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veiligheid en defensiebeleid

BUDG Begrotingscommissie
CONT Commissie begrotingscontrole
LIBE Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken
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ENVI Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
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DEVE Commissie ontwikkelingssamenwerking
AFCO Commissie constitutionele zaken
FEMM Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
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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:

42/03 Regeling inzake het gebruik van dienstauto's door de leden van het Europees
Parlement - besluit van het Bureau van 24 september 2003

43/03 Gebruik van de kredieten voor de secretariaatsvergoeding (post 3910) voor het
begrotingsjaar 2003

44/03 Evacuatie-oefeningen te Brussel

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

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

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

____________________
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BENOEMINGEN/ONTSLAGNEMINGEN/BEËINDIGING MANDAAT

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

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 20 oktober 2003 kennisgenomen van de
verkiezing van

de heer João GOUVEIA

ter vervanging van  de heer Arlindo CUNHA (PPE-DE/PT),  met ingang van 15 oktober 2003.

____________________

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

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 20 oktober 2003 kennisgenomen van de
verkiezing van

mevrouw Raquel CARDOSO

ter vervanging van  de heer  Jorge MOREIRA DA SILVA (PPE-DE/PT),  met  ingang van 16 oktober
2003.

____________________
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OFFICIËLE BEKENDMAKING VAN DE VERKIEZING VAN EEN BRITSE AFGEVAARDIGDE
IN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 23 oktober 2003 kennisgenomen van de
verkiezing van

de heer Ian David TWINN

ter vervanging van The Lord BETHELL (PPE-DE/GB),  met  ingang van 21 oktober 2003.

____________________

VERVANGING VAN EEN WAARNEMER VAN CYPRUS
IN HET EUROPEES PARLEMENT

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

de heer George VARNAVA

en wel met ingang van 17 oktober 2003.

Het Europees Parlement heeft hiervan nota genomen op zijn vergadering van 5 november  2003.

__________________
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN Stand op 7.11.2003

Indiener Onderwerp Nr.

Catherine Stihler Terugtrekking uit het Gemeenschappelijk Visserijbeleid P-2970/03

Alexander de Roo Toxische schepen P-2971/03

Bill Newton Dunn EU-financiering in Kenia P-2972/03

Jean-Louis Bernié Het Marais Breton - september 2003 P-2973/03

Helena Torres Marques Gebrek aan belangstelling van Spanje voor de aanleg van
de autoweg tussen Salamanca en Portugal

P-2974/03

Freddy Blak Contracten met CESD P-2975/03

Heinz Kindermann Exportvergoedingen voor ei-albuminen - vraag P-2696/03 P-2976/03

Stavros Xarchakos Hoge prijzen en het ontbreken van veterinaire controles in
Griekenland

P-2977/03

Nelly Maes Structuurfondsen in Bretagne P-2978/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Posterijen in de Europese Unie E-2979/03

Konstantinos Hatzidakis Blokkering van de financiering van studies van openbare
werken in Griekenland uit de communautaire begroting

E-2980/03

Mihail Papayannakis Schending van richtlijn 89/49/EEG E-2981/03

Mihail Papayannakis Stabiliteitspact E-2982/03

Mihail Papayannakis Gevallen van schending van het communautair
milieurecht

E-2983/03

Christopher Huhne Bebouwing van kustgebieden E-2984/03

Vraag geannuleerd E-2985/03

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

E-2986/03

Erik Meijer Tekortschietende bewaking van maximumresidugehalte
(MRL) van gif en gifcocktails in nectarines en druiven
afkomstig van binnen de EU

E-2987/03

Bart Staes en Jan Dhaene Actieplan "Forest Law Enforcement, Governance and
Trade"

E-2988/03

Ioannis Marinos Financiering door de Commissie van European Policy
Center (EPC)

P-2989/03

Neil MacCormick Benes-decreten (oktober 2002) P-2990/03
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Alexander de Roo Verbod mechanische kokkelvisserij Waddenzee P-2991/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Productie van verdovende middelen in Afghanistan P-2992/03

Vraag geannuleerd P-2993/03

Bernhard Rapkay Steun van de EU voor Noordrijn-Westfalen in 2001 en
2002

E-2994/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Vernietiging waardevolle relikwieën van de Agia Sofia E-2995/03

Christopher Huhne Normalisatie van computergegevens E-2996/03

Bill Newton Dunn Dubbele belastingheffing in Finland en het VK E-2997/03

Bill Newton Dunn Tegenstrijdige belastingvrijstellingen in het VK E-2998/03

Olivier Duhamel Informatiebrochure E-2999/03

Geneviève Fraisse Uitvoering van de resolutie vrouwensport van 5 juni 2003
van het Europees Parlement

E-3000/03

Marco Pannella en anderen Toename van de schendingen van de fundamentele
mensenrechten van de "Montagnard"-bevolking op de
hoogvlakten van Vietnam

E-3001/03

Marco Pannella en anderen Toename van de schendingen van de fundamentele
mensenrechten van de "Montagnard"-bevolking op de
hoogvlakten van Vietnam

E-3002/03

Marco Pannella en anderen Toename van de schendingen van de fundamentele
mensenrechten van de "Montagnard"-bevolking op de
hoogvlakten van Vietnam

E-3003/03

Philip Claeys Mededeling van de Commissie over immigratie, integratie
en werkgelegenheid-stemrecht voor vreemdelingen

E-3004/03

Albert Maat Classificatie eiwit E-3005/03

Joachim Wuermeling Belastingvrijstellingen in de Tsjechische Republiek E-3006/03

Giacomo Santini Rol van de Informatie- en adviescentra voor het platteland
(Carrefours) bij voorlichtingscampagnes over het GLB

E-3007/03

Karin Riis-Jørgensen Ongelijke concurrentievoorwaarden voor de
visverwerkende industrie van EU- landen

P-3008/03

Arlene McCarthy Vuurwerk P-3009/03

Adriana Poli Bortone Italië P-3010/03

Elspeth Attwooll Visserij: nationale grenzen binnen de exclusieve
economische zone (EEZ) van de EU

P-3011/03

Jaime Valdivielso de Cué Wijn E-3012/03

Marco Cappato De zaak van de Tunesische journaliste Néziha Rejiba E-3013/03
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Armando Cossutta Europese markt van autoverzekeringen E-3014/03

Armando Cossutta Wettelijke aansprakelijkheid (WA) auto's - nieuw
verkeersreglement

E-3015/03

Ilda Figueiredo Europees Jaar van de Gehandicapten E-3016/03

Ilda Figueiredo Insolventie van Grundig AG - bescherming van de
werkgelegenheid in Portugal

E-3017/03

Ilda Figueiredo Bevorderingen bij de Europese Commissie E-3018/03

Ilda Figueiredo EU-financiering en behoud van de werkgelegenheid E-3019/03

Anna Karamanou Mensenrechten in Roemenië - kinderhuwelijken van
zigeuners

P-3020/03

Anna Karamanou Handel in minderjarigen in Afghanistan E-3021/03

Anna Karamanou Financiering van onderzoek betreffende preventie van
ongevallen

E-3022/03

Anders Wijkman Strijd tegen hersenvliesontsteking in Afrika P-3023/03

Ilda Figueiredo Noodzakelijke opschorting en herziening Stabiliteitspact P-3024/03

Konstantinos Hatzidakis Schendingen van mensenrechten van de Grieken via het
nationaal Turks kadaster op het eiland Imvros

E-3025/03

Vraag geannuleerd E-3026/03

Alexandros Alavanos Discriminatie van werknemers van de Griekse nationale
telefoonmaatschappij

E-3027/03

Marianne Thyssen Goedkeuring van steunmaatregelen voor de Belgische
autofabriek Ford Genk en voor de toeleveringsbedrijven

E-3028/03

Philip Claeys Mededeling van de Commissie over immigratie, integratie
en tewerkstelling - Integratiebelemmerende factoren

E-3029/03

Ilda Figueiredo Gebruik van vaartuigen met zuiginstallaties E-3030/03

Ilda Figueiredo Europese subsidies voor de culturele sector E-3031/03

Jonas Sjöstedt Turkije en schendingen van de rechten van minderheden E-3032/03

Marianne Thyssen Structuurfondsen - doelstelling 2-gebied - provincie
Limburg (België)

P-3033/03

Marianne Thyssen Octrooitermijn voor in computers geïmplementeerde
uitvindingen

E-3034/03

Marit Paulsen Traceerbaarheid overeenkomstig artikel 18, lid 2 van
verordening (EG) nr. 178/2002

E-3035/03

Niall Andrews Bestrijding van de honger in de wereld P-3036/03
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Hiltrud Breyer Overtreding van EU-milieurecht bij de uitbreiding van de
luchthaven Frankfurt

P-3037/03

Herbert Bösch Opzegging van contracten bij Eurostat P-3038/03

Herbert Bösch Niet op feiten gebaseerde beschuldigingen tegen
journalisten inzake omkoping

E-3039/03

Jo Leinen Toepassing van richtlijn 2000/35/EG (betalingstermijnen)
op betalingen voor projecten door het Europees
Ontwikkelingsfonds

E-3040/03

Stavros Xarchakos Ernstige tekortkomingen in Griekse ambulances E-3041/03

Bill Miller Plaatsing van telecommunicatiemasten E-3042/03

Proinsias De Rossa Uitzendkrachten E-3043/03

Graham Watson T-Pods E-3044/03

Proinsias De Rossa Kinderarbeid E-3045/03

Claude Moraes Mensenrechten in Bangladesh E-3046/03

Elspeth Attwooll en anderen Recreatievisserij en toerismestatistieken E-3047/03

Cristiana Muscardini Coördinatiestrijd tegen pedofilie E-3048/03

Koenraad Dillen Elektronische identificatie van asielzoekers E-3049/03

Koenraad Dillen Veroordeling Turkije door Europees Hof voor de
Mensenrechten

E-3050/03

Dorette Corbey Kyoto-ratificatie door Rusland P-3051/03

Alexandros Alavanos Opschorting communautaire steun voor studies i.v.m.
openbare werken in Griekenland

P-3052/03

María Valenciano Martínez-Orozco HIV/aids en China P-3053/03

Konstantinos Hatzidakis Sanering van de illegale afvalstortplaats van Kouroupitos E-3054/03

Margrietus van den Berg Boekhoudschandalen en corporate governance E-3055/03

Dorette Corbey Maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening E-3056/03

Bartho Pronk Mensenrechtensituatie in Guatemala, in het bijzonder de
situatie van de heer Rigoberto Dueñas Morales

P-3057/03

Gabriele Stauner Tegenstrijdigheden en ongerijmdheden in de verklaringen
van OLAF en Commissie over de kwestie Datashop

E-3058/03

Avril Doyle EU-gelden voor de instandhouding van het mariene milieu E-3059/03

Philip Claeys Kostprijs van een mogelijke toetreding van Turkije E-3060/03
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Elisabeth Schroedter Bedreiging van het FFH-gebied "Falkenseer Kuhlaake"
(nr. 537) door wegenbouw die met geld uit Europese
structuurfondsen wordt gesubsidieerd

E-3061/03

Cristiana Muscardini Sanering van het waternetwerk E-3062/03

Hiltrud Breyer Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een
communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor
menselijk gebruik

E-3063/03

Bernd Lange en Wilhelm Piecyk Emissies van voertuigen buiten de testcyclus E-3064/03

Alexandros Alavanos Discriminatie van vrouwen E-3065/03

Alain Esclopé Sloop oude Amerikaanse oorlogsbodems P-3066/03

Kathalijne Buitenweg Biometrische gegevens in visa en paspoorten P-3067/03

Hugues Martin Financiering van structuren die onderdak bieden aan een
Infocentrum Europa

P-3068/03

Luciana Sbarbati Adriatische corridor P-3069/03

Christoph Konrad Concurrentiedistorsies door Duitse wet inzake de
internationale economie

E-3070/03

Lissy Gröner "Gender budgeting" E-3071/03

Konstantinos Hatzidakis ADSL-dienst in Griekenland E-3072/03

Ioannis Marinos Kostprijs van de bankverrichtingen in Griekenland E-3073/03

Proinsias De Rossa Avermectine E-3074/03

Maurizio Turco Vrijheid en pluralisme in de informatie E-3075/03

Erik Meijer Resultaten van onderzoek naar bedreigingen voor de
gezondheid van mensen die wonen of werken in de
nabijheid van antennemasten voor het nieuwe UMTS-
systeem

E-3076/03

Torben Lund Niet-tenuitvoerlegging van richtlijn 2000/53/EG
betreffende autowrakken

P-3077/03

Bart Staes Europese norm EN-1078 P-3078/03

Torben Lund Verordening (EG) nr. 1221/97 inzake steun voor de
bijenteelt

E-3079/03

David Bowe Watervoorziening in Palestina E-3080/03

David Bowe Rioleringsstelsels in Palestina E-3081/03

David Bowe Beweerde stort van giftig afval in Palestina door Israël E-3082/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Sit-in van Baskische politieke gevangenen E-3083/03
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Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Sit-in van Baskische politieke gevangenen E-3084/03

Bruno Gollnisch Crédit Lyonnais/Executive Life E-3085/03

Bruno Gollnisch Tabakhandel in Frankrijk E-3086/03

Bruno Gollnisch Bedrijfsconcentratie: criteria van de Commissie E-3087/03

Bruno Gollnisch Fusie Péchiney-Alcan E-3088/03

Bruno Gollnisch Alstom E-3089/03

Antonios Trakatellis Wijziging status bosgebieden en bossen; wijziging van de
definitie van bos in nieuw Grieks wetsvoorstel

P-3090/03

Glenys Kinnock Peter Shaw/Georgia P-3091/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Erkenning Baskenland via repressie P-3092/03

Harald Ettl Opname van de werkzame stof paraquat op de positieve
lijstvan richtlijn 91/414/EG

P-3093/03

Harald Ettl Pesterij op het werk E-3094/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Erkenning Baskenland via repressie E-3095/03

Erik Meijer Bescherming van monopolies en hoge tarieven door
luchtvaartverdragen met derde landen en pogingen van
potentiële concurrenten om zulke monopolies te omzeilen

E-3096/03

Jonas Sjöstedt Openbaarmaking van fondsen voor de EMU-campagne E-3097/03

Jonas Sjöstedt Margot Wallström en de EMU-campagne E-3098/03

Jonas Sjöstedt Steun aan de mosselteelt E-3099/03

Jonas Sjöstedt Betrokkenheid van de Commissie bij nationale campagnes E-3100/03

Jonas Sjöstedt EMU-referendum en vestiging van EU-orgaan E-3101/03

Lissy Gröner Discriminatie van vrouwen in het nieuwe
beoordelingssysteem van de Commissie

P-3102/03

Anna Karamanou Kindsoldaten in de Republiek Congo E-3103/03

Marianne Eriksson, Piia-Noora
Kauppi en Joke Swiebel

Financiering van EQUAL-projecten en discriminatie op
grond van seksuele gerichtheid

E-3104/03

Marianne Eriksson, Piia-Noora
Kauppi en Joke Swiebel

Financiering van EQUAL-projecten en discriminatie op
grond van seksuele gerichtheid

E-3105/03

María Bergaz Conesa Wateroverhevelingsproject Júcar-Vinalopó E-3106/03

Adriana Poli Bortone TEN-netwerken E-3107/03

Philip Claeys Subsidies E-3108/03

Phillip Whitehead Gehydrogeneerde vetten P-3109/03
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María Sornosa Martínez Stopzetting van de communautaire steun aan het Johannes
XXIII-project in Alicante (Spanje)

P-3110/03

Regina Bastos Overheids- of communautaire steun voor de Duitse
holding RIEKER

P-3111/03

Giacomo Santini en anderen Informatiebeleid EU - Rechtsgrondslag van de Europese
voorlichtingscentra voor het platteland en Info-Point
Europa (IPE) - Subsidies voor het functioneren van deze
centra in 2004: noodzakelijk en dringend

E-3112/03

Maurizio Turco Classificatie van de codes van de meeteenheden voor de
hoeveelheden geëxporteerde goederen, vermeld in de
gegevensbank CATS (Clearance Audit Trail System) van
de Europese Commissie

E-3113/03

Maurizio Turco Verspreiding van foutieve wetenschappelijke berichten
over de doeltreffendheid van condooms in de strijd tegen
AIDS door hoge vertegenwoordigers van de Katholieke
Kerk, alias de Heilige Stoel, alias Vaticaanstad

E-3114/03

Maurizio Turco Verspreiding van foutieve wetenschappelijke berichten
over de doeltreffendheid van condooms in de strijd tegen
AIDS door hoge vertegenwoordigers van de Katholieke
Kerk, alias de Heilige Stoel, alias Vaticaanstad

E-3115/03

Maurizio Turco Illegale import van textiel uit China E-3116/03

Maurizio Turco Illegale import van textiel uit China E-3117/03

Nicholas Clegg Versoepeling van de restricties op het gebruik van
paraquat

P-3118/03

Konstantinos Hatzidakis Niet-naleving richtlijn 1999/70/EG E-3119/03

Christopher Huhne Lawaaihinder E-3120/03

Nelly Maes BTW-verlaging voor geluidsdragers E-3121/03

Nelly Maes BTW-verlaging voor geluidsdragers E-3122/03

Olivier Dupuis Uitzetting van Tsjetsjenen E-3123/03

Cristiana Muscardini Werktaal E-3124/03

Monica Frassoni Structurele steun voor Valencia P-3125/03

Astrid Thors Grensoverschrijdende kansspelen met een humanitair doel E-3126/03

Jean Lambert Bankrekeningen en de vrijheid van beweging E-3127/03

Jaime Valdivielso de Cué Handel E-3128/03

José Ribeiro e Castro Guinee-Bissau - steun van de Commissie E-3129/03

José Ribeiro e Castro Visserij - OASIS - Oceanic Seamounts E-3130/03
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José Ribeiro e Castro Het Sorraia paard E-3131/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Sacharov-initiatief P-3132/03

José Ribeiro e Castro Angola - Falcone E-3133/03

José Ribeiro e Castro Nederland - Ecstasy E-3134/03

Patricia McKenna Verwijdering gifschepen P-3135/03

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

E-3136/03

Mihail Papayannakis Recht van asielaanvrage E-3137/03

Mihail Papayannakis luchtvervuiling in Thessaloniki E-3138/03

Peter Liese Paraatheid van de EU bij biologische aanval E-3139/03

Koenraad Dillen Projecten i.v.m. doodstraf E-3140/03

Koenraad Dillen Europese week tegen kanker - wetenschappelijk
onderzoek

E-3141/03

Christopher Heaton-Harris Carrièrebewegingen van directeuren-generaal P-3142/03

Stavros Xarchakos Prijzen van personenauto's in Griekenland en een verbod
van dieselmotoren in Athene en Thessaloniki

E-3143/03

Christopher Heaton-Harris EU-financiering voor Spaans Nationaal
Watermanagementprogramma

E-3144/03

W.G. van Velzen Batterijen van mobiele telefoons die ontploffen P-3145/03

Cristiana Muscardini Cultuurtoeristische waterweg tussen Zwitserland en de
Adriatische Zee

E-3146/03

Ilda Figueiredo De recente toename van geweld in het Midden-Oosten E-3147/03

Ilda Figueiredo Steun aan organisaties die met vrouwelijke en jonge
slachtoffers van prostitutie werken

E-3148/03

Ilda Figueiredo Verplaatsing van de confectiefabriek Melka E-3149/03

Herman Schmid Beoordeling van de welvaart in de EU E-3150/03

Herman Schmid Beoordeling van de welvaart in de EU E-3151/03

Elly Plooij-van Gorsel Exploderende Nokia-telefoons P-3152/03

Evelyne Gebhardt Euro-Infopoints P-3153/03

Michael Cashman Veiligheid van mobiele telefoons P-3154/03

Mogens Camre Mededingingsverstorende accijns op vanuit Noorwegen
naar Denemarken ingevoerde vis

E-3155/03
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María Sornosa Martínez Urbanisatie in de Serra de la Renegà en het GCB
"Oropesa-Benicàssim" (Castellón - Spanje)

E-3156/03

Monica Frassoni Uitbreiding van de militaire basis in een Natura 2000-
gebied op de Maddalena-archipel (Sardinië)

E-3157/03

Antonio Mussa Erkenning van diploma's E-3158/03

Dirk Sterckx Ongelijke behandeling van professionele verhuisdiensten
bij de import in de EU van verhuisboedels uit niet-
lidstaten door een verschillende interpretatie van
Verordening (EEG) nr. 918/83

E-3159/03

Ioannis Averoff Goedkeuring van de aanleg van een gecontroleerde
stortplaats in het departement Ioannina

P-3160/03

Raffaele Costa Italiaans voorstel voor aanpassing van Richtlijn 97/24/EG
aan de technische vooruitgang

P-3161/03

Mogens Camre Fraude met kredieten van het Europees Sociaal Fonds E-3162/03

Bill Miller Regionaal beleid in Hongarije E-3163/03

Säid El Khadraoui Waarschuwingslabels op alcohol E-3164/03

Chris Davies Spaans hydrologisch plan (Pyreneeën) P-3165/03

Paulo Casaca Naleving door de Commissie van de uitspraak van het Hof
van Justitie

P-3166/03

Roger Helmer Werk en gezondheidszorg in de toetredende landen P-3167/03

Michl Ebner Vechthondenverbod E-3168/03

Michl Ebner Vechthondenverbod E-3169/03

Konstantinos Hatzidakis Problemen bij de aanleg van de sneltram in Attika E-3170/03

Konstantinos Hatzidakis Aanleg van de tram in Athene E-3171/03

Caroline Jackson Brandveiligheid in hotels E-3172/03

Koenraad Dillen Stemrecht voor immigranten E-3173/03

Charles Tannock Europese filmindustrie E-3174/03

Torben Lund Financiering van preventieprogramma's en surveillance
van ziekten

E-3175/03

Dorette Corbey Voedselveiligheid en ontwikkelingslanden E-3176/03

Dorette Corbey Hergebruik van medische instrumenten en medische
hulpmiddelen

E-3177/03

Rosa Miguélez Ramos Nieuwe evaluatie van de schade veroorzaakt door de
Prestige - Solidariteitsfonds

P-3178/03
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Glyn Ford Impasse in Cambodja P-3179/03

Mario Borghezio De Europese Unie moet opkomen voor onze
snijbloemenproductie

P-3180/03

Antonio Tajani Waarnemers van de EU voor het referendum over Chavez E-3181/03

Paulo Casaca Niet-naleving van de communautaire wetgeving door de
luchtvaartmaatschappij SATA

E-3182/03

Paulo Casaca Berekening van de extra heffing voor de Autonome Regio
der Azoren

E-3183/03

Olivier Dupuis Arrogantie van de Laotiaanse autoriteiten P-3184/03

Geoffrey Van Orden Beperkingen op belastingvrije aankopen op de Canarische
Eilanden

E-3185/03

Geoffrey Van Orden Grensoverschrijdende aankopen E-3186/03

Geoffrey Van Orden Vrij verkeer van failliet verklaarde personen in de EU E-3187/03

Adeline Hazan Harmonisering van de akten van de burgerlijke stand in
Europa

E-3188/03

Mario Borghezio Ontploffende batterijen in mobiele telefoons van Nokia E-3189/03

Roberta Angelilli De bevordering van de piloot die het ongeluk bij de
Cermis heeft veroorzaakt

E-3190/03

Roberta Angelilli Verdenking van overtreding van de communautaire
vennootschapsregels door Telecom Italia in de affaire
Telekom Serbia

E-3191/03

Roberta Angelilli De zaak Eurostat: opheldering over de mogelijkheden die
voorzitter Prodi heeft om in te grijpen

E-3192/03

Roberta Angelilli Informatie over de voormalige directeur-generaal van
Eurostat

E-3193/03

Säid El Khadraoui Kankerverwekkende stof in babyvoedsel P-3194/03

Ursula Stenzel Erkenning van het beroep van (klinisch) optometrist E-3195/03

Stavros Xarchakos Problemen op het gebied van bebouwing, bescherming
van de bossen en bouwcoöperaties in Griekenland

E-3196/03

Theresa Villiers Zweeds euro-referendum E-3197/03

Olivier Dupuis Nieuwe sluitingen van kampen en uitzetting van
vluchtelingen in Ingoesjië

E-3198/03

Marianne Thyssen Overname door de Belgische regering van het
pensioenfonds van telefoonoperator Belgacom

E-3199/03
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Erik Meijer Uiterlijke raciale kenmerken als criterium voor het door
politie of douane wel of niet controleren van personen die
een EU-binnengrens overschrijden

E-3200/03

Antonio Tajani Huiszoeking in de Romeinse kantoren van de krant "Il
Giornale": schending van de persvrijheid in Italië

P-3201/03

Alexandros Alavanos Verbod op het gebruik van de stof paraquat E-3202/03

Alexandros Alavanos Afval van ziekenhuizen in Attika E-3203/03

Alexandros Alavanos Gebruik voor commerciële doeleinden van beschermde
diersoorten in Griekenland

E-3204/03

Giles Chichester Formele klacht over doelstelling-2 financiering aan het
Broadband4Devon Project

E-3205/03

Antonio Tajani Huiszoeking in de Romeinse kantoren van de krant "Il
Giornale": schending van de persvrijheid in Italië

E-3206/03

Alexander de Roo Peroxide in tandpasta E-3207/03

Theresa Villiers Crisis rond financiering van scholen in Hillingdon en
Barnet

P-3208/03

Christopher Huhne Richtlijn inzake klinische proeven P-3209/03

Pietro-Paolo Mennea Concurrentievervalsing in de textielsector P-3210/03

Mogens Camre EU-steun voor het European Network Against Racism
(ENAR)

E-3211/03

Stavros Xarchakos Beschuldiging in Britse krant betreffende
onregelmatigheden bij financiering door Commissie

E-3212/03

Stavros Xarchakos Benutting communautaire middelen voor cultuur in
Griekenland

E-3213/03

Jillian Evans Vluchtelingen uit Noord-Korea E-3214/03

Christopher Huhne Klinische proeven richtlijn E-3215/03

Antonios Trakatellis Verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen in Griekenland
en overtreding van de milieuwetgeving

E-3216/03

Antonios Trakatellis Controle luchtvervuiling in Griekenland E-3217/03

John Bowis Zeldzame ziektes: het syndroom van Evans E-3218/03

Christopher Heaton-Harris Erkenning van regelingen voor brandveiligheid in de EU E-3219/03

Christopher Heaton-Harris Financieel Reglement en het DG Uitbreiding E-3220/03

Christopher Heaton-Harris Financieel Reglement en het DG Ontwikkeling en
humanitaire hulp

E-3221/03

Proinsias De Rossa Vermiste personen E-3222/03
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Anna Karamanou Kinderen ter dood veroordeelt op de Filippijnen E-3223/03

Glyn Ford Commissievoorstel ter vervanging van verordening (EEG)
nr. 3820/85 van de Raad inzake rijtijden voor bestuurders

E-3224/03

Richard Corbett Directe uitzending van stierengevechten E-3225/03

Felipe Camisón Asensio Hervorming van de tabakssector E-3226/03

John Bowis Indonesië E-3227/03

Raffaele Costa en Jas Gawronski Subsidiëring spoorlijn Turijn-Lyon E-3228/03

Raffaele Costa en Jas Gawronski Subsidiëring spoorlijn Turijn-Lyon E-3229/03

Dorette Corbey Subsidieprogramma's Interreg en Urban E-3230/03

Dorette Corbey Subsidieprogramma's KP5 en KP6 E-3231/03

Joan Colom i Naval Actualisering van de begrotingscijfers P-3232/03

Salvador Garriga Polledo Eenvormigheid van het onderricht over de Europese Unie
in de studieprogramma's

E-3233/03

Salvador Garriga Polledo Export van loterijbriefjes van het ene land naar het andere E-3234/03

Salvador Garriga Polledo Stimulansen voor investeringen in obligaties van de
Europese Investeringsbank

E-3235/03

Konstantinos Hatzidakis Training van ambtenaren in de nieuwe technologieën E-3236/03

Konstantinos Hatzidakis Toegang tot Internet voor Griekse huishoudens E-3237/03

Konstantinos Hatzidakis Nieuwe regeling voor cabotage in het zeevervoer in
Griekenland

E-3238/03

Martin Callanan Doden van vogels op Malta E-3239/03

Thierry Cornillet Afschaffing van de exploitatiesubsidie voor de "Info-Point
Europa"

E-3240/03

Cristiana Muscardini Het slechten van grenzen en bureaucratische muren E-3241/03

Jan Wiersma De "Buy American Act" in de Amerikaanse
defensiebegroting

E-3242/03

Jan Wiersma De "Buy American Act" in de Amerikaanse
defensiebegroting

E-3243/03

Margrietus van den Berg Policy Coherence for Development - netwerk E-3244/03

Erik Meijer Verhoging kosten voor ziekenhuisbehandeling en
opruimen van afval door belemmeringen voor
kostenbesparend hergebruik van medische instrumenten

E-3245/03

Cristiana Muscardini Somalië: interne situatie, vluchtelingen en terrorisme P-3246/03
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Baroness Sarah Ludford Jaarverslag over Turkije P-3247/03

Anna Karamanou Mogelijkheid tot het volgen van gebruikers van mobiele
telefoons

E-3248/03

Richard Howitt, Jean Lambert en
Renate Sommer

Jaarverslag over Turkije E-3249/03

Ruth Hieronymi en anderen Bijstand van de Europese Commissie aan de lidstaten bij
het aanmoedigen van migratie naar open standaarden en
interoperabiliteit in digitale televisie

E-3250/03

Baroness Sarah Ludford Internationaal tribunaal voor misdrijven in voormalig
Joegoslavië (ICTY)

E-3251/03

Baroness Sarah Ludford Internationaal tribunaal voor misdrijven in voormalig
Joegoslavië (ICTY)

E-3252/03

Cristiana Muscardini Somalië: interne situatie, vluchtelingen en terrorisme E-3253/03

José Ribeiro e Castro Lijst van prioritaire projecten van de Commissie E-3254/03

Marie Isler Béguin en Yves
Piétrasanta

Eerbiediging van rechten en justitie na de ramp van
Bhopal in India

E-3255/03

Olivier Dupuis Nieuw offensief van Hanoi tegen de godsdienstvrijheid E-3256/03

Margrietus van den Berg BTW kringloopbedrijven E-3257/03

María Ayuso González De invoerregeling voor knoflook P-3258/03

Mihail Papayannakis Stankoverlast door de stortplaats in Ano Liósia E-3259/03

Michel Hansenne Erkenning van rijscholen E-3260/03

Bart Staes Allergische reacties na eten van Quorn E-3261/03

Erik Meijer Uitsluiting van personen met de nationaliteit van een
andere lidstaat van het recht op aankoop van softdrugs of
van het lidmaatschap van een gebruikersvereniging

E-3262/03

Erik Meijer De bevoegdheid van het gewest Wallonië om
wapenexport toe te staan en inzet van deze wapens voor
onderdrukking van de bevolking van Nepal

E-3263/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Herstelplan voor zwarte heilbot: uitzonderlijke sociaal-
economische maatregelen voor de communautaire vloot

P-3264/03

Maria Sanders-ten Holte Info-points en Carrefours P-3265/03

Torben Lund Gevolgen van genetisch gemodificeerde gewassen voor de
natuur

E-3266/03

Christopher Huhne Besluiten bij gekwalificeerde meerderheid van stemmen E-3267/03

Christopher Huhne Personeel van de Commissie E-3268/03
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Christopher Huhne Intrekking van wetgevingsbesluiten E-3269/03

Baroness Sarah Ludford Vooruitgang in Kameroen E-3270/03

Marianne Thyssen Kankerverwekkende stof Bisfenol A in plastic babyflessen E-3271/03

Marianne Thyssen Overgangsperiode voor de verkoop van sigaretten E-3272/03

Bart Staes Uitstoot koelmiddelen (Nederlandse) zeeschepen E-3273/03

Inger Schörling Gevolgen van de aanleg van kunstmatige stranden in
Caleta de la Guirra, gemeente van Antigua (Fuerteventura,
Canarische eilanden)

E-3274/03

Caroline Jackson Vernietiging van Russische bossen E-3275/03

Brian Simpson Beperkingen ten aanzien van vluchten naar de luchthaven
van Zürich

E-3276/03

Cristiana Muscardini Nieuwe betrekkingen met Libië E-3277/03

José Ribeiro e Castro Forum voor economische en commerciële samenwerking
in Macao

E-3278/03

Maurizio Turco Door de Commissie uitgevoerde kwaliteitscontroles van
de Commissie-databank CATS (Clearance Audit Trail
System)

P-3279/03

Maurizio Turco Ontbreken van specifieke controles op de hoeveelheden
van de producten die door de lidstaten met
exportrestituties worden uitgevoerd naar de Staat
Vaticaanstad

E-3280/03

Bartho Pronk, Maria Martens en
Albert Maat

Vervolgvraag op E-1740/02 betreffende het vrij verkeer
van kapiteins

E-3281/03

Anne André-Léonard Harmonisatie van de Europese wetgeving op het gebied
van vaarbewijzen voor pleziervaartuigen

P-3282/03

Francesco Speroni Bananen P-3283/03

Lord Inglewood Overboekingen op vluchten van Air France E-3284/03

Pierre Jonckheer Openluchtsteenkoolmijn van Feixolín (gewest Valle de
Laciana, Spanje)

E-3285/03

Anne André-Léonard Harmonisatie van de Europese wetgeving op het gebied
van vaarbewijzen voor pleziervaartuigen

E-3286/03

Brice Hortefeux Europese culturele centra E-3287/03

Margrietus van den Berg Vestiging bedrijven gemeente Losser E-3288/03

Ilda Figueiredo Rechteloze Portugese werknemers op de Noordzee E-3289/03
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VRAGENUUR (B5-0279/03)
  21en 22 oktober 2003
 28 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Bernd POSSELT Europese politie-academie en bescherming externe grenzen H-0518/03

Maurizio TURCO Minimumnormen voor mensenrechten en fundamentele
vrijheden van gevangenen in de EU

H-0522/03

Alexandros ALAVANOS Douane-unie met Turkije en de bezettingsmacht in Noord-
Cyprus

H-0524/03

Philip CLAEYS Voedselhulp aan Zimbabwe H-0527/03

John CUSHNAHAN Voorstel voor een kustwacht van de EU H-0529/03

María VALENCIANO
MARTÍNEZ-OROZCO

Verdwijningen van vrouwen en meisjes in Mexico H-0533/03

María IZQUIERDO ROJO Toename van de immigratie met bootjes in Oost- en West-
Andalusië aan de zuidgrens van Europa

H-0537/03

Lennart SACRÉDEUS Referenda in alle lidstaten over de voorgenomen EU -
grondwet

H-0540/03

Manuel MEDINA ORTEGA Trans-Europese netwerken en ultraperifere regio's H-0542/03

Seán Ó NEACHTAIN TEN-T en het westen van Ierland H-0616/03

Pedro MARSET CAMPOS Schending van de mensenrechten van vijf Cubaanse burgers
door de Verenigde Staten

H-0544/03

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Schending van de mensenrechten van vijf Cubaanse burgers
door de Verenigde Staten

H-0545/03

Ioannis PATAKIS Schending van de mensenrechten van vijf Cubaanse burgers
door de Verenigde Staten

H-0546/03

Ilda FIGUEIREDO Schending van de mensenrechten van vijf Cubaanse burgers
door de Verenigde Staten

H-0548/03

María BERGAZ CONESA Schending van de mensenrechten van vijf in Florida wonende
Cubanen door Amerikaanse instanties

H-0549/03
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VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Mathieu GROSCH Invoering tolheffing voor Duitse autosnelwegen H-0528/03
/rev. 1

Ozan CEYHUN Doorreis van EU-burgers door de Republiek Bulgarije H-0573/03

Minerva MALLIORI Illegale handel in geneesmiddelen zonder doktersrecept via
het internet

H-0619/03

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

De Heer BYRNE

Bart STAES Toevoeging van water (en eiwitten) aan (kippen)vlees H-0560/03

Frédérique RIES Kartonnen omhulsel dat de waarschuwingen op
sigarettenpakjes verbergt

H-0568/03

Patricia McKENNA De bescherming van dieren tijdens transport H-0569/03

Yvonne SANDBERG-
FRIES

Gemeenschappelijk alcoholbeleid H-0574/03

Caroline LUCAS Foie gras - een geleidelijk afbouwen van dwangvoeding H-0595/03

De Heer BOLKESTEIN

Alexandros ALAVANOS Opheffing van het tijdelijk besluit betreffende de overdracht
van persoonsgegevens aan de VS

H-0559/03

Karin RIIS-JØRGENSEN Naamswijziging bij parallel geïmporteerde geneesmiddelen H-0561/03

Alexander de ROO Overheidsopdrachten voor milieu-effectrapportages van de
omleiding van de Ebro

H-0563/03

Othmar KARAS Wensen van het Parlement inzake het toekomstige voorstel
voor een richtlijn van de Commissie betreffende voldoende
eigen middelen van de banken (Bazel II)

H-0577/03

Antonios TRAKATELLIS Toepassing van het Gemeenschapsrecht: stelsel van
overheidscontracten en aanbestedingen betreffende studies
voor openbare werken in Griekenland

H-0579/03
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OVERZICHT VRAGENUUR
OKTOBER 2003

Instelling

Aantal
inge-

diende
vragen

Plenair be-
handelde
vragen

Vragen
met

schrifte-
lijk

antwoord

Aanvullende
vragen

Wegens
afwezig-
heid van
indiener
vervallen
vragen

Door
indiener in-
getrokken

vragen

Reeds op
ontwerp-
agenda

geplaatste
vragen

Vertegenwoordigers
Van de instellingen

Raad 33 15 17 6 0 0 1 de heer FRATTINI

Commissie 70 13 57 6 0 0 0 mevrouw de PALACIO
de heer VERHEUGEN
de heer LIIKANEN
de heer BYRNE
de heer BOLKESTEIN

Totaal 103 28 74 12 0 0 1
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

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

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

01.09.2003 01.12.2003 36

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 127

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 28

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 25

                                                     
1 Situatie op 23.10.2003
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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 11

21/2003 337.298 María Sornosa MARTÍNEZ Elektromagnetische velden 20.10.2003 20.01.2004 13

22/2003 337.449 Jean-Claude MARTINEZ, Carl
LANG, Bruno GOLLNISCH en
Marie-France STIRBOIS

Hervorming van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid

20.10.2003 20.01.2004 5

23/2003 337.852 Mark WATTS, Catherine STIHLER
en Phillip WHITEHEAD

Doodknuppelen van zeehonden 20.10.2003 20.01.2004 30

24/2003 337.852 Christina MUSCARDINI De intrekking van de terdoodveroordeling van een
jonge Iraanse vrouw die "schuldig" is bevonden aan
het doden van een politiefunctionaris die haar aan het
verkrachten was

20.10.2003 20.01.2004 25
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS .................... (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

VERTS/ALE-
Fraktie

Verordening Garantiefonds AFET (A) 04.11.03 C5-0502/03

PSE-Fraktie Besluit tot wijziging van besluit
2000/24/EG met het oog op de
uitbreiding en het nieuwe
nabuurschapsbeleid

AFET (A) 04.11.03 C5-0501/03

QUEIRÓ
(UEN)

Defensiematerieel: Europees beleid,
industriële en marktvraagstukken.
Mededeling

AFET (P) 04.11.03 C5-0212/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Visserij EG/Guinee Bissau BUDG (A) 04.11.03 C5-0498/03

GUY-QUINT
(PSE)

Hervorming van het Statuut - bezoldiging
en pensioenen

BUDG (A) 04.11.03 C5-0492/03

BÖGE
(PPE-DE)

Communautaire enquêtes inzake de
structuur van de landbouwbedrijven na de
uitbreiding

BUDG (P) 04.11.03 C5-0477/03

BÖGE
(PPE-DE)

Besluit tot wijziging van besluit
2000/24/EG met het oog op de
uitbreiding en het nieuwe
nabuurschapsbeleid

BUDG (P) 04.11.03 C5-0501/03

COLOM I
NAVAL
(PSE)

Herstel en wederopbouw in Irak BUDG (P) 04.11.03 C5-0455/03

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Verordening Garantiefonds BUDG (P) 04.11.03 C5-0502/03

SCHMID
(GUE/NGL)

Combineren beroep, gezinsleven en
privéleven

EMPL (A) 22.10.03

KARAMANOU
(PSE)

Vrouwen in Zuidoost-Europa FEMM (P) 22.10.03

Co-rapporteurs Hervorming van het Statuut - bezoldiging
en pensioenen

JURI (P) 06.11.03 C5-0492/03
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

LEHNE
(PPE-DE)

Verzoek tot verdediging van de
parlementaire immuniteit van de heer
Bossi

JURI (P) 06.11.03 IMM032171

ROTHLEY
(PSE)

Protocol betreffende het statuut van het
Hof van Justitie

JURI (P) 06.11.03 C5-0450/03

ZIMERAY
(PSE)

Verzoek om opheffing van de
parlementaire immuniteit van de heer
Pannella

JURI (P) 06.11.03 IMM032183

SØRENSEN
(ELDR)

Visa, verblijfstitels: uniform model, foto,
biometrische identificatie (wijz. verord.
1030/02 + 1683/95/EG)

LIBE (P) 03.11.03 C5-0466/03

SØRENSEN
(ELDR)

Visa, verblijfstitels: uniform model, foto,
biometrische identificatie (wijz. verord.
1030/02 + 1683/95/EG)

LIBE (P) 03.11.03 C5-0467/03

UEN-Fraktie Verdrag van Barcelona inzake de
bescherming van de Middellandse Zee

RETT (A) 04.11.03 C5-0497/03

DHAENE
(VERTS/ALE)

Luchtvervoer: gemeenschappelijke regels
voor de beveiliging van de
burgerluchtvaart (wijz. richtl.
2320/2002/EG)

RETT (P) 04.11.03 C5-0424/03

de VEYRAC
(PPE-DE)

Sluiting van het Protocol tot toetreding
van de EU tot Eurocontrol

RETT (P) 04.11.03

PSE-Fraktie Beschermingsinrichtingen aan de
voorzijde op motorvoertuigen (wijziging
Richtlijn 70/156/EEG v.d. Raad)

RETT (P) 04.11.03 C5-0473/03
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie aan de Raad,  het Europees Parlement, het
Europees economisch en sociaal comité en het comité van de regio's:
trans-europese netwerken - jaarverslag 2001

BUDG
RETT
ITRE

COM (03) 442
def.

Verslag van de Commissie: Bescherming van de financiële belangen
van de Gemeenschappen en Fraudebestrijding - Jaarverslag 2002

ECON
JURI
LIBE

CONT

COM (03) 445
def.

Eenentwintigste Jaarverslag van de Commissie aan het Europees
Parlement: over de antidumping-, antisubsidie- en
vrijwaringsactiviteiten van de Gemeenschap : het toezicht op de
antidumping-, anti-subsidie- en vrijwaringsactiviteiten van derde
landen (2002)

ITRE COM (03) 481
def.

Jaarverslag 2003 van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement inzake het communautair ontwikkelingsbeleid en het
verslag 2002 van de Europese Gemeenschap inzake buitenlandse hulp

BUDG
DEVE
ITRE
AFET

COM (03) 527
def.

Verslag van de Commissie over de werkzaamheden van de comités in
2002

AFCO COM (03) 530
def.

Beleidsdocument van de Commissie ter voorlegging aan de Raad en
het Europees Parlement: Op weg naar een volwassen partnerschap ?
gezamenlijke belangen en taken in de betrekkingen tussen de EU en
China (Actualisering van de mededelingen van de Europese
Commissie over de betrekkingen tussen de EU en China van 1998 en
2001)

ITRE
AFET

COM (03) 533
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's
inzake de overgang van analoge naar digitale omroep (van
'omschakeling' naar digitaal tot 'uitschakeling' van analoog)

ENVI
ITRE

COM (03) 541
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Informatie- en communicatietechnologie voor veilige en
intelligente voertuigen

ENVI
ITRE
RETT

COM (03) 542
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement:
Jaarverslag van de Europese Commissie over de speciale
administratieve regio Hongkong

ITRE
AFET

COM (03) 544
def.

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

Gewijzigd voorstel voor een Verordening van de Raad houdende
wijziging van Verordening (EG) nr. 1936/2001 van de Raad van 27
september 2001 tot vaststelling van technische maatregelen voor de
instandhouding van bepaalde over grote afstanden trekkende
visbestanden

PECH COM (03) 417
def.
CNS020186

________________
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

122/03

Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese unie
ter gelegenheid van de eerste Werelddag tegen de doodstraf

op 10 oktober 2003
Brussel, 10 oktober 2003

De Europese Unie is ingenomen met het initiatief van het maatschappelijk middenveld om met ingang van
2003 jaarlijks op 10 oktober een Werelddag tegen de doodstraf te organiseren.

De Europese Unie wenst van deze gelegenheid gebruik te maken om te herhalen dat zij zich al lang en met
kracht verzet tegen de toepassing van de doodstraf, ongeacht de omstandigheden. De Europese Unie maakt
er een beleidszaak van de doodstraf aan te merken als een schending van het recht op leven, en zij bepleit
daarom de afschaffing ervan.

De Europese Unie streeft naar de wettelijke en feitelijke afschaffing van de doodstraf in alle landen ter
wereld, zowel in vredes- als in oorlogstijd. De EU roept de landen die de doodstraf nog niet hebben
afgeschaft op als eerste stap naar de volledige afschaffing een moratorium in te stellen. De EU verheugt zich
er overigens over dat wereldwijd de tendens bestaat om de doodstraf af te schaffen. In dit verband is het
belangrijk erop te wijzen dat de internationale gemeenschap in het kader van de oprichting van internationale
strafhoven en tribunalen die bevoegd zijn voor de bestraffing van ook de meest weerzinwekkende misdaden,
zoals genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden, de toepassing van de doodstraf heeft
uitgesloten.

Bij betreft de landen die de doodstraf handhaven ijvert de EU ervoor de toepassing ervan geleidelijk te
beperken en de naleving te waarborgen van de strikte voorwaarden die zijn opgenomen in verscheidene
mensenrechteninstrumenten krachtens welke de doodstraf kan worden toegepast. De EU blijft bezorgd over
de terdoodveroordeling van personen die op het ogenblik van hun misdaad nog geen 18 jaar oud waren.

De Europese Unie onderschrijft de doelstellingen van de Wereldcoalitie tegen de doodstraf (WCADP), de
organisator van de werelddag, namelijk: het publieke debat over de doodstraf stimuleren; het verzet van het
publiek tegen de doodstraf aanmoedigen; en druk uitoefenen op landen die de doodstraf handhaven om alle
executies stop te zetten en de doodstraf alsnog af te schaffen. Het politieke engagement van de EU om werk
te maken van de afschaffing van de doodstraf, wordt ondersteund door communautaire financiering in het
kader van het Europees Initiatief voor de democratie en de mensenrechten (EIDHR).

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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123/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de totstandbrenging van een rechtstreekse dialoog tussen Belgrado en Pristina

Brussel, 7 oktober 2003

De EU herinnert aan de conclusies van de Raad van 29 september 2003 en bevestigt dat zij de
totstandbrenging van een rechtstreekse dialoog tussen Belgrado en Pristina over praktische kwesties van
wederzijds belang ten volle steunt. De EU zegt tevens haar volledige steun toe aan het voorstel van de
speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de heer Hari  Holkeri's, om
de eerste vergadering op 14 oktober in Wenen te laten plaatsvinden. Het Italiaanse voorzitterschap, de hoge
vertegenwoordiger Javier Solana en het Europese Commissielid Chris Patten hebben al toegezegd in Wenen
aanwezig te zullen zijn.

De EU roept alle betrokken partijen derhalve op om op alle passende wijzen hun onvoorwaardelijke steun te
betuigen aan de dialoog en de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde
Naties hierbij hun volledige medewerking te verlenen, mede in het licht van de toezegging die in
Thessaloniki ten overstaan van de EU is gedaan.

De rechtstreekse dialoog vormt een onontbeerlijk element van de IG-strategie "standards before status", die
gebaseerd is op resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad, en is tevens een belangrijke stap in de richting
van normalisatie in Kosovo. Indien op 14 oktober geen begin zou worden gemaakt met rechtstreekse
besprekingen, zou dat een gemiste kans zijn en zou de verdere toenadering van Kosovo tot de EU in het
gedrang kunnen komen.

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.

________________

124/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de presidentsverkiezingen in Tsjetsjenië
Brussel, 8 otkober 2003

I. De EU heeft nota genomen van de presidentsverkiezingen die 5 oktober 2003 in Tsjetsjenië zijn
gehouden en van de voorlopige uitslag ervan.

II. In hun gezamenlijke verklaring tijdens de Top in Sint-Petersburg op 31 mei 2003 hebben de EU en
Rusland de hoop uitgesproken dat het recent ingeleide politieke proces, alsook de economische en
sociale wederopbouw, zou leiden tot het herstel van de rechtstaat en aldus de bescherming van de
mensenrechten en een blijvende verzoening zal bevorderen. Zij veroordeelden elke vorm van geweld,
met name daden van terrorisme, die de vooruitzichten op een politieke oplossing in gevaar zouden
kunnen brengen. De EU herhaalt dat zij de territoriale integriteit van de Russische Federatie erkent.
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III. Tegen deze achtergrond heeft de EU het verkiezingsproces in Tsjetsjenië met grote aandacht gevolgd.
De EU had reeds negatieve ontwikkelingen geconstateerd, zoals het ontbreken van echt pluralisme bij
de kandidaatstelling voor het presidentschap en het ontbreken van onafhankelijke media. Gezien deze
ontwikkelingen maakt de EU zich ernstig zorgen over de omstandigheden waarin deze verkiezingen
zijn gehouden.

IV. Desondanks spreekt de EU de hoop uit dat het proces dat gericht is op de totstandbrenging van een
politieke regeling in Tsjetsjenië wordt voortgezet. In dit verband heeft de EU waardering voor de
verbintenissen die de Russische regering voorafgaand aan het referendum is aangegaan met betrekking
tot de verbetering van de leefomstandigheden, amnestie, autonomiebepalingen, compensatie voor
vernielde eigendommen en het herstel van de rechtsstaat. Meldingen over aanhoudende schendingen
van de mensenrechten blijven een punt van zorg voor de EU. De EU doet een beroep op de Russische
autoriteiten om een onderzoek en vervolging in te stellen tegen de verantwoordelijken.

V. De EU spreekt opnieuw de hoop dat deze verbintenissen ook zullen worden nagekomen en dat een
onmiddellijke aanmerkelijke verbetering van de mensenrechtensituatie in Tsjetsjenië ertoe zal leiden
dat de kloof tussen de autoriteiten en de bevolking wordt gedicht. De EU dringt er bij de Russische
autoriteiten op aan alles in het werk te stellen om vorderingen te boeken in het kader van een
waarachtig politiek proces en haar samenwerking met internationale organisaties, met name met de
OVSE, te intensiveren zoals was overeengekomen in de gezamenlijke verklaring van de EU en
Rusland in Sint-Petersburg.

VI. De EU is ermee ingenomen dat de Russische regering aan de speciale vertegenwoordiger van de
secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor ontheemden, de heer Francis Deng, de mogelijkheid
heeft geboden om vluchtelingenkampen in Ingoesjetië te bezoeken. De EU beziet de situatie van
vluchtelingen in de noordelijke Kaukasus met bezorgdheid en herhaalt dat zij alle pogingen om de
betrokkenen onder dwang of onvrijwillig naar Tsjetsjenië te laten terugkeren, volstrekt verwerpt. De
EU roept de Russische autoriteiten op tot de verdubbeling van hun inspanningen ter
vergemakkelijking van de verlening van humanitaire hulp aan degenen die deze nodig hebben.

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

________________



ALGEMENE INFORMATIE 43

Bulletin 17.11.2003 - NL- PE 338.106

125/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

naar aanleiding van het politiek akkoord tussen de Burundese regering en de FDD
dat op 8 oktober 2003 in Pretoria is ondertekend

Brussel, 13 oktober 2003

De Europese Unie complimenteert de overgangsregering en de CNDD/FDD van de heer Pierre Nkurunziza
naar aanleiding van de ondertekening, op 8 oktober jongstleden, van het protocol van Pretoria over de deling
van de macht op politiek, defensie- en veiligheidsgebied in Burundi. In het belang van de Burundese
bevolking dringt zij erop aan dat onmiddellijk gehoor wordt gegeven aan de oproep van de twee strijdende
partijen om een einde te maken aan de vijandelijkheden.
De Europese Unie roept de partijen op snel werk te maken van de politieke en militaire bepalingen van het
akkoord en bevestigt dat zij wil meewerken aan het vredesproces en de wederopbouw van Burundi. De
Europese Unie spreekt andermaal haar steun uit voor het MDRP-programma (Multi-country Demobilization
and Reintregration Program), waarvan de Europese Commissie en de lidstaten de belangrijkste donors zijn.

De Europese Unie doet een oproep aan het FNL van de heer Agathon Rwasa om de dialoog aan te gaan en
verzoekt de Burundese autoriteiten niets onverlet te laten om de onderhandelingen met deze beweging te
bevorderen.

De Europese Unie waardeert het dat Zuid-Afrika faciliterend is opgetreden als gastland voor deze laatste
ontmoetingen tussen de regering en de FDD, en zij apprecieert de onafgebroken inzet van de regionale
bemiddeling. Zij spreekt tevens haar politieke en financiële steun uit voor de MIAB (Mission Africaine au
Burundi) in deze cruciale fase van het vredesproces en verzoekt alle strijdende partijen actief en constructief
mee te werken aan de besprekingen van de CMC (Commission mixte du cessez-le-feu).

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

__________________
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126/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de parlementsverkiezingen in Rwanda

Brussel, 13 oktober 2003

Ter gelegenheid van de parlementsverkiezingen in Rwanda wenst de Europese Unie te benadrukken hoe
belangrijk het is dat het verkiezingsproces in het land is voltooid, als een zeer belangrijke etappe op weg naar
nationale verzoening en naar de consolidering van levensvatbare democratische instellingen. Net als de
presidentsverkiezingen van 25 augustus kenden de parlementsverkiezingen een rustig en ordelijk verloop; uit
de geleverde organisatorische inspanning blijkt hoezeer de Rwandese autoriteiten aandacht besteden aan de
politieke overgang van Rwanda.

Tegelijkertijd heeft de Europese Unie nota genomen van de opmerkingen die haar verkiezings-
waarnemersmissie in haar voorlopige verklaring van 3 oktober heeft gemaakt over het dwarsbomen van de
activiteiten van de oppositie, de intimidatie, de bedreigingen en arrestaties waardoor de verkiezingcampagne
werd gekenmerkt, evenals over de in verscheidene stembureaus geconstateerde onregelmatigheden. Voor
echte economische en sociale vooruitgang in Rwanda blijft een deelname van de gehele Rwandese
samenleving aan de politieke ontwikkeling van het land een voorwaarde.

De verkiezingen in Rwanda vormen ook een fundamenteel gegeven in de huidige situatie in het gebied van
de Grote Meren. De voltooiing van de politieke overgang in Rwanda vindt namelijk plaats op een moment
waarop in het vredesproces in de Democratische Republiek Congo en in Burundi veelbelovende vorderingen
worden geboekt. De Europese Unie herhaalt dat zij bereid is hulp te bieden bij het verzoeningsproces in het
gebied van de Grote Meren, dat door de recente gebeurtenissen kan worden versterkt.

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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127/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de slachtpartijen in de DRC, in de provincie Ituri

Brussel, 13 oktober 2003

De Europese Unie veroordeelt krachtig de slachtpartijen die andermaal hebben plaatsgevonden in Ituri, op
maandag 6 oktober, in het dorp Katchele. Deze gebeurtenissen, die zich bij het enorme leed voegen dat de
lokale bevolkingsgroepen reeds hebben ondergaan, tonen aan dat, ondanks de in de afgelopen maanden
geboekte vooruitgang, er nog steeds elementen zijn die gekant zijn tegen het vredesproces in de
Democratische Republiek Congo.

De Europese Unie bevestigt dat zij het vredesproces zeer krachtig steunt en wenst dat de daders van deze
slachtpartijen niet langer vrijuit gaan. De EU wijst in dit verband op het besluit van het Internationale
Strafhof om een onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen in Ituri.

De Europese Unie roept de landen in de regio op tot volledige samenwerking met de overgangsregering van
de DRC bij het herstel van de orde en het staatsgezag op het gehele grondgebied, met name in de oostelijke
provincies. De EU hecht groot belang aan de strikte naleving van resolutie 1493/2003 van de VN-
Veiligheidsraad, waarin alle landen worden verzocht de nodige maatregelen te nemen tegen directe of
indirecte wapenleveranties aan de gewapende groepen die in de oostelijke provincies van de DRC opereren
en geen partij zijn bij de algemene en alomvattende overeenkomst.

De Europese Unie roept MONUC op tot voortzetting, in het kielzog van de operatie ''Artemis'', van de
inspanningen ter handhaving van de vrede in Ituri, en neemt met voldoening akte van de volledige inzet van
de ''Brigade Ituri''.

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

___________________
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128/03
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de presidentsverkiezingen in Azerbeidzjan
Brussel, 17 oktober 2003

De EU erkent dat er ten opzichte van de vorige verkiezingen in Azerbeidzjan vooruitgang is geboekt, maar
betreurt dat er een aantal tekortkomingen is waargenomen. De internationale waarnemersmissie verklaarde in
haar voorlopige conclusies dat het stemmen in de meeste stembureaus ordelijk verliep, maar dat het
verkiezingsproces in het algemeen in verscheidene opzichten de internationale normen nog niet heeft
gehaald, met gewelddadige incidenten, ongepast politieoptreden en ongelijke kansen voor de kandidaten.

De EU erkent niettemin dat de verkiezingen aantonen dat aanzienlijke inspanningen worden gedaan om de
internationale normen te bereiken. Zij biedt de pas verkozen president haar gelukwensen aan en hoopt dat hij
het land zal leiden op basis van echte democratische beginselen en waarden.

De Unie spoort de president tevens aan het vredesproces weer op gang te brengen met het oog op een
regeling voor het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan.

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 IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, sluiten zich bij deze verklaring aan.

_______________

129/03
Verklaring van het voorzitterschap, namens de Europese Unie,

over de aanstelling van de nieuwe president van Bolivia
Brussel, 21 oktober 2003

De Europese Unie is ingenomen met de benoeming van de heer Carlos Diego de Mesa Gisbert tot nieuwe
grondwettelijk president van Bolivia.

De EU feliciteert President Mesa en spreekt de wens uit dat volledige inachtneming van de democratische
beginselen verdere gewelddadige confrontatie zal voorkomen en dat de huidige crisis door middel van een
constructieve dialoog zal worden overwonnen.

De EU heeft er met genoegen nota van genomen van dat President Mesa voornemens is de deelneming van
alle componenten van de Boliviaanse samenleving aan het democratisch stelsel te bevorderen en de strijd
tegen de corruptie op te voeren.

De EU herinnert aan de conclusies van de Europese Raad van 17 oktober over de dramatische gebeurtenissen
die in Bolivia mensenlevens hebben gekost. De EU zal Bolivia hulp en bijstand blijven verlenen ter
versterking van de democratische instellingen, de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten, en
om tot een doeltreffender klimaat van sociale vooruitgang en economische ontwikkeling te komen.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de geassocieerde landen Bulgarije, Roemenië en Turkije, alsook 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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130/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het publieke omroepbestel in Bosnië en Herzegovina

Brussel, 27 oktober 2003

Hervorming van het omroepbestel en het betreffende regelgevingsklimaat in Bosnië en Herzegovina is een
essentiële taak die de autoriteiten van Bosnië en Herzegovina moeten vervullen naarmate de toenadering tot
de EU voortschrijdt.

De EU staat volledig achter de totstandbrenging van een levensvatbaar publiek omroepbestel (Public
Broadcasting System = PBS) in Bosnië en Herzegovina. Zij is van oordeel dat het door het Bureau van de
Hoge Vertegenwoordiger gepresenteerde model inzake de PBS-wetgeving een goede basis vormt voor de
vereiste wetswijzigingen overeenkomstig de Europese normen en de vredesakkoorden van Dayton.

Deze hervorming zal bijdragen tot de totstandkoming van een functioneel enkelvoudig stelsel dat bestaat uit
drie omroepen met gedeelde infrastructuren. Tevens zal zij een belangrijke rol spelen bij het verzekeren van
het welslagen van de inspanningen op het gebied van institutionele opbouw waarvoor de autoriteiten van
Bosnië en Herzegovina en de EU zich vastberaden inzetten.

De EU kijkt uit naar aanneming van het hervormingspakket tegen 7 november 2003.

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

________________________
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131/03

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de moord op RFI-journalist Jean Hélène in Abidjan

Brussel, 27 oktober 2003

De EU spreekt haar krachtige veroordeling uit over de laffe moord in Abidjan op Jean Hélène, journalist van
Radio France Internationale, en betuigt aan zijn familieleden en aan de gehele redactie van RFI haar innigste
medeleven.

De EU waardeert de door de Ivoriaanse autoriteiten geleverde inspanningen om degene die voor deze
misdaad verantwoordelijk is voor het gerecht te brengen en verzoekt om een voortvarend, doeltreffend en
volledig onderzoek naar de omstandigheden die tot de moord op de journalist hebben geleid, opdat recht zal
geschieden. De EU acht het urgent dat de autoriteiten de macht over de veiligheidstroepen weer overnemen,
conform de in een rechtsstaat vigerende rechtsregels. Het voorzitterschap spoort de autoriteiten van
Ivoorkust aan alle vereiste maatregelen te nemen om de veiligheid en de fysieke integriteit van buitenlandse
staatsburgers, alsmede de bescherming van Ivoriaanse en buitenlandse journalisten, te waarborgen.

Onder verwijzing naar haar verklaring van 22 september jongstleden roept de EU alle politieke krachten, de
instellingen, de media en de bevolking van Ivoorkust ertoe op zich tegen elke vorm van gewelddadigheid en
van gebruik van geweld te verzetten, opdat de weg van vreedzame dialoog, samenwerking en sociale
verzoening hervonden kan worden.

De EU spreekt de wens uit dat de tragische dood van een journalist tijdens het uitoefenen van zijn vak geen
bron van verdere tweedracht wordt, maar integendeel Ivoorkust de gelegenheid biedt om eensgezind het, op
de akkoorden van Linas-Marcoussis gebaseerde, proces van nationale verzoening te omarmen, en de
Ivorianen zodoende ertoe kan bewegen eendrachtig te werken aan de hereniging van het land en de
voorbereiding van democratische en vreedzame verkiezingen in 2005.

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

________________________
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

ZITTING

29 EN 30 OKTOBER 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. Strategie van Lissabon en coördinatie van het economisch en sociaal beleid

•  Evaluatie structurele hervormingen

– Rapporteur: VEVER (Werkgevers - FR)
 

– Ref.: verkennend advies (CESE 1406/2003)

– Kernpunten:

Het Comité vestigt er de aandacht op dat bij de burgers nogal wat vragen en twijfels leven omtrent de
precieze bedoeling en de maatschappelijke kosten van de hervormingen. Daarom dringt het erop aan dat
de Unie haar burgers zo goed mogelijk informeert, zodat ook zíj in het proces van Lissabon gaan
geloven. De burgers moeten goed beseffen dat de totstandkoming van één grote Europese markt - de
grootste ter wereld - in de eerste plaats henzelf ten goede komt en dat de geplande hervormingen van
doorslaggevend belang zijn voor de verdere ontwikkeling van het Europese model in een open economie.

Het Comité betreurt dat de Unie de invoering van de euro niet heeft aangegrepen om het economisch
beleid van de lidstaten op één noemer te brengen. Het dringt erop aan dat daar onverwijld werk van
wordt gemaakt en dat, mede met het oog op de strategie van Lissabon, ook de diverse
belastingregelingen meer op één lijn worden gebracht.

Het Comité stelt vast dat de interne markt nog lang niet voltooid is, terwijl er alweer een nieuwe
uitbreiding in het verschiet ligt. De Unie dient dan ook dringend maatregelen te nemen om de interne
markt in alle opzichten (identiteit, samenhang, veiligheid…) verder te versterken.

http://www.cese.europa.eu
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Het Comité vestigt ook de aandacht op Europa's achterstand op onderzoeksgebied. Deze achterstand is
vooral zorgwekkend omdat de strategie van Lissabon juist staat of valt met de verdere uitbouw van de
kenniseconomie.

Voorts wijst het Comité nog op de wisselwerkingen tussen de diverse hervormingsprocessen
(liberalisering van de markten, verbetering van de toegang tot kapitaal, wegwerken van
overheidstekorten, stimulering van innovatie, verbetering van de werking van arbeidsmarkt,
modernisering van de sociale zekerheid, uitbouw van de onderwijs- en opleidingsstelsels,
vereenvoudiging van de regelgeving en consolidering van een duurzaam ontwikkelingsproces). Ook stelt
het vast dat het hervormingstempo sterk varieert naar gelang van de lidstaat en dat de hervormingen het
verst zijn gevorderd in lidstaten die zich strikt aan de regels van het Stabiliteitspact houden. Het wijst in
dit verband op de behoefte aan meer informatie over de situatie in de diverse lidstaten. In deze behoefte
zou kunnen worden voorzien door op de website van de Unie ook informatie over succesvolle
hervormingen in het kader van het proces van Lissabon te verstrekken.

Tot slot pleit het Comité nog met klem voor nauwer overleg, een betere uitwisseling van informatie en
een betere verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de politieke beleidsmakers en het
maatschappelijk middenveld, en zulks op alle niveaus. Het is van oordeel dat de hervormingen in deze
sociaal-economisch moeilijke tijden weinig kans van slagen hebben als zij van hogerhand worden
opgelegd en door middel van wetten en regels worden doorgedrukt. Het wijst erop dat het van cruciaal
belang is dat ook de "spelers in het veld" - de sociale partners - er hun schouders onder zetten.

– Contactpersoon: Alberto Allende
 (Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail:alberto.allende@esc.eu.int)
 
•  Stroomlijning van de coördinatie van de sociale bescherming

– Rapporteur: BEIRNAERT (Werkgevers - BE)
 

– Ref.: COM(2003) 261 def. – CESE 1395/2003

– Kernpunten:

Het EESC neemt er kennis van dat in de Europese ontwerp-grondwet het beginsel van de coördinatie van
het sociaal beleid van de lidstaten is opgenomen, maar vindt het even belangrijk dat dit een politiek
vervolg krijgt, nl. dat de bereidheid bestaat om hier daadwerkelijk invulling aan te geven.

Zeer positief is dat met de Mededeling wordt beoogd de sociale dimensie van de strategie van Lissabon
te versterken, waardoor in het beleid meer gewicht wordt toegekend aan het moderniseren en verbeteren
van de sociale bescherming.

Er moet zeer goed op worden gelet dat de samenvoeging van de bestaande verschillende processen tot
één nieuw alomvattend proces niet ten koste gaat van het specifieke karakter van thema's als sociale
integratie, pensioenen en gezondheidszorg. Die laatste vraagstukken brengen immers specifieke
uitdagingen met zich mee, die de aandacht vragen van verschillende gesprekspartners en specifieke
doelstellingen noodzakelijk maken.

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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Het is essentieel dat de lidstaten in hun enkele verslag een goede follow-up geven aan de in de NAP's
inzake integratie en de strategieverslagen inzake pensioenen aangegane verplichtingen, zodat de
bestaande dynamiek behouden blijft. 

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

 
2. Gezondheid en sociale bescherming

•  Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding

− Rapporteur: BEDOSSA (Diverse werkzaamheden - FR)

− Ref.: COM(2003) 441 def. – 2003/0174(COD) – CESE 1394/2003

− Kernpunten:

De bestrijding van overdraagbare ziekten en andere ernstige gezondheidsbedreigingen dient op
gestructureerde en systematische wijze te worden aangepakt. Vandaar het belang van preventie, een
woord dat terecht voorkomt in de naam van het Europees Centrum en in de taakomschrijving die daarvan
in art. 3 van het Commissievoorstel wordt gegeven.

Achtereenvolgende voedselcrises ten gevolge van BSE, de ziekte van Creutzfeldt-Jacob, de
"gekkeschapenziekte" en kippengriep zijn wijdverbreide en ernstige bedreigingen geweest. 

Op milieugebied worden de snelle groei van het aantal ziekte- en sterfgevallen als gevolg van
blootstelling aan asbest of andere chemische bestanddelen, het ontstaan van aandoeningen aan de
luchtwegen als gevolg van de vervuiling en het hoge aantal sterfgevallen tijdens de hittegolf van
afgelopen zomer, d.w.z. de stijgende temperaturen, voortaan ook beschouwd als ernstige crises in de
gezondheidszorg, die eveneens epidemische kenmerken vertonen. De preventie en bestrijding van deze
nieuwe crises in de gezondheidszorg vergen een aanpassing van het epidemiologisch model dat
uitsluitend op overdraagbare ziekten van toepassing is, te meer daar ook voor deze ziekten de
milieufactoren een steeds grotere rol spelen. Uit die ontwikkelingen blijkt het belang van onderzoek naar
de interactie tussen meerdere risicofactoren en de mogelijkheid dat die risicofactoren zich opstapelen,
waardoor zich zelfs ernstige ziekten en gezondheidsproblemen kunnen gaan voordoen. Het Europees
Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding moet worden toegerust met de nodige materiële en
structurele middelen om complexe onderzoeken naar dergelijke interacties te kunnen verrichten.

De Europese Commissie heeft snel op de door SARS veroorzaakte internationale crisis in de
volksgezondheid gereageerd.  

Het Comité is ervan overtuigd dat dergelijke gevaren zich in de toekomst veel vaker en op meerdere
fronten (chemische of giftige stoffen, virussen of bacterieën) zullen voordoen en dat de resistentie tegen
behandelingen van ziekten als tuberculose, AIDS, malaria en hemorragische koorts, de dreiging nog
groter maakt.  

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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De oprichting van dit centrum sterkt de Europese Unie in haar streven naar een beleid dat gericht is op
verbetering van de volksgezondheid (art. 152), zoals verwoord in het ontwerpverdrag tot vaststelling van
een grondwet voor Europa, dat thans ter tafel van de intergouvernementele conferentie ligt.

− Contactpersoon: Stefania Barbesta
(Tel.: 00 32 2 546 93 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Bijstelling Verordeningen 1408/71 en 574/72 – sociale zekerheid

– Algemeen rapporteur: BOLDT (Werknemers - FI)

– Ref.: COM(2003) 378 def. – 2003/0138 (COD) – CESE 1399/2003

– Kernpunten:
Het EESC staat positief tegenover het voorstel tot wijziging van de verordeningen 1408/71 en 574/72 en
gaat ervan uit dat deze wijziging deel kan gaan uitmaken van de algehele herziening van beide
verordeningen.

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

3. Economie en milieu
•  Actieplan voor milieutechnologie

– Rapporteur: NILSSON (Diverse werkzaamheden – SE)
– Ref.: COM(2003) 131 def. – CESE 1390/2003
– Kernpunten:

Het EESC is ingenomen met het voornemen van de Commissie om via een Europees initiatief de
ontwikkeling van milieutechnologie te ondersteunen. Ook de vier themagebieden en de verruiming van
de definitie van milieutechnologie door daaraan de begrippen kennis, onderzoek en productie toe te
voegen, kunnen op zijn instemming rekenen. 

Volgens het EESC kan milieutechnologie van strategisch belang zijn voor Europese bedrijven als hun
concurrentievermogen in overeenstemming met de Lissabon-strategie wordt versterkt. Het ontwikkelen
en op de markt brengen van milieutechnologie moet met diverse vormen van steunverlening worden
gestimuleerd, maar mag niet via economische instrumenten of met wetgeving worden geforceerd, omdat
dan het gevaar bestaat dat de export wordt belemmerd en de productie wordt verplaatst naar landen
buiten de EU. Openbare aanbestedingen vormen een instrument dat nu al kan worden ingezet ter
stimulering van de ontwikkeling van producten en diensten waarbij van milieutechnologie gebruik is
gemaakt. Ook moet de aandacht uitgaan naar de problemen van kleine bedrijven en naar kleinschaliger
milieutechnische successen. Steun aan investeringen kan in dit verband een goed middel zijn. De
Commissie zou er goed aan doen aan te geven tot wie bedrijven zich kunnen wenden als zij vinden dat
regelgeving of het optreden van overheidsinstanties schadelijk is voor het milieu.

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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Ook verdient het aanbeveling afvalproblemen globaal te bezien en dus ook vanuit de lokale/regionale
invalshoek op te lossen. In de eerste plaats moet ervoor gezorgd worden dat water niet door
verontreiniging vervuild raakt. Op korte termijn kan milieutechnologie zorgen voor beter gezuiverd
afvalwater. Met levenscyclusanalyses moet worden aangetoond of een nieuwe milieutechnologie het
milieu in gunstige zin beïnvloedt. Er zijn nog altijd factoren die op de lange termijn een stabiele

productie van biobrandstoffen in de weg staan. 

– Contactpersoon: Johannes Kind
(Tel.: 00 32 2 546 95 11 – e-mail :johannes.kind@esc.eu.int)

4. Toerisme

•  Nieuwe vormen van toerisme

– Rapporteur: MENDOZA (Diverse werkzaamheden – ES)
 

– Ref.: initiatiefadvies – CESE 1384/2003

– Kernpunten:
In dit advies gaat het EESC in op tien aspecten van een duurzaam toerisme, waarvoor steeds tien (in
totaal dus honderd) initiatieven worden voorgesteld. Deze aspecten zijn:

•  toerisme en toeristen

•  toerisme en werkgelegenheid

•  toerisme en bedrijfsleven: concurrentievermogen en maatschappelijk verantwoord ondernemen

•  toerisme en sociale cohesie: impact van toerisme op het sociale evenwicht

•  toerisme en stabiliteit: terugdringing van de seizoensafhankelijkheid

•  toerisme, cultuur en patrimonium

•  toerisme en gehandicapten

•  toerisme en milieu

•  toerisme, vrede en solidariteit

•  toerisme en de actoren van de sector.

In een bijlage bij het advies is een lijst met achtergronddocumenten opgenomen.

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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 – Contactpersoon: Nemesio Martinez
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

5. Vervoer en energie

•  Euro-mediterraan energienetwerk

– Rapporteur: HERNANDEZ BATALLER (Werkgevers - ES)

– Ref.: verkennend advies – CESE 1388/2003

– Kernpunten:
Het EESC is van oordeel dat Euro-mediterrane samenwerking op energiegebied een belangrijke stap
vooruit is in het streven naar meer continuïteit in de algehele energievoorziening en is dan ook
voorstander van de totstandbrenging van trans-Europese energienetwerken.
Mevrouw Loyola de Palacio, vice-voorzitster van de Commissie, heeft het EESC gevraagd om over dit
omvangrijke vraagstuk een initiatiefadvies op te stellen. In dat advies doet het een aantal belangrijke,
uitvoerig uiteengezette suggesties met het oog op de concrete verwezenlijking van die netwerken.
Daarbij gaat het met name om het volgende:

– er moet ondubbelzinnig worden aangegeven welke taken door de overheid en welke taken door
particuliere exploitanten kunnen worden verricht en de nodige voorwaarden moeten worden
geschapen waardoor die samenwerking optimaal kan verlopen (financieringsvereisten, beschikbare
steun, bevordering van buitenlandse investeringen, harmonisatie, stabiliteit en transparantie van het
wet- en regelgevingskader enz.);

– er moeten richtsnoeren worden opgesteld voor de wijze waarop te werk moet worden gegaan
(overeenkomsten ter bescherming van investeringen, fiscale maatregelen, nieuwe financiële diensten
enz.);

– de noord-zuid-initiatieven moet worden aangevuld met maatregelen waarin de zuid-zuid-dimensie
extra kracht wordt bijgezet;

– er moet een beleid worden gevoerd dat op de duurzame voorziening van energie is gericht, met de
nadruk op de rationele omgang met energie, de stimulering van nieuwe energiedragers en het
streven naar een milieuvriendelijker energieverbruik;

– er moet op worden toegezien dat de overheid zijn verplichting om de bevolking van energie te
voorzien en vooral om universele diensten te verlenen, daadwerkelijk nakomt;

– de lidstaten en hun mediterrane partners moeten op internationale fora gemeenschappelijke
standpunten innemen.

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

•  Mededeling/beveiliging zeevervoer - Beveiliging schepen en havenfaciliteiten

– Rapporteur: BREDIMA SAVOPOULOU (Werkgevers - EL)
 

– Ref.: COM(2003) 229 def. – 2003/0089 COD – CESE 1387/2003

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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– Contactpersoon: Luis Lobo
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Korte vaart – Intermodale laadeenheden

– Rapporteur: CHAGAS (Werknemers - PT)
 

– Ref.: COM(2003) 155 def. – 2003/0056 COD – CESE 1398/2003

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

•  Elektronische tolheffing

– Rapporteur: LEVAUX (Werkgevers - FR)
 

– Ref.: COM(2003) 132 def. – 2003/0081 COD – CESE 1389/2003

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

6. Immigratie
 

•  Samenwerking met derde landen op migratiegebied

– Rapporteur: CASSINA (Werknemers – IT)
 

– Ref.: COM(2003) 355 def. – 2003/0124 COD – CESE 1392/2003

– Kernpunten:

Het EESC is ingenomen met het opzetten van een programma met dergelijke doelstellingen en zou
graag zien dat de Europese instellingen het snel goedkeuren.

Zonder een duidelijk beleid op het vlak van visa, inreisbepalingen en integratie zal het met het
voorgestelde programma voor samenwerking met de herkomstlanden van migranten moeilijk worden
om tot een evenwichtige interpretatie te komen, met name waar het gaat om de prioriteit die aan de
diverse maatregelen moet worden verleend.

Voorts kan gedacht worden aan het aanbieden van opleidingsstages in Europa; dit kan een belangrijke
maatregel zijn, niet alleen om bedrijven uit de EU de kans te bieden om gekwalificeerd personeel in
dienst te nemen, maar ook om de herkomstlanden concreet te helpen bij het verbeteren van hun
concurrentiepositie, zodat zij rechtstreekse buitenlandse investeringen kunnen aantrekken.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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Aangezien het EESC het essentieel acht dat er duidelijke informatie wordt gegeven over de procedures
om zich in het buitenland te vestigen, zou het daarom graag zien dat bij de maatregelen van het
programma in ieder geval plaats wordt ingeruimd voor het opzetten (al was het maar bij wijze van
experiment) van een EURES-achtig systeem, waarbij de sociale partners uit de EU en de
herkomstlanden van de migranten dan wel dienen te worden betrokken.

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

7. Arbeidsrecht

•  Gerechtelijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken

– Rapporteur: RETUREAU (Werknemers – FR)
 

– Ref.: PB C 311/16 – 14/12/2003 – CESE 1401/2003

– Contactpersoon: João Pereira – Dos Santos
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereirodossantos@esc.eu.int)
 
8. MKB

•  Opleidingssteun

– Rapporteur: WOLF (Diverse werkzaamheden – DE)

– Ref.: PB C 190 – 12/08/2003 – CESE 1386/2003

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

9. Intellectueel eigendomsrecht

•  Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten

− Rapporteur: RETUREAU (Werknemers – FR)
 

− Ref.: COM(2003) 46 def. – 2003/0024 COD – CESE 1385/2003

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

mailto:joao.pereirodossantos@cese.europa.eu
mailto:@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:joao.pereirodossantos@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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10. Onderwijs en opleiding
•  Actieprogramma voor organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding

− Rapporteur: PANERO FLÓREZ (Werkgevers - ES)
 

− Ref.: COM(2003) 273 def.– 2003/0114 COD – CESE 1393/2003

− Kernpunten:

Met enkele slagen om de arm stemt het EESC in met de verschillende acties uit dit voorstel voor een besluit.
De meeste acties lopen al een tijdje, en het zou goed zijn als zij werden voortgezet.

Het EESC is altijd ingenomen met acties die erop gericht zijn de Europese onderwijs- en opleidingsstelsels
te versterken, te verbeteren en zowel binnen als buiten het EU-grondgebied te promoten.

Speciale vermelding verdienen daarbij de maatregelen die bedoeld zijn ter ondersteuning van prestigieuze
organisaties zoals die welke in Actie 1 worden genoemd. Elk van deze organisaties verricht op haar eigen
terrein immers belangrijk en coherent werk, dat verband houdt met de waarden die de Europese burger het
meest ter harte gaan en die in het Europese integratieproces onmisbaar zijn. Daarom is het EESC er
voorstander van dat de desbetreffende organisaties - via de maatregelen uit het voorgestelde besluit - op
subsidies kunnen blijven rekenen.

Ook is het EESC het ermee eens dat er steun komt voor opleidingsmaatregelen om nationale rechters
bekend te maken met de communautaire rechtsregels.

Tot slot merkt het EESC op dat dit voorstel voor een besluit deel uitmaakt van een pakket van zeven
voorstellen die naar aanleiding van de inwerkingtreding van het nieuwe Financieel Reglement zijn
ingediend. Het verzoekt de Commissie om bij het formuleren van dergelijke voorstellen voor een
samenhangende aanpak te zorgen, met name wat de criteria voor de toegang tot financiering betreft.

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

11. Onderzoek

•  Wijziging specifieke OTO-programma's

− Algemeen rapporteur: WOLF (Diverse werkzaamheden - DE)

− Ref.: COM(2003) 390 def. – 2003/0151 CNS – CESE 1400/2003

− Contactpersoon: Nemesio Martinez
(Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
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12. Voedselveiligheid

•  Diervoederhygiëne

− Algemeen rapporteur: DONNELLY (Diverse werkzaamheden - IE)
 

− Ref.: COM(2003) 180 def. – 2003/0071 COD – CESE 1404/2003

− Contactpersoon: Robert Wright
(Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail:robert.wright@esc.eu.int )

 
13. Milieubescherming

•  Persistente organische verontreinigende stoffen
– Rapporteur: CASSINA (Werknemers - IT)

– Ref.: COM(2003) 331-332-333 def. – CESE 1391/2003

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

14. Visserij en landbouw

•  Visserij/omschakeling (Marokko)

– Algemeen rapporteur: CHAGAS (Werknemers - PT)
 

– Ref.: COM(2003) 437 def. – 2003/0157 CNS – CESE 1397/2003

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

•  Visserij/Compensatie van door de ultraperifere ligging veroorzaakte extra
kosten

– Algemeen rapporteur: SARRÓ IPARRAGUIRRE (Diverse werkzaamheden - ES)
 

– Ref.: COM(2003) 516 def. – 2003/0202 CNS – CESE 1396/2003

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

•  Boekhoudkundig informatienet van de landbouwbedrijven

– Algemeen rapporteur: ALLEN (Diverse werkzaamheden - IE)
 

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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– Ref.: COM(2003) 472 def. – 2003/0182 CNS – CESE 1405/2003

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

15. Codificatie en vereenvoudiging van de reglementering

•  Statistieken goederenverkeer

– Algemeen rapporteur: FLORIO (Werknemers - IT)
 

– Ref.: COM(2003) 364 def. – 2003/0126 COD – CESE 1402/2003

– Kernpunten:

Het EESC staat positief tegenover de vooruitgang die Commissie en lidstaten op het gebied van
statistieken en de verzameling van statistische gegevens tot dusverre hebben geboekt, waarbij het doel
steeds was om de Economische en Monetaire Unie te consolideren en de werking daarvan onder toezicht
te houden.  

Los van dit nieuwe instrument zal er ook, vooral ten behoeve van kleine en middelgrote bedrijven, een
grootscheepse campagne moeten worden opgezet om informatie te geven over de nieuwe verordening, de
manier waarop gegevens moeten worden verstrekt en het nut van het gebruik daarvan.

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

16. Fiscaliteit

•  Verlaagde BTW-tarieven

– Algemeen rapporteur: BEDOSSA (Diverse werkzaamheden - FR)
 

– Ref.: COM(2003) 397 def. – 2003/0169 CNS – CESE 1407/2003

– Kernpunten:

Het EESC staat positief tegenover onderhavig voorstel houdende wijziging van de Richtlijn 77/388/EEG
van de Raad inzake verlaagde BTW-tarieven.

Het is het met de Commissie eens dat het effect van BTW-verlaging op de consumptieprijzen over het
algemeen uiterst gering en van korte duur is. Dit vormt waarschijnlijk een stap achteruit voor de interne
markt, omdat een dergelijke maatregel ten koste van de nationale begrotingen gaat.

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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De inspanningen om tot een rationelere en eenvoudigere bijlage H te komen, verdienen bijval. De bijlage
zal op die manier het enige referentiepunt vormen voor de afbakening van het toepassingsgebied van de
verlaagde, sterk verlaagde en nultarieven.

– Contactpersoon: Borbala Szij
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail:borbala.szij@esc.eu.int)

•  BTW/ afwijkende maatregelen

– Rapporteur: PEZZINI (Werkgevers - IT)
 

– Ref.: COM(2003) 335 def. – 2003/0120 CNS – CESE 1409/2003

– Kernpunten:

Het EESC onderschrijft het voorstel van de Commissie om een procedure in te stellen waardoor de Raad
formele besluiten m.b.t. afwijkende maatregelen kan goedkeuren. Het dringt evenwel aan op een
rationalisering van de thans geldende afwijkende regelingen. 

Het valt de Commissie bij dat de door de Raad vastgestelde uitvoeringsmaatregelen moeten worden
geharmoniseerd. Het moedigt de Commissie aan werk te maken van het nieuwe voorstel m.b.t. het BTW-
comité.

Ten slotte zou het graag zien dat voortaan met gekwalificeerde meerderheid kan worden gestemd over
BTW-kwesties, de vaststelling van de tarieven uitgezonderd totdat er een passende compensatieregeling
wordt ingevoerd.

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

•  Gemeenschappelijke fiscale regeling/ moedermaatschappijen en
dochterondernemingen

– Algemeen rapporteur: POLVERINI (Werknemers - IT)
 

– Ref.: COM(2003) 462 def. – 2003/0179 CNS – CESE 1408/2003

– Kernpunten:

Het EESC onderschrijft het voorstel van de Commissie dat gericht is op het wegwerken of althans
beperken van de dubbele of meervoudige belasting die wordt geheven op winstuitkeringen van een
dochteronderneming in de lidstaat van de moedermaatschappij of de vaste inrichting. 

Het stemt voorts in met het voorstel om het aantal begunstigden van de richtlijn tot bepaalde tot dusver
uitgesloten rechtspersonen uit te breiden.

– Contactpersoon: Borbala Szij
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail:borbala.szij@esc.eu.int)
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•  Directe en indirecte belastingen / Wederzijdse bijstand tussen de bevoegde
autoriteiten

– Algemeen rapporteur: PEZZINI (Werkgevers - IT)
 

– Ref.: COM(2003) 466 def. – 2003/0170 CNS – CESE 1403/2003

– Kernpunten:

Het EESC onderschrijft het standpunt van de Commissie dat er een doeltreffend systeem voor de
uitwisseling van gegevens tussen lidstaten moet worden ingevoerd om belastingontduiking en –ontwijking
tegen te gaan. 

Gelet op de vigerende nationale procedures en de politieke vastbeslotenheid om deze structuren niet
radicaal te wijzigen, beschouwt het EESC de voorgestelde wijzigingen als een - zij het ontoereikende -
stap voorwaarts op weg naar een op modernere leest geschoeide samenwerking tussen de lidstaten.

Het neemt de gelegenheid te baat om opnieuw te herinneren aan de beperkingen van het beginsel van
unanimiteit, dat van kracht is bij elk besluit over communautaire belastingwetgeving, en herhaalt zijn
standpunt dat dit vervangen moet worden door besluiten waarbij met -desnoods gekwalificeerde-
meerderheid van stemmen wordt beslist. 

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

mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu
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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: 49
Type: http:

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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Page: 56
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 63
Type: http:

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