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AFKORTINGEN VAN DE FRACTIES

Fracties

PPE-DE Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese
democraten

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

Commissies

AFET Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke
veiligheid en defensiebeleid

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

VERVANGING VAN EEN POOLSE WAARNEMER
IN HET EUROPEES PARLEMENT

Tijdens zijn vergadering van 8 maart 2004 heeft het Europees Parlement kennis genomen van het aftreden
van de heer Jósef OLEKSY als waarnemer met ingang van 29 januari 2004.

De heer OLEKSY wordt vervangen door

de heer Józef KUBICA

met ingang van 2 maart 2004.

_________________

VERKIEZING VAN EEN ONDERVOORZITTER
VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft op zijn vergadering van 9 maart 2004

de heer Raimon OBIOLS i GERMÀ (PSE/ES)

gekozen tot ondervoorzitter van het Parlement, ter vervanging van de heer COLOM I NAVAL.

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

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 9 maart 2004 kennisgenomen van de
verkiezing van

mevrouw Maria del Carmen ORTIZ RIVAS

ter vervanging van de heer Joan COLOM I NAVAL (PSE/ES),  met  ingang van 8 maart  2004.

____________________





WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 9

Bulletin 29.03.2004 - NL- PE 344.002

WERKZAAMHEDEN
VAN DE LEDEN



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN10

Bulletin 29.03.2004 - NL- PE 344.002

SCHRIFTELIJKE VRAGEN Stand op 19.03.2004

Indiener Onderwerp Nr.

Mario Mastella Crisis bij de Ast-fabriek in Terni P-0445/04

Torben Lund Persvrijheid in Rusland E-0446/04

Michl Ebner Turfexport naar Italië E-0447/04

Charles Tannock Onderzoek op primaten in Münster (Duitsland) E-0448/04

Charles Tannock Monolitische rotskerken van Lalibela (Ethiopië) E-0449/04

Raffaele Costa Valse bankbiljetten E-0450/04

Raffaele Costa Programma voor voedselhulp en voedselveiligheid E-0451/04

Raffaele Costa Programma Info 2000 E-0452/04

Ilda Figueiredo Uitbuiting Portugese werknemers in Frankrijk E-0453/04

Ioannis Marinos Werkloosheidsuitkeringen in Griekenland P-0454/04

José Ribeiro e Castro Illegale visserij - Azoren en Madeira P-0455/04

Ioannis Marinos Toename van het aantal grieven en klachten van de
consumenten in Griekenland

E-0456/04

Mihail Papayannakis Overbelasting van centrale verkeersaders E-0457/04

Brian Simpson en Catherine Stihler Vogelpest en het verbod op pluimvee uit Thailand E-0458/04

Armando Cossutta Sluiting van een productieafdeling van Thyssen Krupp in
Terni (Italië)

E-0459/04

Bart Staes België Europees koploper inzake salmonellabesmettingen
- pasteuriseren van eieren

E-0460/04

José Ribeiro e Castro Zimbabwe - Resolutie van het Europees Parlement E-0461/04

José Ribeiro e Castro Guinee-Bissau - Steun van de Commissie E-0462/04

José Ribeiro e Castro Europa - Terrorisme E-0463/04

José Ribeiro e Castro "Brax" - Ontslagen en delokalisering E-0464/04

José Ribeiro e Castro Etiket "Made in EU" E-0465/04

Richard Corbett Dienstreiskostenvergoedingen E-0466/04

Richard Corbett Dienstreiskostenvergoedingen E-0467/04

Richard Corbett Concurrentie in de gassector E-0468/04

Richard Corbett Gezondheidswaarschuwingen in het luchtverkeer E-0469/04
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Roberta Angelilli De Zuivelcentrale in Rome: verzoek om opheldering over
een geval van staatssteun

E-0470/04

Toine Manders Misbruik Europees model gehandicaptenparkeerkaart
(GPK)

E-0471/04

Roger Helmer Gemeenschappelijk buitentarief P-0472/04

Cristiana Muscardini Hervorming van de pensioenen E-0473/04

Cristiana Muscardini Afschaffing van de taalafdelingen bij de Europese scholen E-0474/04

Marianne Thyssen Taaldiscriminatie bij vacatures E-0475/04

Christopher Heaton-Harris Auto's van de Commissie P-0476/04

Christopher Heaton-Harris Handel in bananen E-0477/04

Christopher Heaton-Harris Dienstwagens van de Commissie E-0478/04

Christopher Heaton-Harris Vergelijkende onderzoeken van de Commissie E-0479/04

Christopher Heaton-Harris Vergelijkende onderzoeken van de Commissie E-0480/04

Christopher Heaton-Harris Blue Dragon E-0481/04

Christopher Heaton-Harris Eurostat E-0482/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Plattelandsontwikkeling: jeugdige landbouwers E-0483/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Plattelandsontwikkeling: achterstandsgebieden E-0484/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Bossenstrategie van de EU: "Forest Focus" E-0485/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Het nieuwe GLB en rechtstreekse steun aan nieuwe
lidstaten

E-0486/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna De zuivelsector in de EU: Argentinië en de
"vredesclausule" van de WTO

E-0487/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna De zuivelsector in de EU: melkquota en uitbreiding E-0488/04

Camilo Nogueira Román Gendergeweld in de EU: noodzaak van Europese
regelgeving

E-0489/04

Harlem Désir Gevangenhouding van de Pakistaanse journalist Chawar
Mehdi Rizvi, aangehouden in Karachi op 14 december
2003 samen met de Franse journalisten Marc Epstein en
Jean-Paul Guilloteau van het weekblad L'Express

P-0490/04

Jules Maaten Wet uitvoering bestemmingsplannen in Valencia - LRAU E-0491/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - Mogelijke orgaanhandel - Gevaar voor
Europese burgers

E-0492/04

Ilda Figueiredo Sluiting van de mijn van Panasqueira, Portugal E-0493/04
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Carlos Carnero González Werkzaamheden aan de M30 door de regionale regering
van Madrid zijn vrijgesteld van milieueffectrapportage

P-0494/04

Bart Staes Nieuwe talenregeling met betrekking tot de uitbreiding P-0495/04

María Sornosa Martínez en María
Valenciano Martínez-Orozco

Onderzoek naar studiebeurzen van het Spaanse Ministerie
van Arbeid

E-0496/04

María Valenciano Martínez-Orozco Discriminatie van communautaire minderjarigen bij de
inschrijving bij sportfederaties in Spanje

E-0497/04

Salvador Garriga Polledo Communautaire waarschuwing over de Spaanse
productiviteit

E-0498/04

Salvador Garriga Polledo Terugvordering steun bij industrievestiging E-0499/04

Salvador Garriga Polledo Bescherming van de waardigheid van de Arabisch vrouw E-0500/04

Jorge Hernández Mollar Hoe iets te doen aan het Odysseus-syndroom? E-0501/04

Jorge Hernández Mollar Verhuizing van Europese gezinnen naar de Spaanse Costa
del Sol

E-0502/04

Jorge Hernández Mollar Nationale belemmeringen bij toepassing van richtlijn
98/5/EG

E-0503/04

Albert Maat Verbranding diermeel E-0504/04

Jan Mulder Gebruik van diermeel in diervoeder E-0505/04

Bart Staes Talenregeling en uitbreiding E-0506/04

José Ribeiro e Castro Ultraperifere regio's E-0507/04

José Ribeiro e Castro Portugal - kernafval E-0508/04

José Ribeiro e Castro Venezuela - honger en de Portugese gemeenschap E-0509/04

Sérgio Marques Stand van de hulpverlening in Venezuela E-0510/04

Sérgio Marques Steunverlening aan Zuid-Afrika E-0511/04

Sérgio Marques Programma DAPHNE E-0512/04

Elena Paciotti Schending van de fundamentele rechten van een burger
van de Unie door de Verenigde Staten

P-0513/04

Bartho Pronk Vervolgvraag  (op schriftelijke vraag E-2133/02)
leeftijdsdiscriminatie internationale voetbalscheidsrechters

P-0514/04

Luís Queiró Wetenschappelijke en technische adviezen voor het
beheer van het communautaire visbestand

P-0515/04

Anna Karamanou Illegale transplantatie van organen van Albanese kinderen
ten behoeve van patiënten in de lidstaten van de Europese
Unie

E-0516/04
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Antonios Trakatellis Vrijkomen van giftige afvalstoffen bij een brand op een
industrieterrein in Thessaloniki en niet-omzetting van een
arrest van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen betreffende gevaarlijke afvalstoffen

E-0517/04

Elena Paciotti Schending van de fundamentele rechten van een burger
van de Unie door de Verenigde Staten

E-0518/04

Ilda Figueiredo Overeenkomst EG-Zwitserland inzake vrij verkeer van
personen

E-0519/04

Giovanni Fava Voorstel voor een verordening technische
visserijmaatregelen Middellandse Zee

P-0520/04

Anna Karamanou Illegale transplantatie van organen van Albanese kinderen
ten behoeve van patiënten in de lidstaten van de Europese
Unie

E-0521/04

Graham Watson Bedriegelijke brieven over zogenaamd gewonnen prijzen E-0522/04

Emmanouil Mastorakis Tweede en derde communautair bestek P-0523/04

Eluned Morgan De grondwet P-0524/04

Ian Hudghton Aardappelringrot P-0525/04

Matti Wuori Uitbreiding van de haven van Arinaga (Gran Canaria,
Spanje)

E-0526/04

Matti Wuori Uitbreiding van de haven van Arinaga (Gran Canaria,
Spanje)

E-0527/04

Guido Sacconi, Vincenzo Lavarra
en Pasqualina Napoletano

Wijziging Verordening 753/2002 betreffende de
omschrijving, de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de
bescherming van bepaalde wijnbouwproducten

E-0528/04

Ilda Figueiredo Toegang tot de viswateren van de Autonome Regio der
Azoren

E-0529/04

Bernd Lange, Karin Scheele en
Johannes Swoboda

Euronorm-regels en roetuitstoot van dieselvoertuigen E-0530/04

Elisabeth Schroedter Bouw van een zoutwaterzwembad en lozing van het
gebruikte zoute water op de Spree zonder
milieueffectrapportage

P-0531/04

Nelly Maes Kernonderzeeërs op het eiland Santo Stefano (Sardinië) P-0532/04

Bill Newton Dunn Paspoorten voor paarden E-0533/04

Vraag geannuleerd E-0534/04

Avril Doyle Erkenning van de status van gehandicapte over de gehele
Europese Unie

E-0535/04
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John Bowis Colombia E-0536/04

Marco Cappato De mogelijke bijdrage van het Esperanto bij het
garanderen van gelijkwaardigheid van de talen

E-0537/04

Kathalijne Buitenweg Taaldiscriminatie bij vacatures - 'English mother tongue'
or 'native speaker'

E-0538/04

Ilda Figueiredo Uitvoering van de Structuurfondsen in Portugal E-0539/04

Ilda Figueiredo Financiële Vooruitzichten na 2006 E-0540/04

Erik Meijer Medewerking aan Amerikaanse druk op
luchtvaartmaatschappijen om vooruitlopend op een
eventueel verdrag onbeperkt passagiersgegevens te
verstrekken

E-0541/04

Erik Meijer Actieve openbaarheid van gegevens m.b.t. subsidies en
verdeelsleutels tussen groot- en kleinbedrijf in het kader
van het GLB

E-0542/04

Erik Meijer GLB: De afnemende bijdrage van EU-gelden aan het
overleven van kleine boeren bij lage consumentenprijzen
en lage wereldmarktprijzen

E-0543/04

Erik Meijer GLB: Nagestreefde wijziging in verdeelsleutels tussen
groot- en kleinbedrijf, een plafond in de steun per bedrijf
en beperking van nadelen voor derde landen

E-0544/04

Erik Meijer GLB: Gevolgen van de verdeling van de inkomensdaling
in de landbouw en financiering van dier- en
milieuvriendelijke technieken voor kleine bedrijven

E-0545/04

Erik Meijer Betrokkenheid van de EU bij een ontwikkelingsproject in
de Mexicaanse deelstaat Chiapas dat aanleiding geeft tot
hervatting van oorlogshandelingen

E-0546/04

Erik Meijer Voortzetting van een belasting in Duitsland die op grond
van een EU-richtlijn in 2004 niet meer zou kunnen
bestaan en de besteding van de opbrengst

E-0547/04

Jan Mulder Ophokplicht pluimvee E-0548/04

Baroness Sarah Ludford Gelijke behandeling in arbeid en beroep P-0549/04

Mario Borghezio Het feit dat de Europese Commissie als "adviseur" een
ideoloog van het radicale islamitisme in dienst heeft

P-0550/04

Proinsias De Rossa Implementatie van de Richtlijn inzake
milieueffectbeoordeling in Ierland

E-0551/04

Proinsias De Rossa Recht op collectieve acties E-0552/04

Proinsias De Rossa Wijziging van de richtlijn inzake werkneemsters tijdens
de zwangerschap

E-0553/04
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Proinsias De Rossa Betaald vaderschapsverlof E-0554/04

Proinsias De Rossa Analfabetisme en sociale uitsluiting E-0555/04

Proinsias De Rossa Definitie van de criteria voor de erkenning van een
handicap

E-0556/04

Proinsias De Rossa Richtlijn betreffende sociale bescherming voor nieuwe
vormen van werkgelegenheid

E-0557/04

Proinsias De Rossa Richtlijn betreffende individuele ontslagen E-0558/04

Mario Borghezio Subsidiëring door de EU van de flamboyante levensstijl
van "Lady Arafat" in Parijs

E-0559/04

José Ribeiro e Castro Handel in menselijke organen - Mozambique - Bezoek
Spaanse minister van Volksgezondheid

E-0560/04

Proinsias De Rossa Ierland en de nitraatrichtlijn E-0561/04

Proinsias De Rossa Het "blauwebabysyndroom" in EU-lidstaten E-0562/04

Proinsias De Rossa Implementatie van de nitraatrichtlijn in Ierland E-0563/04

Caroline Jackson Overpompen van olie van schip naar schip E-0564/04

Martin Callanan Reikwijdte van de richtlijn pleziervaartuigen E-0565/04

Marco Cappato Muziekcensuur in China E-0566/04

Marie-Arlette Carlotti Beperking van blootstelling van de bevolking aan
elektromagnetische velden

P-0567/04

Herbert Bösch Afsluitend verslag Eurostat P-0568/04

Herbert Bösch Programma Leonardo da Vinci E-0569/04

Herbert Bösch Commissie-ambtenaren op verlof E-0570/04

Herbert Bösch Aandacht voor de behoeften van gehandicapten bij door
de EU gefinancierde ontwikkelingssamenwerking

E-0571/04

Graham Watson Tsjechische psychiatrische klinieken E-0572/04

Michl Ebner Begin van de bouw van de basistunnel onder de
Brennerpas

E-0573/04

Monica Frassoni Kerncentrale van Garigliano E-0574/04

Philip Claeys Verkiezingsactiviteiten mevrouw Diamantopoulou E-0575/04

Philip Claeys Verkiezingsactiviteiten Romano Prodi E-0576/04

José Ribeiro e Castro Cuba - Sacharov-initiatief E-0577/04

José Ribeiro e Castro Cuba - Sacharov-initiatief E-0578/04

Mihail Papayannakis Lagune van Vasova E-0579/04
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Bill Miller Verordening (EG) nr. 1774/2002 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten

E-0580/04

Glyn Ford Betrekkingen tussen de media en productiemaatschappijen E-0581/04

Richard Corbett Toepassing van boekhoudnorm IAS 32 op coöperatieve
bedrijven

E-0582/04

Nirj Deva Financiële hulp van de EU aan Zimbabwe E-0583/04

Nirj Deva Financiële hulp van de EU aan Zimbabwe E-0584/04

Bill Miller WTO-onderhandelingen in Cancún en Genève E-0585/04

Bill Newton Dunn Paardenpaspoorten E-0586/04

Joan Vallvé De vestigingsplaats van het Europees voedselagentschap E-0587/04

Antonio Tajani, Giuseppe Gargani
en Stefano Zappalà

Benoeming en bevordering van hoge functionarissen bij
de Europese Commissie

E-0588/04

Camilo Nogueira Román Uitbreiding van de luchthaven van de politieke en
administratieve hoofdstad van Spanje. gebruik van de
voor Spanje bestemde kredieten van het Cohesiefonds
voor infrastructuur in Madrid

E-0589/04

Camilo Nogueira Román Moord op de vroegere Tsjetsjeense president Selimjam
Iandarbiev

E-0590/04

Camilo Nogueira Román Overeenkomst tussen de Griekse en de Turkse
gemeenschap van Cyprus, met bemiddeling van de
Secretaris-generaal van de VN, over de politieke
hereniging van het eiland

E-0591/04

Helle Thorning-Schmidt Steun aan stoeterijen E-0592/04

Didier Rod EIR-rapport over de mijnbouw aan de Wereldbank P-0593/04

Nuala Ahern Plutonium uit Sellafield in gebitten van kinderen E-0594/04

Christopher Huhne Prijzen bij paardenraces in Griekenland E-0595/04

Christopher Huhne Belastingvoordelen voor hengsten in Ierland E-0596/04

Christopher Huhne Vrij verkeer E-0597/04

Thierry Cornillet Top Europese Unie - Afrika E-0598/04

Charles Tannock Terrorisme in Oost-Toerkestan P-0599/04

Generoso Andria Vergoedingen voor bestuurders van het amateurvoetbal P-0600/04

Avril Doyle Wapenvergunningen E-0601/04

María Bergaz Conesa Algemene evaluatie van het grote
wateroverhevelingsproject van de Ebro

E-0602/04
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Saïd El Khadraoui Snelverkoop voedingsproducten E-0603/04

Saïd El Khadraoui Verkoop vervallen voedingsproducten E-0604/04

Albert Maat Vervolgvraag op E-3005/02 betreffende de Europese
Scheepsbouwsector

E-0605/04

Camilo Nogueira Román Naleving door de Spaanse regering van het
additionaliteitsbeginsel bij de financiering van de
Structuurfondsen en het Cohesiefonds

E-0606/04

Ilda Figueiredo Seizoenarbeid E-0607/04

Patricia McKenna De politieke bedoelingen van de Commissie met de
GGO's

P-0608/04

Ulrich Stockmann Douane en uitbreiding E-0609/04

Graham Watson Ierse hengstenhouderijen E-0610/04

Mario Borghezio Terrorisme: een Europese richtlijn inzake de
aanwezigheid van air marshals

E-0611/04

Ilda Figueiredo Steun aan mastersstudenten in Portugal E-0612/04

Glenys Kinnock Myanmar E-0613/04

Harlem Désir Sluiting van de DHL-vestiging (280 werknemers) in
Blanc Mesnil, Frankrijk

E-0614/04

Jules Maaten De rol van certificaten bij oorsprongsregels P-0615/04

Klaus Hänsch Toekenning van EU-middelen E-0616/04

Anna Karamanou Besluit van het Nederlandse Tweede Kamer inzake de
uitzetting van duizenden migranten

E-0617/04

Anna Karamanou Besluit van het Nederlandse Tweede Kamer inzake de
uitzetting van duizenden migranten

E-0618/04

Alexandros Alavanos Schade door de extreme weersomstandigheden in
Griekenland

E-0619/04

Concepció Ferrer Uitvoer van militair materieel naar Afrikaanse landen als
middelen voor de jacht

E-0620/04

Karin Riis-Jørgensen Herziening van het TEN-T P-0621/04

Karin Riis-Jørgensen Inreisverbod naar Rusland voor Deense journaliste E-0622/04

Alexandros Alavanos Vluchtschema's van luchtvaartmaatschappijen uit derde
landen

E-0623/04

Marjo Matikainen-Kallström Dumping van regenboogforel afkomstig uit Noorwegen en
de Faeröer

E-0624/04
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Mario Borghezio Mocht de Franse staat de kandidaatstelling van Jean-
Marie Le Pen belemmeren, dan is dit een grove schending
van artikel 6 van het Verdrag van de Europese Unie

E-0625/04

Juan Ferrández Lezaun Alternatieve projecten voor het Spaanse nationale
waterbouwkundig plan

P-0626/04

María Sornosa Martínez Niet-naleving van de communautaire wetgeving bij
grenscontroles door dierenartsen in Spanje

E-0627/04

María Sornosa Martínez Onregelmatigheden met betrekking tot documenten voor
producten uit derde landen bij Spaanse grenscontroles

E-0628/04

Wilhelm Piecyk, Gerhard Schmid
en Johannes Swoboda

Trans-Europese vervoersnetten - Verbetering van de
Donau

E-0629/04

Antonios Trakatellis Officiële ontwikkelingshulp van de Unie: geld van de
lidstaten, acties in de Balkan en toepassing van de
voorwaardelijkheidsclausule en communautaire
voorschriften

E-0630/04

Ioannis Marinos Afschaffing van rentesubsidies in de grensregio's in
Griekenland

E-0631/04

Marco Cappato Hongerstaking van de Tunesische journalist Abdallah
Zouari

E-0632/04

Saïd El Khadraoui Integratie van de Commissie in Brussel P-0633/04

Giovanni Procacci Mogelijke schending van het Gemeenschapsrecht door de
Italiaanse Republiek

P-0634/04

W.G. van Velzen De oprichting van een Europees Agentschap voor
Netwerk en Informatie veiligheid (ENISA)

P-0635/04

Cristiana Muscardini Europa en de toekomst van jongeren E-0636/04

Toine Manders Tegenstrijdigheden in communautair douanewetboek
(CDW)

E-0637/04

W.G. van Velzen Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad over
aanvallen op informatiesystemen - goedkeuring door de
Raad

E-0638/04

Camilo Nogueira Román De Mácara-stroomversnellingen in de rivier Ulha
(Galicië): drie stroomversnellingen van buitengewone
waarde dreigen door een stuwdam te verdwijnen

E-0639/04

Camilo Nogueira Román Verrassende vermelding van de naam van organen van de
Unie, zoals het OLAF, in verwarrende berichten van
Israëlische instellingen over het gebruik van EU-subsidies
door de Palestijnse president

E-0640/04
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Friedrich-Wilhelm Graefe zu
Baringdorf

Testresultaten inzake de aanwezigheid van GGO in
zaaigoed sinds 2000

P-0641/04

Roberta Angelilli Overlevingskansen kleine gemeentes in Italië E-0642/04

Roberta Angelilli De nieuwe ontwikkelingen in de kwestie van de
verdenking van schending van de regels voor openbare
aanbesteding door de ATAC in Rome

E-0643/04

Harald Ettl Precisering van de vraag over overdraagbaarheid
aanvullende pensioenaanspraken

P-0644/04

Bill Newton Dunn Deskundig advies in de JBZ-sector P-0645/04

Mario Mauro Slachting in Lira (noorden van Oeganda) P-0646/04

María Bergaz Conesa Behandeling van stedelijk afvalwater in Benidorm
(Alicante, Spanje)

E-0647/04

María Bergaz Conesa Onjuiste omzetting in nationaal recht van Richtlijn
89/391/EEG in Spanje

E-0648/04

Esko Seppänen Roma in Slovakije E-0649/04

Mauro Nobilia Afschaffing van het onderscheid tussen verpakkingen en
verpakkingsafval enerzijds en tussen goederen en
goederenafval anderzijds

E-0650/04

Philip Claeys Positie van het Frans binnen de Europese instellingen E-0651/04

Paulo Casaca Europese Commissie tegenstander van de elementaire
regels van maritieme veiligheid

E-0652/04

Elisabeth Jeggle Vraag E-0760/03 betreffende exploitatievoorwaarden voor
verbrandingsinstallaties overeenkomstig verordening (EG)
nr. 1774/2002

P-0653/04

Reinhold Messner Brenner-as P-0654/04

Robert Evans Mensenrechten in Algerije E-0655/04

John Bowis Mobiele steriliseereenheden E-0656/04

Chris Davies Fout brandstofgebruik bij motorvoertuigen E-0657/04

Mario Mauro Slachting in Lira (noorden van Oeganda) E-0658/04

Roger Helmer Financiering van de civil society en de NGO's - de
Europese Conventie

E-0659/04

Roger Helmer Financiering van NGO's E-0660/04

Alexander de Roo Openbare aanbesteding met betrekking tot het
wateroverhevelingsproject Júcar-Vinalopó

E-0661/04
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Erik Meijer Het streven naar eenvormige en transparante regels voor
de waardebepaling van de bezittingen van financiële
instellingen en de tegenstand van EFR tegen IASB

E-0662/04

Samuli Pohjamo Maatregelen om concentraties van wolven in Finland
tegen te gaan

P-0663/04

Encarnación Redondo Jiménez Wetgeving over yoghurt P-0664/04

Gerhard Schmid Veiligheidsnormen voor beeldbewerking bij scans van
bankbiljetten

E-0665/04

Mihail Papayannakis Niet-naleving milieuwetgeving E-0666/04

Proinsias De Rossa Heropening van de westelijke spoorlijn tussen Sligo en
Cork in Ierland

E-0667/04

Proinsias De Rossa Verzuim van de Ierse regering om mee te werken aan het
Lough Ree-onderzoek

E-0668/04

Proinsias De Rossa Beroepskwalificaties E-0669/04

Proinsias De Rossa Onderzoek van de Commissie inzake olielozingen aan
Poolbeg Peninsula, Dublin

E-0670/04

Proinsias De Rossa Verzuim van Ierland om verslag uit te brengen inzake
CO2-emissies van nieuwe personenauto's

E-0671/04

Proinsias De Rossa Erkenning van beroepskwalificaties van apothekers E-0672/04

Proinsias De Rossa Kosten van het hoger onderwijs voor EU-staatsburgers E-0673/04

Proinsias De Rossa Goederenvervoer per spoor door Iarnrod Eireann E-0674/04

Proinsias De Rossa Verordening inzake grensoverschrijdende overbrenging
van afvalstoffen

E-0675/04

Proinsias De Rossa Bushmeat - toekenning van hulpmiddelen E-0676/04

Proinsias De Rossa Bushmeat: Beheer van wilde flora en fauna door de afgifte
van houtkapvergunningen

E-0677/04

Proinsias De Rossa Bushmeat - Actieplan biodiversiteit E-0678/04

Proinsias De Rossa Bushmeat - grenscontroles E-0679/04

Proinsias De Rossa Bushmeat - overdracht van de ziekte E-0680/04

Proinsias De Rossa Bushmeat - armoedebeoordeling E-0681/04

Proinsias De Rossa Bushmeat: ontwikkelingsstrategieën E-0682/04

Christopher Heaton-Harris Medische getuigschriften E-0683/04
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Erik Meijer Parmalat en de Nederlandse stimulansen voor het
aantrekken van buitenlandse bedrijven met verkeerde
bedoelingen als gevolg van een afwijkende
belastingwetgeving

E-0684/04

Erik Meijer Tegenstelling tussen een gemeenschappelijke buitenlandse
politiek en het door derde staten zoals Amerika en
Rusland verschillend behandelen van EU-lidstaten

E-0685/04

Paulo Casaca Europees platform inzake waterstof E-0686/04

Marcelino Oreja Arburúa Schending van het beginsel van vrij verkeer van goederen P-0687/04

Paulo Casaca Toepassing van artikel 10, lid 3 van verordening nr.
1788/2003

P-0688/04

Harald Ettl Omzetting van Richtlijn 2003/41/EG, bevoegdheid van de
lidstaten bij het vaststellen van bedrijfspensioenen

E-0689/04

Stavros Xarchakos Beschuldigingen betreffende belemmeringen van het recht
op eigendom van bouwcoöperaties in Griekenland

E-0690/04

Dominique Souchet Systemische insecticiden E-0691/04

Marco Cappato Schending van de privacy op de Wereldtop over de
informatiemaatschappij (WSIS)

E-0692/04

Johanna Boogerd-Quaak, Ieke van
den Burg en Joke Swiebel

Voorstel COM(2003) 657 en Richtlijn 86/378/EG E-0693/04

Paulo Casaca Audit van externe acties van de Commissie E-0694/04

Paulo Casaca Naleving van de communautaire wetgeving bij door het
EOF gefinancierde contracten

E-0695/04

Stavros Xarchakos Financiering met middelen van het programma Cultuur
2000 van boeken of vertalingen van boeken waarin
nationalistisch beleid en autocratisch optreden worden
verheerlijkt

E-0696/04

Bill Miller Staatssteun aan kredietcoöperaties E-0697/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Conserven en olijfolie E-0698/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Conserven en olijfolie E-0699/04

Benedetto Della Vedova Besteding van middelen uit het Europees Sociaal Fonds
voor het Edunet-project

E-0700/04

Ilda Figueiredo Gebruik van benamingen als "vintage" en "tawny" door
derde landen

E-0701/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Herstelplan voor de zwarte heilbot: buitengewone
maatregelen van de Europese Commissie

P-0702/04
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Helena Torres Marques Bijdragen van de lidstaten aan de Gemeenschapsbegroting P-0703/04

Guido Sacconi Vervoer van pluimvee P-0704/04

Sebastiano Musumeci Oprichting van een Waarnemingspost maffia en andere
vormen van georganiseerde misdaad in de Europese Unie

P-0705/04

Jaime Valdivielso de Cué Wijn E-0706/04

Roberta Angelilli Een vuilstort in het natuurgebied Monte Catillo bij Tivoli E-0707/04

Erik Meijer Het verdwijnen van de laatste inkomstenbronnen voor de
Roma-bevolking in Oost-Slowakije en de gevolgen voor
plunderingen, gewelddadige botsingen en migratie

E-0708/04

Pasqualina Napoletano ALCATEL-crisis (Rieti) P-0709/04

Concepció Ferrer Publicaties van vacatures voor kandidaten met moedertaal
Engels

E-0710/04

Ilda Figueiredo De typische eigenschappen van de berggebieden en het
communautaire beleid

E-0711/04

Ilda Figueiredo Verhoging van de suikerquota voor Portugal E-0712/04

Catherine Stihler Risicoanalyse van zink P-0713/04

Antonio Di Pietro Ombouw van de energiecentrale "Valdaliga Nord" te
Civitavecchia door het Italiaanse elektriciteitsbedrijf
ENEL

P-0714/04

José García-Margallo y Marfil BTW-verhoging in Polen voor citrusvruchten E-0715/04

Luis Berenguer Fuster en Anna
Terrón i Cusí

Alarm via radio E-0716/04

Avril Doyle Ziekte van Johne E-0717/04

Jean-Maurice Dehousse Veiligheid in de vestigingen van de Europese instellingen E-0718/04

Ieke van den Burg InzetO&O-fondsen in Nederland in het kader van de
Lissabon-strategie

E-0719/04

Marjo Matikainen-Kallström Exportsubsidies voor haver E-0720/04

Daniela Raschhofer Decreet-Benes nr. 33/1945 - de zaak Hugo Salm P-0721/04

María Herranz García Gemeenschappelijke marktordening voor olijfolie P-0722/04

Sebastiano Musumeci Oprichting van een Waarnemingspost maffia en andere
vormen van georganiseerde misdaad in de Europese Unie

E-0723/04

María Herranz García Voorschriften voor wijnetikettering E-0724/04

Daniela Raschhofer Toetreding van Letland E-0725/04

Roberta Angelilli Steun aan visserijorganisaties E-0726/04



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 23

Bulletin 29.03.2004 - NL- PE 344.002

Roberta Angelilli Informatie over toekennen van een beloning aan de regio
Lazio

E-0727/04

Roberta Angelilli Ansaldo-Breda: eventuele controle op financiering door
de EU

E-0728/04

Roberta Angelilli Gezins- en sociale assistentie voor de politie E-0729/04

Roberta Angelilli Gedragscode voor kredietinstellingen E-0730/04

Roberta Angelilli Gezins- en sociale assistentie voor de politie E-0731/04

Ilda Figueiredo Bouw van stuwdammen in het internationale deel van de
rivier de Minho

E-0732/04

Giuseppe Di Lello Finuoli Europese cofinanciering van de tramlijn "Gazzi-
Annunziata" in Messina. Aanleg in het kader van het
operationeel meerfondsenprogramma (OMFP 1994-1999)

P-0733/04

Philip Bushill-Matthews Veiligheid en standaardisering van skipistes P-0734/04

José García-Margallo y Marfil Financiering van projecten voor het overbrengen van
water van het bekken van de Ebro naar regio's in het
oosten en het zuiden van Spanje

E-0735/04

José García-Margallo y Marfil Steunverlening aan regio's die vanwege het "statistisch
effect" niet meer onder doelstelling 1 van de
structuurfondsen zullen vallen

E-0736/04

José García-Margallo y Marfil Deelneming van studenten aan Erasmus E-0737/04

José García-Margallo y Marfil Regio's die in de toekomst niet meer onder doelstelling 1
van de structuurfondsen zullen vallen

E-0738/04

José García-Margallo y Marfil Toekomstig regionaal beleid van de EU ten aanzien van
de meest perifere mediterrane regio's

E-0739/04

José García-Margallo y Marfil Agentschap voor de bestrijding van belastingfraude E-0740/04

José García-Margallo y Marfil Fiscale stimuleringsmaatregelen ter bevordering van de
werkgelegenheid

E-0741/04

José García-Margallo y Marfil Effect van het groei-initiatief op de regio's E-0742/04

José García-Margallo y Marfil MEDA-programma en regio's E-0743/04

José García-Margallo y Marfil Bevordering van de deelneming van het MKB aan
innovatie- en O&O-projecten

E-0744/04

José García-Margallo y Marfil Bevordering van de toegang van het MKB tot
risicofondsen

E-0745/04

José García-Margallo y Marfil Hervorming van de sector groente en fruit E-0746/04

José García-Margallo y Marfil Import van satsuma's - vrijwaringsclausule E-0747/04
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José García-Margallo y Marfil Synergie tussen de Europese financieringsplannen E-0748/04

Paul Rübig Invoering 'sector approach' in het EU-ontwikkelingsbeleid E-0749/04

José García-Margallo y Marfil Mogelijkheid om van rating-kantoren in Europa te
registreren

E-0750/04

José García-Margallo y Marfil Rationalisatie van de coördinatie van het economisch
beleid van de lidstaten door de Europese Commissie

E-0751/04

José García-Margallo y Marfil Verbetering van het imago van de euro en de Europese
Unie bij derde landen

E-0752/04

José García-Margallo y Marfil Bevordering van de internationale rol van de euro bij
transacties tussen landen van de eurozone en derde landen

E-0753/04

José García-Margallo y Marfil De invoering van een eventueel Europees juridisch kader
voor de risicodekkingsfondsen

E-0754/04

José García-Margallo y Marfil Statistieken betreffende het geharmoniseerde indexcijfer
van de consumptieprijzen in Europa

E-0755/04

José García-Margallo y Marfil Gevolgen van de integratie van de Europese financiële
markten op nationaal en regionaal niveau

E-0756/04

José García-Margallo y Marfil Versterking van de rol van de marktdeelnemers in het
proces van integratie van de Europese financiële markten

E-0757/04

José García-Margallo y Marfil Verlies aan vertrouwen bij de spaarders ten gevolge van
de recente financiële schandalen

E-0758/04

José García-Margallo y Marfil Algemeen kader om de stabiliteit op de Europese
financiële markten te waarborgen

E-0759/04

José García-Margallo y Marfil De uitvoering van het actieplan inzake financiële diensten
(APFD) in de nieuwe lidstaten

E-0760/04

José García-Margallo y Marfil Het Europees paspoort en de verkoop van financiële
producten in Europa

E-0761/04

José García-Margallo y Marfil Voorstellen van de Commissie over het gevolg dat aan het
actieplan inzake financiële diensten moet worden gegeven

E-0762/04

José García-Margallo y Marfil De rol van de overheidsinstanties tijdens de periode na op
het actieplan inzake financiële diensten

E-0763/04

José García-Margallo y Marfil Gebruik van de pretoetredingsfondsen E-0764/04

José García-Margallo y Marfil Ratingkantoren en de toegang tot vertrouwelijke
informatie

E-0765/04

Giorgio Celli Financiering van het leidingensysteem Llubí-Crestaxt-
Pollença (Balearen)

P-0766/04

Brian Crowley Actieplan eEurope 2005 P-0767/04
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Patsy Sörensen Uitlevering van oorlogsmisdadigers aan Denemarken P-0768/04

Giovanni Pittella Beveiliging van openbare gebouwen in gebieden met een
hoog aardbevingsrisico

P-0769/04

Seán Ó Neachtain Staatsburgerschap van de EU P-0770/04

Caroline Lucas La Brena II-dam - Compenserende maatregelen P-0771/04

Maurizio Turco Schending van de godsdienstvrijheid in Oostenrijk E-0772/04

Maurizio Turco Schending van de godsdienstvrijheid in België E-0773/04

Maurizio Turco Schending van de godsdienstvrijheid in Cyprus E-0774/04

Maurizio Turco Schending van de godsdienstvrijheid in Duitsland E-0775/04

Maurizio Turco Schending van de godsdienstvrijheid in Griekenland E-0776/04

Maurizio Turco Schending van de godsdienstvrijheid in Hongarije E-0777/04

Maurizio Turco Schending van de godsdienstvrijheid in Litouwen E-0778/04

Maurizio Turco Schending van de godsdienstvrijheid in Polen E-0779/04

Maurizio Turco Schending van de godsdienstvrijheid in het Verenigd
Koninkrijk

E-0780/04

Michl Ebner Liberalisering van de markt voor elektrische stroom -
concessies voor de afleiding van waterstromen

E-0781/04

Michl Ebner Liberalisering van de markt voor elektrische stroom -
bijzondere beschermingsmaatregelen

E-0782/04

James Nicholson Voorzieningen voor mentaal gehandicapte kinderen in
Rusland

E-0783/04

Proinsias De Rossa Gezinshereniging E-0784/04

Proinsias De Rossa Uitwijzing van ouders van Ierse/EU burgers E-0785/04

Proinsias De Rossa Politiële samenwerking en mensenrechten E-0786/04

Marianne Thyssen Problemen in verband met de omzetting in nationale
regelgeving van richtlijn 2002/2/EG betreffende het
verkeer van mengvoeders

E-0787/04

Giacomo Santini Invoer en dumping van kopersulfaat P-0788/04

Cristiana Muscardini en anderen Internationale wijnpiraterij - Wijziging van verordening
(EG) nr. 753/2002

E-0789/04

Roberto Bigliardo Aanwezigheid van dioxine in de gemeente Acerra
(provincie Napels)

E-0790/04

Alexander de Roo Aanslagen op Natuurpark Ria Formosa (Natura 2000) E-0791/04
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Jonas Sjöstedt De teruggave van eigendommen door Turkije E-0792/04

Marie-Françoise Duthu Russisch-Tsjetsjeens conflict - EU-bemiddeling tussen de
regeringen van Vladimir Poetin en Aslan Maschadov

P-0793/04

Paul Rübig Verordening (EG) nr. 141/2000 - geneesmiddelen voor
zeldzame aandoeningen - weesgeneesmiddelen

E-0794/04

Patricia McKenna De modderstroom in Derrybrien door het windenergiepark E-0795/04

Michel Hansenne Veiligheid in liften E-0796/04

Ria Oomen-Ruijten Studiefinanciering en vrij verkeer van personen E-0797/04

Mihail Papayannakis Amfilochia en de overeenkomst van Ramsar E-0798/04

Baroness Sarah Ludford Omzetting van richtlijn 2000/78/EG in het VK P-0799/04

María Bergaz Conesa "Doctor Moliner de Serra"-ziekenhuis (Valencia) -
behandeling van afvalwater

E-0800/04

Monica Frassoni Jacht en bescherming van in het wild levende vogels op
Sardinië

E-0801/04

Jan Mulder Oneerlijke concurrentie door grote verschillen in
destructietarieven

E-0802/04

Markus Ferber Subsidieaanvraag van de heer Doriano Cataffo E-0803/04

Graham Watson Internationale Telecommunicatie-unie E-0804/04

Graham Watson Internationale Telecommunicatie-unie E-0805/04

Antonio Di Pietro De Tremontiwet-Mediaset E-0806/04

Erik Meijer Het ongeldig worden van een vliegbrevet voor de
burgerluchtvaart bij gebruik in een andere lidstaat of na
vernieuwing van de regels voor ATPL-brevetten

E-0807/04

Erik Meijer Garanties voor slachtoffers van achterstelling of
verwaarlozing bij de beoordeling van diploma's uit andere
lidstaten om alsnog over gelijke rechten te kunnen
beschikken

E-0808/04

Ian Hudghton TETRA-masten (terrestrische bundelradiomasten) P-0809/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - Nampula - moord op vrouwelijke
missionaris

P-0810/04

Enrique Monsonís Domingo en
Joan Vallvé

Parasieten in citrusvruchten E-0811/04

María Sornosa Martínez Schending van de Europese regelgeving inzake
fytosanitaire producten in de "Abac"-zaak (Valencia)

E-0812/04

Johanna Boogerd-Quaak Uitkeringen voor milieumaatregelen in de landbouw E-0813/04
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Richard Corbett en Linda McAvan Ahmadi-moslims in Bangladesh E-0814/04

Charles Tannock Opsluiting van grote aantallen Eritrese evangelische
christenen

E-0815/04

Stefano Zappalà Erkenning diploma E-0816/04

Stefano Zappalà Finse douaneheffingen E-0817/04

Alexander de Roo Slibstort in de Ingensche Waarden E-0818/04

Paulo Casaca Europaschool in Amsterdam E-0819/04

Ilda Figueiredo Landbouw - onderhandelingen in het kader van de WTO E-0820/04

Ilda Figueiredo Ondertekening van de overeenkomst van Agadir E-0821/04

María Sornosa Martínez Concurrentieverstoring door Polen: discriminatie EU-
producten

P-0822/04

Emmanouil Bakopoulos Erkenning diploma's en weigering tot aanstelling P-0823/04

Alexander de Roo Vaccinatie van hobbydieren P-0824/04

Paulo Casaca Advies van de juridische dienst van de Raad in antwoord
op een vraag van de Europese Commissie

P-0825/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - Nampula - moord op vrouwelijke
missionaris

E-0826/04

María Sornosa Martínez en Bárbara
Dührkop Dührkop

Uitbreiding van de luchthaven van San Sebastián E-0827/04

Mario Mauro Parmatour: de toeristische afdeling van het bedrijf van de
familie Tanzi, tot zijn nek betrokken bij de Parmalat crash

E-0828/04

Mario Mauro Parmatour: de toeristische afdeling van het bedrijf van de
familie Tanzi, tot zijn nek betrokken bij de Parmalat crash

E-0829/04

Alexander de Roo Vaccinatie van hobbydieren E-0830/04

Ilda Figueiredo Radarinstallatie op de Pico do Areeiro -
milieueffectonderzoek

E-0831/04

Anne Ferreira, Ioannis Souladakis
en Catherine Stihler

Gebarentolken in het theater en slechthorende
toeschouwers

E-0832/04

Catherine Stihler BTW-tarieven van 0% of 5% voor alle audio-boeken E-0833/04

Olivier Dupuis Negen jaar gevangenisstraf voor verkoop van 0,5 gram
methadon in Rusland

E-0834/04

Antonio Di Pietro Wijziging van de verordening over de etikettering van
wijn

E-0835/04
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VRAGENUUR (B5-0066/04) 9 en 10 maart 2004

20 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Het gevaar van een Europese Unie van twee snelheden H-0068/04

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Cubaanse boekenbeurs H-0071/04

Marco CAPPATO Test van CAPPS II en schending van de EU-wetgeving
betreffende privacy en gegevensbescherming

H-0075/04

Patricia McKENNA Handhaving van het wapenembargo van de EU tegen China H-0077/04

Bernd POSSELT Mensenhandel en gedwongen prostitutie H-0079/04

Luisa MORGANTINI Beperkingen bij toelating tot de Palestijnse gebiedsdelen H-0082/04

Seán Ó NEACHTAIN Officieel taalstatuut van het Iers H-0084/04

Nuala AHERN Export van nucleair materiaal en/of kernwapens naar
Pakistan

H-0085/04
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VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Neil MacCORMICK Mogelijk misbruik van een machtspositie H-0067/04

Bill NEWTON DUNN Gelijk speelveld voor verdachten die binnen de Unie worden
aangeklaagd

H-0090/04

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

De Heer FISCHLER

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

De visserijsector van Galicië en het Europees Bureau voor
visserijbeheer

H-0069/04

Paulo CASACA Noodmaatregelen om de verkwanseling van de visbestanden
in de wateren van de Azoren een halt toe te roepen

H-0072/04

María IZQUIERDO ROJO Erkenning van de Spaanse productierealiteit bij de komende
olijfolie-GMO

H-0091/04

Carlos LAGE Gebruik van bepaalde traditionele wijnbenamingen door derde
landen

H-0121/04

Richard HOWITT Tussentijdse herziening van de suikerordening H-0126/04

Mevrouw WALLSTRÖM

Marie ISLER BÉGUIN Gezondheidsproblemen en financiële lasten als gevolg van de
vervuiling in de uitgebreide EU

H-0065/04

María BERGAZ CONESA Elektriciteitsleiding in Redes, natuurpark en reserve van de
biosfeer (Asturië, Spanje)

H-0066/04

Patricia McKENNA Aanmaningsbrieven met betrekking tot milieukwesties H-0078/04

James FITZSIMONS VN-Conferentie over klimaatverandering H-0089/04

Robert EVANS Jachttrofeeën H-0092/04
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OVERZICHT VRAGENUUR
MAART 2004

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 26 8 18 11 0 0 0 de heer ROCHE

Commissie 40 12 24 9 4 0 0
de heer FISCHLER
de heer VITORINO
mevrouw WALLSTRÖM

Totaal 66 20 42 20 4 0
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

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

1/2004 340.817 Richard HOWITT, Mario
MANTOVANI, Elizabeth LYNNE,
Patricia McKENNA en Ilda
FIGUEIREDO

De rechten van doofblinden 12.01.2004 12.04.2004 170

2/2004 340.908 Marie Anne ISLER BÉGUIN Milieuonveiligheid in de EU en in de wereld 12.01.2004 12.04.2004 23

3/2004 341.129 Philip CLAEYS en Koenraad
DILLEN

Gebrek aan reactie vanwege de Zuid-Afrikaanse
regering tegen de aanvallen en moorden op blanke
boeren

12.01.2004 12.04.2004 15

4/2004 341.430 Hiltrud BREYER, Alexander de
ROO, Marie Anne ISLER BÉGUIN,
Paul LANNOYE en Caroline
LUCAS

Geluidsoverlast door luchthavens 26.01.2004 26.04.2004 19

                                                     
1 Situatie op 11.03.2004
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5/2004 341.531 Claude MORAES, Stephen
HUGHES, Imelda READ, Marie-
Hélène GILLIG en Alejandro
CERCAS

Outsourcing (offshoring) van Europese banen naar
Azië, Afrika en Zuid-Amerika

04.02.2004 04.05.2004 25

6/2004 342.099 Piia-Noora KAUPPI, Sarah
LUDFORD, Johannes SWOBODA
en Nelly MAES

Volledige en gelijkwaardige deelname van de
Roma in het "zich uitbreidende Europa"

09.02.2004 09.05.2004 23

7/2004 342.101 Ward BEYSEN Uitstel van de uitbreiding van de Europese Unie 09.02.2004 09.05.2004 2

08/2004 342.102 Philip CLAEYS, Koenraad DILLEN,
Bruno GOLLNISCH en Mario
BORGHEZIO

Organiseren van een Europese multidisciplinaire
conferentie over demografie, vergrijzing en de
Europese identiteit

09.02.2004 09.05.2004 6

09/2004 342.103 Marie Anne ISLER BÉGUIN en Jean
Lambert

Communautair statuut van ecologische vluchteling 09.02.2004 09.05.2004 10

10/2004 342.304 Mario BORGHEZIO Schadeloosstelling voor de slachtoffers van het
communisme in Istrië, Dalmatië en Venezia-Giulia

11.02.2004 11.05.2004 05



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 33

Bulletin 29.03.2004 - NL- PE 344.002

11/2004 342.557 Marie-Thérèse HERMANGE, Marie-
Hélène GILLIG, Joseph DAUL,
Giorgio LISI en Georges GAROT

Bevoorrading van de humanitaire verenigingen die
erkend zijn voor de uitvoering van het Europese
voedselhulpprogramma voor de minstbedeelden

20.02.2004 20.05.2004 73

12/2004 342.558 Thierry CORNILLET, Monica
FRASSONI, Jo LEINEN, Mariotto
SEGNI en Diana WALLIS

Houden van een debat over de aanneming van een
constitutioneel verdrag

20.02.2004 20.05.2004 107

13/2004 342.559 Gary TITLEY, Richard CORBETT,
Martin SCHULZ en Olivier
DUHAMEL

Herdenking van de landing in Normandië 60 jaar
geleden

20.02.2004 20.05.2004 31

14/2004 342.561 Robert EVANS, Alima
BOUMEDIENE-THIERY, Neena
GILL en Olle SCHMIDT

Religieuze rechten en vrijheden in Frankrijk en de
Europese Unie

20.02.2004 20.05.2004 30

15/2004 342.763 Philip BUSHILL-MATTHEWS,
Bashir KHANBHAI en Nirj DEVA

Godsdienstvrijdheid 23.02.2004 23.05.2004 15

17/2004 342.865 Glenys KINNOCK, Michael
GAHLER, Johan Van HECKE, Nelly
MAES en Pernille FRAHM

Versterking van controles op de wapenexport van de
EU; naar een internationaal verdrag inzake de handel
in wapens

25.02.2004 25.05.2004 36

18/2004 343.701 Anne Van LANCKER, Jan DHAENE,
Säid El KHADRAOUI en Nelly
MAES

Geluidsoverlast door luchthavens 10.03.2004 10.06.2004 16





COMMISSIES 35

Bulletin 29.03.2004 - NL- PE 344.002

COMMISSIES



COMMISSIES36

Bulletin 29.03.2004 - NL- PE 344.002

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

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Europees Vluchtelingenfonds BUDG (A) 09.03.04 C5-0096/04

PITTELLA
(PSE)

Derde Cohesieverslag: structuurfondsen
na 2005

BUDG (A) 09.03.04 C5-0092/04

VIRRANKOSKI
(ELDR)

Meerjarenprogramma van de
Gemeenschap ter verbetering van de
toegankelijkheid van digitale inhoud in
Europa

BUDG (A) 09.03.04 C5-0082/04

PPE-DE-Fraktie Het opztten van het
visuminformatiesysteem (VIS)

BUDG (A) 09.03.04 C5-0098/04

WYNN
(PSE)

Mededeling over een algemeen
beleidskader voor de volgende financiële
vooruitzichten na 2006

BUDG (P) 09.03.04 C5-0089/04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Motorvoertuigen: beveiliging tegen
onrechtmatig gebruik, ontw.-regl. van de
Economische Commissie voor Europa
(VN)

ITRE (P) 18.03.04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Automobielindustrie: uniforme
voorschriften voor de goedkeuring van
banden wat het rolgeluid betreft

ITRE (P) 18.03.04 C5-0107/04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Technische voorschriften
verbrandingseigenschappen van bij de
constructie van motorvoertuigen
gebruikte materialen

ITRE (P) 18.03.04 C5-0106/04

FIGUEIREDO
(GUE/NGL)

Bescherming van koudwaterkoraalriffen
tegen de gevolgen van de trawlvisserij in
bepaalde gebieden van de Atl. Oceaan

PECH (P) 17.03.04 C5-0074/04
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Werkdocument van de diensten van de Commissie: De bijdrage van
breedbeeld en hoge definitie tot de wereldwijde uitrol van digitale
televisie

CULT
ITRE

SEC (04) 46
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en aan de
Raad over de ontwikkeling van de uitgaven van het EOGFL-Garantie
- Alarmsysteem nr. 12/2003

AGRI
CONT

SEC (04) 65
def.

Actieplan: Actieplan van de Commissie naar aanleiding van de
aanbevelingen uit het Jaarverslag 2002 van de Rekenkamer

CONT SEC (04) 79
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's: de Europese elektronische-communicatieregelgeving en -
markten in 2003 - Verslag over de tenuitvoerlegging van het pakket
Europese elektronische-communicatieregelgeving

ITRE COM (03) 715
def.

Rapport van de Commissie: Europese Stichting voor Opleiding:
Jaarverslag 2002

EMPL COM (03) 809
def.

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

LIBE COM (03) 812
def.

Mededeling van de Commissie betreffende voor de lidstaten
bestemde richtsnoeren voor de toepassing van de criteria van bijlage
III van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de
handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot
wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad en betreffende de
omstandigheden waaronder sprake is van aangetoonde overmacht

ECON
ITRE
JURI
ENVI

COM (03) 830
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
over het gebruik van interspecifieke wijnstokrassen die geschikt zijn
voor de productie van in bepaalde gebieden voortgebrachte
kwaliteitswijnen (v.q.p.r.d.)

ENVI
AGRI

COM (03) 838
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie over de parallelinvoer van
farmaceutische specialiteiten waarvoor al een vergunning voor het in
de handel brengen is verleend

ENVI
ITRE
JURI

COM (03) 839
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's tot vaststelling van de richtsnoeren voor de tweede ronde van
het communautair initiatief EQUAL betreffende transnationale
samenwerking ter bevordering van nieuwe middelen voor de
bestrijding van alle vormen van discriminatie en ongelijkheden in
verband met de arbeidsmarkt: 'Vrij verkeer van goede ideeën'

FEMM
EMPL

COM (03) 840
def.

Verslag van de Commissie: Algemeen Verslag over de
pretoetredingssteun (PHARE - ISPA - SAPARD) in 2002

AGRI
ENVI
ITRE
AFET

COM (03) 844
def.

Verslag van de Commissie: over de uitvoering van Richtlijn
92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en
de wilde flora en fauna

ENVI COM (03) 845
def.

Commissie van de Europese Gemeenschappen: De toestand van de
landbouw in de Europese Unie - Verslag 2002 - Gepubliceerd in
samenhang met het Algemeen Verslag over de werkzaamheden van
de Europese Unie - 2002

RETT
AGRI

COM (03) 852
def.

Mededeling van de Commissie: Europa en fundamenteel onderzoek ITRE COM (04) 9
def.

 beschikking van de Raad tot verlening van een vergunning voor het
in de handel brengen van suikermaïs van de genetisch gemodificeerde
maïslijn Bt11 als nieuw voedingsmiddel of nieuw voedselingrediënt
krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement
en de Raad

AGRI
ENVI

COM (04) 10
def.

Verslag van de Commissie aan de begrotingsautoriteit over de stand
van de algemene-begrotingsgaranties op 30 juni 2003

AFET
ITRE

BUDG

COM (04) 12
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's: Verslag over de follow-up van de aanbeveling van het
Europees Parlement en de Raad van 10 juli 2001 inzake de mobiliteit
binnen de Gemeenschap van studenten, personen in opleiding, jonge
vrijwilligers, leerkrachten en opleiders

EMPL
ITRE
CULT

COM (04) 21
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de Raad: Gezamenlijk Verslag
over de werkgelegenheid 2003/2004

ECON
EMPL

COM (04) 24
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's inzake ongevraagde commerciële communicatie of "spam"

ENVI
ITRE
JURI
LIBE

COM (04) 28
def.

Verslag van de Commissie voor de voorjaarsbijeenkomst van de
Europese Raad: "Lissabon" waarmaken - Hervormingen voor de
uitgebreide Unie

EMPL
ENVI
ITRE

ECON

COM (04) 29
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en
het Comité van de Regio's: Verslag over de uitvoering van de EG-
programma's Caleidscoop, Ariane en Raphaël

CULT COM (04) 33
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Stimulering van technologieën voor duurzame
ontwikkeling: een Actieplan voor de Europese Unie inzake
Milieutechnologieën

ITRE
ENVI

COM (04) 38
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Mededeling over de toekomstige ontwikkeling van het
EU-waterinitiatief en bevattende bepalingen inzake de oprichting van
een Waterfaciliteit voor de ACS-landen

DEVE COM (04) 43
def.
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

ZITTING 25 EN 26 JANUARI 2004
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")

Deze zitting werd opgeluisterd door de aanwezigheid van mevrouw De Palacio, vice-
voorzitster van de Commissie, die het werkprogramma van de Commissie heeft gepresenteerd en zich heeft
uitgesproken over de betrekkingen tussen de Commissie en het Europees Economisch en Sociaal Comité.

1. COÖRDINATIE VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL BELEID 

•  Begrotingsbeleid en soort investeringen
Rapporteur : FLORIO (werknemers – IT)

– Ref.: initiatiefadvies – CESE 322/2004
 
 – Kernpunten:

 

Het stabiliteits- en groeipact moet worden gekoppeld aan beleid om de inflatie te bestrijden,
de schuld bij te sturen en terug te dringen, en de interne vraag en de particuliere en overheidsinvesteringen te

stimuleren. 

Het werkgelegenheidsbeleid dient één van de fundamentele criteria te zijn voor de

beoordeling van de economische groei. 

Het stabiliteitspact moet worden ondersteund met een brede informatiecampagne, waarbij

o.m. het maatschappelijk middenveld rechtstreeks wordt betrokken. 

http://www.cese.europa.eu
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De definitie van "buitengewone omstandigheden" waaronder volgens het pact de drempel
van 3% mag worden overschreden, zou nog eens moeten worden bekeken. Die definitie zou zo moeten
worden herzien dat economieën die in moeilijkheden verkeren of een jaar negatieve groei vertonen, meer

speelruimte krijgen. 

Voor een andere toepassing van het pact moet de gemeenschappelijke groeistrategie voor de
Unie opnieuw onder de loep worden genomen, eventueel ook in het licht van het belastingbeleid. Belangrijk
in dat verband is dat er voldoende flexibiliteit wordt betracht bij de beoordeling van afwijkingen van de regel

"close to balance", zodat ook kan worden geïnvesteerd in activiteiten die bevorderlijk zijn voor de groei. 

Strategische en op groei gerichte investeringen zouden niet moeten worden meegeteld bij de
berekening van het begrotingstekort. Daarbij zou het aan de Raad moeten worden overgelaten om, in
overeenstemming met de Commissie, te bepalen wat onder "strategische investeringen" van Europees belang

moet worden verstaan. 

Tot slot is het van belang te komen tot een harmonisatie van de voor de diverse
belastingstelsels gehanteerde criteria. Daarin zouden de beginselen van billijkheid, evenredigheid en
doeltreffendheid overal moeten zijn gegarandeerd en onder toezicht van "Europa" moeten worden gehouden.

Ook zouden die beginselen algemeen door de burgers van Europa moeten worden aanvaard. 
 

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

 
•  Werkgelegenheidsbevorderende maatregelen

 Rapporteur: HORNUNG-DRAUS (werkgevers – DE)
 Co-rapporteur: GREIF (werknemers – AT)
 

 – Ref: initiatiefadvies – CESE 325/2004
 

 – Kernpunten:

Het EESC is ingenomen met het verslag van de door Wim Kok voorgezeten task force,
waarin een zeer evenwichtige analyse is gemaakt van de huidige uitdagingen op werkgelegenheidsgebied: de
lidstaten wordt duidelijk gemaakt dat hervormingen dringend noodzakelijk zijn.

 
Waardering is er voor de werkwijze van de task force, die aan de hand van benchmarking en

het in kaart brengen van methoden die hun waarde hebben bewezen, heldere aanbevelingen heeft gedaan om
het werkgelegenheidsbeleid te verbeteren.

 
Positief is ook dat de task force eveneens stilstaat bij de tenuitvoerlegging van de

voorgestelde hervormingen. Juist op dit punt immers schieten de inspanningen vaak tekort. De publieke
opinie moet er nog meer van worden doordrongen dat in economisch en sociaal opzicht evenwichtige
structuurhervormingen Europa sterker maken en de arbeidsmarktsituatie verbeteren.

 

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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Niettemin plaatst het EESC bij bepaalde aspecten van dit verslag kritische kanttekeningen:
 
•  in bepaalde hoofdstukken van het verslag had de task force uitvoeriger moeten ingaan op de

problemen met betrekking tot het werkgelegenheidsbeleid. Zo had meer aandacht kunnen worden
besteed aan het aanleren van wetenschappelijke (bèta)-vaardigheden en onontbeerlijke sociale
vaardigheden en aan het uit de weg ruimen van obstakels voor succesvol ondernemen;

 
•  in het verslag komt onvoldoende uit de verf dat een geslaagd werkgelegenheidsbeleid niet alleen

structurele arbeidsmarktmaatregelen, maar ook een op groei en werkgelegenheid gericht macro-
economisch beleid vereist;

 
•  er is niet uitvoerig genoeg ingegaan op de belangrijke kwestie van maatregelen om jongeren

duurzaam op de arbeidsmarkt te helpen integreren. Voorts is in het verslag verzuimd om - naast de
onomstreden rol die de sociale partners op dit gebied vervullen - in te gaan op de betekenis van
maatschappelijke organisaties zoals ngo's, welzijnsorganisaties en verenigingen die zich inzetten
voor werklozen en voor mensen die aan de rand van de samenleving zijn beland;

 
•  wat investeringen in menselijk kapitaal betreft worden voor alle ondernemingen wettelijk verplichte

bijdragen genoemd als één van de mogelijke oplossingen om de kosten tussen de werkgevers te
delen. Gezien de verschillen in nationale omstandigheden kan de vraag worden gesteld of een
dergelijke aanpak in alle lidstaten wel de juiste weg is om investeringen in menselijk kapitaal te
bevorderen. Tot op zekere hoogte is het immers beter om te streven naar uitbreiding van vrijwillige
pools en fondsen en afspraken tussen de sociale partners, bv. op lokaal, regionaal, sectoraal en
nationaal niveau, teneinde met name het MKB in staat te stellen meer in menselijk kapitaal te
investeren;

 
•  in de hoofdstukken waarin specifieke thema's worden aangesneden is de task force erin geslaagd om

een evenwicht te vinden tussen bevordering van arbeidsmarktflexibiliteit en arbeidszekerheid. In het
laatste hoofdstuk betreffende governance is dit minder goed gelukt, omdat daarin een lans wordt
gebroken voor een flexibele arbeidsmarkt, ook als dit ten koste zou gaan van de arbeidszekerheid;

 
•  er is geen aandacht besteed aan de vraag in hoeverre het huidige werkgelegenheidsbeleid wodt

beïnvloed door de Europese wetgeving;
 
•  evenmin is op bevredigende wijze ingegaan op de vraag hoe de in het verslag bepleite

werkgelegenheidsbevorderende maatregelen, die onvermijdelijk tot extra overheidsuitgaven leiden,
zich verhouden tot de noodzaak om bij de tenuitvoerlegging van deze hervormingen te voldoen aan
de begrotingseisen van het groei- en stabiliteitspact.

 
Het EESC beschouwt werkgelegenheid als een prioritair thema en zal de verdere

ontwikkeling ervan dan ook op de voet volgen en actief nastreven. Het hoopt dat bij de verdere discussies
over dit onderwerp met bovenstaande opmerkingen rekening zal worden gehouden.

 
Het EESC merkt nog maar eens op dat het vooral ook zaak is de sociale partners, met

inachtneming van hun autonomie, nauw bij alle stadia (ontwerp, tenuitvoerlegging en evaluatie) van de
Europese werkgelegenheidsstrategie te betrekken, op alle niveaus. Ook de nationale parlementen moeten
hierbij overeenkomstig de desbetreffende nationale procedures worden betrokken. Dit is echter pas haalbaar
als de termijnen worden aangepast.
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− Contactpersoon: Stefania Barbesta
 (tel.: 00 32 2 546 93 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

 
 2. ONDERZOEK

•  Onderzoekers in de Europese onderzoeksruimte
 Rapporteur: WOLF (diverse werkzaamheden – DE)
 

 – Ref.: COM(2003) 436 def. – CESE 305/2004
 

 – Kernpunten:
 

Het EESC schaart zich in het algemeen achter de ideeën die de Commissie in haar
mededeling uiteenzet.

Het gaat in zijn advies nader in op de volgende thema's:

– menselijk kapitaal;
– onderzoeker als beroep;
– arbeidsovereenkomsten van onderzoekers;
– behoefte aan voldoende financiële middelen zonder politieke inmenging;
– braindrain van jonge onderzoekers;
– hogere uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (3% BBP);
– "Europees handvest voor onderzoekers";
– "Gedragscode voor de aanwerving van onderzoekers";
– richtsnoeren voor onderzoeksbeleid en de doelstellingen van Lissabon;
– carrièremogelijkheden voor onderzoekers;
– universiteit en bedrijfsleven;
– het grote aantal verticale en horizontale (parallelle) instanties.

 – Contactpersoon: Nemesio Martinez
 (tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 
•  Fundamenteel onderzoek

 Rapporteur: WOLF (diverse werkzaamheden – DE)

– Ref.: COM(2004) 9 def. – CESE 319/2004

– Kernpunten:

Het EESC sluit zich nadrukkelijk aan bij het streven van de Commissie om fundamenteel
onderzoek, ook in EU-verband, adequaat en stelselmatig te bevorderen en daarvoor een toereikend budget en
adequate, flexibele administratieve instrumenten ter beschikking te stellen.
 
 – Contactpersoon: Nemesio Martinez
 (tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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3. ENERGIE Kernenergie/Elektriciteit

•  Kernenergie/Elektriciteit
Rapporteur: CAMBUS (werknemers – FR)
 

 – Ref.: Initiatiefadvies – CESE 317/2004
 

 – Kernpunten:
 
– Een belangrijk deel (35%) van de in de EU geproduceerde elektriciteit is afkomstig van kernenergie.

Kernenergie draagt dan ook in sterke mate bij tot de continuïteit van de energievoorziening, en
vermindert de energieafhankelijkheid van de EU. Daarmee wordt een wezenlijke bijdrage aan de
verwezenlijking van de doelstellingen van Kyotot geleverd.

– Kernenergie garandeert stabiele productieprijzen, hetgeen bevorderlijk is voor de stabiliteit van de
prijzen en de vooruitzichten van de economie.

– Duurzame energiebronnen, waarvan de ontwikkeling wenselijk is en gesteund wordt door de EU,
kunnen de huidige nucleaire installaties niet vervangen en aan de stijgende vraag naar elektriciteit
voldoen.

– De beheersing van de vraag naar energie moet bijdragen tot een vermindering van de energie-
intensiteit van menselijke activiteiten (in de economie en de privé-sfeer), maar levert geen
doorslaggevend argument om de opwekking van kernenergie stop te zetten. Gezien de respectieve
omvang van die vraag naar energie, moet het streven naar de beheersing daarvan in de eerste plaats
worden gericht op andere vormen van energieverbruik dan elektriciteit, bv. het verbruik in de het
verkeer.

– Problemen i.v.m. kernenergie zijn: veiligheid, bescherming tegen de fysiologische gevolgen van
ioniserende straling, afval en afgewerkte brandstoffen. Voor de eerste twee vraagstukken bestaan
reeds technische oplossingen, die mettertijd zullen evolueren.

– Sommige EU-lidstaten boeken vooruitgang op het stuk van de afvalproblematiek: twee landen
(Finland en Zweden) hebben reeds een oplossing en locatie gekozen; andere landen (Frankrijk en
Spanje) hebben maatregelen vastgesteld voor laagactieve producten, en zoeken nog naar oplossingen
voor hoogactief afval.

– Op grond van de gegevens en conclusies in dit advies, stelt het EESC vast dat kernenergie inderdaad,
zoals ook blijkt uit het Groenboek, een van de onderdelen van een gediversifieerd, evenwichtig,
economisch en duurzaam energiebeleid van de EU moet vormen.

– Het stelt ten slotte voor dat naar aanleiding van dit advies een voorlichtingsinspanning wordt
geleverd over de werkelijke uitdagingen van de nucleaire industrie - continuïteit van de
energievoorziening, geen CO2-uitstoot, concurrerende prijzen, veiligheid en afvalmanagement - om
de organisaties van het maatschappelijk middenveld de mogelijkheid te geven de argumenten die
tijdens het debat hierover naar voren worden gebracht, kritisch tegen het licht te houden.

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

mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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4. LANDBOUWBELEID EN REGIONALE ONTWIKKELING

•  Wijziging Verordening (EG) nr. 1782/2003 (herziening sectoren tabak, katoen,
hop en olijfolie)

– Rapporteur: MORALEDA QUÍLEZ (diverse werkzaamheden – ES)
– Co-rapporteurs: FAKAS (diverse werkzaamheden – EL)
 KIENLE (werkgevers – DE)
 SANTIAGO (werkgevers – PT)

 
 – Ref.: COM(2003) 698 def. – 2003/0278 CNS – CESE 323/2004

 
Kernpunten:

Ontkoppeling van de directe inkomenssteun kan volgens het EESC in de genoemde sectoren
tal van problemen veroorzaken, waardoor o.m. de instandhouding van de productie in sommige gebieden,
waar de werkloosheid toch al erg hoog is, in gevaar wordt gebracht. Per sector en per regio zou
nauwkeurig moeten worden onderzocht wat het mogelijke effect is van verschillende vormen van
ontkoppeling van de steun (op de markt, de streek, de werkgelegenheid, het milieu enz.) voordat ook maar
enigerlei wijziging wordt aangebracht in de bestaande regeling. Bovendien zou de vrijheid die de lidstaten
krachtens Verordening (EG) nr. 1782/2003 wordt gelaten (zij mogen zelf beslissen wanneer zij de nieuwe
steunregeling, tussen 2005 en 2007, in werking laten treden) op één lijn moet worden gebracht met de
overige sectoren waarop soortgelijke bepalingen van toepassing zijn: de lidstaten moeten de nodige
speelruimte krijgen ten aanzien van de uitvoering van de genomen besluiten.
Wat de productie van katoen betreft, deelt het EESC de analyse van de Commissie niet: volgens hem zal het
katoenareaal wél gaan inkrimpen. In deze sector zijn volledige handelsvrijheid en ontkoppeling van
steunverlening van de productie geen werkbare principes.
De productie van olijfolie dreigt volgens het EESC gestaakt te worden. Dit risico staat haaks op de
hoofddoelstelling van hervormingen van GMO's, temeer daar deze productie in één van de meest
achtergestelde gebieden van de EU is gesitueerd en naar verhouding erg arbeidsintensief is.
Als er in de EU geen tabak meer wordt geteeld, verdwijnt daarmee een tabaksoort met het minste
plantaardige afval ter wereld en een productie die (vanuit milieuoogpunt) het meest duurzame is ter wereld.
Bovendien zijn er volgens het EESC geen economisch levensvatbare alternatieven voor de tabaksteelt die
momenteel voor evenveel werkgelegenheid kunnen zorgen en de bevolking in gelijke mate aan
plattelandsgebieden kunnen binden.
Het percentage voor de koppeling van de steun voor hop zou niet 25% moeten bedragen, zoals de
Commissie voorstelt, maar 40%, zodat het voor producentengroeperingen gemakkelijker wordt om het
product af te zetten.

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

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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•  Herziening GLB – GMO/olijfolie
 Rapporteur: SANTIAGO (werknemers – PT)

 
 – Ref.: COM(2003) 698 def. – 2003/0279 CNS – CESE 310/2004
 
– Contactpersoon: Silvia Calamandrei

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

•  EOGFL/ Plattelandsontwikkeling
 –  Rapporteur: DONNELLY (diverse werkzaamheden – IE)

 
 – Ref.: COM(2003) 806 def. – 2003/0312 CNS – CESE 318/2004
 
– Contactpersoon: Eleonora Di Nicolantonio

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

•  Invoer van hoefdieren
 –  Rapporteur: DONNELLY (diverse werkzaamheden – IE)

 
 – Ref.: COM(2003) 570 def. – 2003/0224 CNS – CESE 309/2004
 
– Contactpersoon: Eleonora Di Nicolantonio

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

•  Diertransport
 –  Rapporteur: KALLIO (diverse werkzaamheden – FI)

 
 – Ref.: COM(2003) 425 def. – 2003/0171 CNS – CESE 326/2004
 
– Contactpersoon: Robert Wright

(tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

5.VISSERIJ

•  Visbestanden in de Middellandse Zee
 Rapporteur: SARRÓ IPARRAGUIRRE (diverse werkzaamheden – ES)

– Ref.: COM(2003) 589 def. – 2003/0229 CNS – CESE 320/2004

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu
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– Kernpunten:

De Commissie maakt met onderhavig voorstel de met het actieplan gewekte verwachtingen
niet waar en komt niet tegemoet aan de richtsnoeren die het EESC in eerdere adviezen heeft uitgezet. Zo is
niet duidelijk gemaakt waarom Verordening (EG) nr. 1626/94 aan herziening toe is. Bovendien is de
wetenschappelijke onderbouwing van de technische voorstellen onvoldoende en zijn de sociaal-economische
aspecten van de visserij in de Middellandse Zee eens te meer buiten beschouwing gelaten. Nergens is
gewezen op de mogelijke gevolgen van de voorgestelde maatregelen voor de betrokken bedrijven en
werknemers, en voor de kustgebieden die sterk afhankelijk zijn van de visserij. De Commissie beperkt zich
ertoe de bestaande technische maatregelen aan te scherpen, zonder onderzoek te doen naar selectievere
regelingen om vernieuwende alternatieven te kunnen bieden. In weerwil van een aantal pluspunten, die nog
vatbaar zijn voor verdere verbetering, stelt het EESC voor dat de Commissie haar voorstel intrekt en door
een nieuw voorstel vervangt, waarin rekening is gehouden met alle voorgaande kritische kanttekeningen.

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

•  Regionale adviesraden in het gemeenschappelijk visserijbeleid
 Rapporteur: CHAGAS (werknemers – PT)

– Ref.: COM(2003) 607 def. – 2003/0238 (CNS) –CESE 321/2004
 
– Kernpunten:

Het EESC heeft er al vaker op gewezen dat de voornaamste belanghebbenden – reders en
werknemers – bij de ontwikkeling en uitvoering van het visserijbeleid van de EU moeten worden betrokken.
In het voorstel is echter niet een adequate vertegenwoordiging van de communautaire visserijsector – en dan
met name reders en vissers in loondienst – geregeld. Om dit te verhelpen zou het Raadgevend Comité voor
de visserij en de aquacultuur (RCVA), met alle Europese organisaties die daarin vertegenwoordigd zijn, een
grotere rol kunnen worden gegeven bij de benoeming van de leden van de Regionale Adviesraden (RAR's).
Verder vindt het EESC dat de zogenoemde "andere belangengroepen" in die RAR's te ruim
vertegenwoordigd zijn. Een aandeel van twintig procent van het totale aantal leden zou beter zijn. Bovendien
zou er onder de naam "Niet-communautaire viswateren" een zevende RAR moeten komen waarin het
aanzienlijke gedeelte van de EU-vloot dat in niet-EU-wateren vist, is vertegenwoordigd.

– Contactpersoon: Eleonora Di Nicolantonio

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

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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6.        EXTERNE BETREKKINGEN EN WERELDHANDEL

 
•  Sociale cohesie Latijns Amerika/Caribisch gebied

Rapporteur: ZUFIAUR NARVAIZA (werknemers – ES)
 

– Ref.: verkennend advies – CESE 315/2004

– Kernpunten:

Europees Commissaris Patten heeft het EESC verzocht om een verkennend advies over de
sociale cohesie in Latijns Amerika en het Caribisch gebied op te stellen. De bedoeling was dat het daarin de
visie van de Europese, Latijns-Amerikaanse en Caribische middenveldorganisaties op deze problematiek zou
uiteenzetten en zou aangeven op welke manier het maatschappelijk middenveld de sociale cohesie in deze
regio kan helpen versterken (b.v. door sociaal overleg, deelname aan het beheer van de sociale zekerheid of
maatschappelijk verantwoord ondernemen). De visie van de Latijns-Amerikaanse en Caribische organisaties
zal evenwel ná de voor april geplande bijeenkomst van vertegenwoordigers van Europese, Latijns-
Amerikaanse en Caribische middenveldorganisaties in een aanvullend document worden uiteengezet.

Zonder een eigen definitie te willen presenteren, gaat het EESC in zijn advies eerst even in
op de diverse dimensies van het concept "sociale cohesie" (de politieke, economische, sociale en territoriale
dimensie) om duidelijk te maken dat bij de beoordeling van de sociale cohesie niet alleen naar macro-
economische factoren, maar ook naar zaken als onderwijs, institutioneel bestel en toegang tot
basisvoorzieningen moet worden gekeken.

De duidelijkste symptomen van het gebrek aan sociale cohesie in Latijns Amerika en het
Caribisch gebied zijn de schrijnende armoede en sociale ongelijkheid. Het armoedepercentage is er het
afgelopen decennium gedaald (van 48% in 1990 tot 43% 2002), maar de sociale ongelijkheid is blijven
toenemen en mettertijd een chronisch probleem geworden. Latijns Amerika is de meest heterogene regio ter
wereld, waar het in alle opzichten armoede troef is: niet alleen in materiële zin, maar ook op het immateriële
vlak (geen gelijke toegang tot onderwijs, geen gelijke kansen) en op het juridische vlak (geen
rechtsgelijkheid, geen bestaanszekerheid, geen civiel, politiek en sociaal burgerschap). Gevolg van dit alles:
geweld, sociale ontwrichting, normloosheid, verlies aan geloofwaardigheid van de instellingen en het
democratische bestel als zodanig. In een recent rapport over de democratie in Latijns Amerika waarschuwt
de UNDP (VN-programma voor ontwikkeling) ervoor dat steeds meer Latijns Amerikanen hun democratisch
bestel als een aanfluiting beschouwen.

Zowat alle Latijns-Amerikaanse en Caribische landen ontberen díe voorzieningen die de
"ruggengraat" van iedere ontwikkelde samenleving vormen (zoals een goede infrastructuur, degelijk
onderwijs, een goede gezondheidszorg, een adequaat belastingstelsel, een efficiënt justitieel apparaat, een
goede sociale zekerheid en een behoorlijk functionerend stelsel van arbeidsverhoudingen), reden waarom zij
in het genoemde UNDP-rapport als "staten zonder staat" worden bestempeld. Tot hun grootste handicaps
behoren het ontbreken van degelijk onderwijs (slechte kwaliteit, ongelijke toegang, slechte aansluiting op de
behoeften van de arbeidsmarkt), een degelijk belastingstelsel (gebrekkige inning, ongelijke behandeling) en
een degelijk socialezekerheidsstelsel (de bestaande regelingen bereiken slechts een klein deel van de
bevolking).
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Wil men de sociale cohesie in de regio versterken, dan is het volgens het EESC in de eerste
plaats zaak het economisch bestel efficiënter en "democratischer" te maken. Typerend voor de regio zijn de
omvangrijke informele sector, de geringe omvang van de markten, het eenzijdige karakter van de
economieën, de gebrekkige infrastructuur (met name vervoer en communicatie), het uitblijven van
landbouwhervormingen, het gebrek aan binnenlands kapitaal (en mutatis mutandis de afhankelijkheid van
buitenlands kapitaal), het nagenoeg ontbreken van een sociale economie, het geringe aanbod aan volwaardig
werk met een degelijke sociale bescherming en het vrijwel ontbreken van stelsels van arbeidsverhoudingen
die gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen en op respect voor elkaars belangen en voor de fundamentele
arbeidsnormen.

Het EESC beklemtoont ook de - in zijn ogen - cruciale rol van het maatschappelijk
middenveld. Willen de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen werkelijk vooruitgang boeken op het vlak
van democratie, menselijke ontwikkeling en goed bestuur, dan moeten zij hun maatschappelijk middenveld
versterken en bij de besluitvorming betrekken. Dit is een absolute voorwaarde om de politieke democratie te
verstevigen, een rechtvaardiger verdeling van de materiële en immateriële welvaart te bewerkstelligen en
ook de sinds jaar en dag gemarginaliseerde bevolkingsgroepen en minderheden (zoals de inheemse volkeren)
bij het politieke, economische en maatschappelijke leven te betrekken.

Ook gaat het EESC na op welke manier de betrekkingen tussen de Europese Unie en haar
Latijns-Amerikaanse en Caribische partners de sociale cohesie in de regio ten goede kunnen komen. Het gaat
daarbij uit van twee premissen. Enerzijds wijst het op de strategische betekenis van de betrekkingen tussen
beide regio's, zowel vanuit het oogpunt van de EU (versterking van haar rol op het wereldtoneel, en met
name bij de totstandbrenging van een nieuwe internationale economische orde en een rechtvaardiger en meer
solidaire governance van het globaliseringproces) als vanuit het oogpunt van de Latijns-Amerikaanse en
Caribische landen (evenwichtige integratie in de regio en versterking van hun internationale
onderhandelingspositie). Anderzijds merkt het op dat de Unie zich er niet toe mag beperken haar
ontwikkelingshulp en -samenwerking op te voeren, maar dat zij op álle samenwerkingsterreinen de
cohesieproblematiek centraal dient te stellen.

Het EESC besluit zijn advies met een reeks voorstellen en suggesties. Een aantal van deze
voorstellen heeft tot doel het maatschappelijk middenveld in Latijns Amerika en het Caribisch gebied te
versterken (ondersteuning van projecten met betrekking tot de sociale dimensie van het regionale
integratieproces, oprichting van overlegfora voor vertegenwoordigers van maatschappelijke en
beroepsorganisaties uit beide regio's, instelling van een speciale begrotingspost ter versterking van Latijns-
Amerikaanse en Caribische middenveldorganisaties, opzetten van een programma ter bescherming van
mensenrechtenactivisten in Latijns Amerika en het Caribisch gebied enz.). Een tweede reeks voorstellen
heeft betrekking op de verdere ontwikkeling van het productieapparaat, de totstandbrenging van een
democratisch stelsel van arbeidsverhoudingen en het op gang brengen van een sociale dialoog in de
Latijns-Amerikaanse en Caribische landen (uitwisseling van ervaringen op het gebied van sociaal overleg,
investeren in infrastructuurvoorzieningen die rechtstreekse buitenlandse investeringen aantrekken, instelling
van een MKB-fonds voor Latijns Amerika, opzetten van een gezamenlijk ontwikkelingsbeleid met de
herkomstlanden van Latijns-Amerikaanse en Caribische immigranten, opstellen van een Handvest inzake
maatschappelijk verantwoord ondernemen). Een derde reeks voorstellen betreft de buitenlandse schuld en
de financiering van het ontwikkelingsproces (onderhandelingen over herstructurering, afkoop of
kwijtschelding van buitenlandse schulden in ruil voor het opzetten van milieu-, onderwijs- of
armoedebestrijdingsprogramma's, tegengaan van de afhankelijkheid van rating agencies). Een vierde reeks
voorstellen is gericht op het versterken van de socialebeschermingsstelsels (uitwisseling van ervaringen,
sluiten van overeenkomsten tussen emigratie- en immigratielanden, verbetering van het beheer van de
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socialezekerheidsstelsels, opzetten van specifieke opleidingsprogramma's). Een laatste reeks voorstellen
heeft betrekking op de ontwikkelingshulp en -samenwerking (betere coördinatie tussen Europese
geldschieters, betere afstemming op de vastgelegde doelstellingen, invoering van het ownership-beginsel,
versterking van de onderhandelingscapaciteit van de minst ontwikkelde landen in multilaterale fora,
ontwikkeling van het menselijk potentieel en uitbouw van het institutioneel bestel).
 
 – Contactpersoon: Beatriz Porres

(tel.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)

•  De FTAA en de betrekkingen tussen de EU, Latijns Amerika en het Caribisch
gebied

– Rapporteur: SOARES (werknemers – PT)
 

– Ref.: Initiatiefadvies – CESE 314/2004
 
– Kernpunten:
 

Bij het maatschappelijk middenveld roept het project zeer uiteenlopende reacties op. Het
bedrijfsleven vindt de FTAA over het geheel genomen een goede zaak omdat het langs deze weg toegang
krijgt tot de grote VS-markt, maar sommige bedrijven zijn wel beducht voor de concurrentie van
Amerikaanse en Canadese bedrijven. Andere sectoren van het maatschappelijk middenveld daarentegen -
zoals de in de "Continentale Sociale Alliantie" verenigde vakbonden, ngo's en universitaire instituten -
wijzen het FTAA-project radicaal af omdat nagenoeg volledig wordt voorbijgegaan aan de thema's die zíj
belangrijk vinden, zoals milieubescherming, werknemersrechten, sociale uitsluiting, buitenlandse
schuldenlast, democratie, mensenrechten, kinderarbeid en rechten van inheemse volkeren.
 

De EU dient haar betrekkingen met Latijns Amerika en het Caribisch gebied hoger op haar
politieke agenda te zetten, al was het maar omdat er ook grote economische en commerciële belangen op het
spel staan.
 

Bovendien kampen de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen momenteel met zo veel
problemen dat zij Europa meer dan ooit nodig hebben. Zij beschouwen het Europese sociale en politieke
model nog steeds als hét na te volgen voorbeeld en moeten bovendien een sociaal-economisch alternatief
zien te vinden voor de zgn. "consensus van Washington" en het integratieproject van de Verenigde Staten,
dat zij veel te hegemonistisch vinden.
 

Gelet op dit verlangen naar "méér Europa", met name bij de leidende kringen, is het voor de
EU tijd om het maatschappelijk middenveld nauwer bij haar strategie te betrekken. Zij dient goed te beseffen
dat alleen een energieke aanpak van overheid én middenveld samen, gevoed door een sterke politieke wil en
gekoppeld aan een degelijke en efficiënte informatieverstrekking, haar Latijns-Amerikaanse en Caribische
partners zal kunnen overtuigen van de wederzijdse voordelen van nauwere onderlinge samenwerking. Zij
mag in geen geval dezelfde fout maken als de Verenigde Staten met hun FTAA-project.
 
 – Contactpersoon: Beatriz Porres

(tel.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)
 

mailto:beatriz.porresdemateo@cese.europa.eu
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•  Het Stelsel van Algemene Preferenties (SAP)
– Rapporteur: PEZZINI (werkgevers – IT)

 
– Ref.: verkennend advies – CESE 313/2004

– Kernpunten:

 Het EESC heeft alle begrip voor het besluit van de Commissie om de nieuwe regeling per 1
januari 2006 te laten ingaan en niet te wachten tot er ooit eens een keer een einde komt aan de WTO-
onderhandelingen. Bovendien onderschrijft het de genoemde doelstellingen en is het van oordeel dat deze
ook bij latere herzieningen als leidraad moeten fungeren.
 

De algemene opinie van de civil society en van het EESC is dat de huidige regeling niet
optimaal functioneert. Zo'n 75% van de tariefverlagingen komt de oosterse landen ten goede, en dan vooral
China, dat maar liefst een derde van alle preferenties in de regio voor zijn rekening neemt. De voordelen
gaan in vele gevallen niet naar het begunstigde land als zodanig maar naar internationale handelsbedrijven.
Tarieferosie holt de preferenties steeds verder uit: door de algemene verlaging van de tarieven kan de EU
sommige landen geen noemenswaardige preferentiële behandeling meer bieden.

De regeling is fraudegevoelig. Het vaststellen van de oorsprong van een product is een zeer
complexe aangelegenheid, zeker als het gaat om be- of verwerkte producten die uit verscheidene
uitgangsproducten of componenten bestaan. In het algemeen wordt de Unie verweten dat zij haar
handelsbeleid en haar ontwikkelingsbeleid onvoldoende op elkaar afstemt, wat een aantal regelrechte
tegenstrijdigheden oplevert. Het corrigeren van deze situatie vereist dat de EU-instellingen hun beleid op
elkaar afstemmen en dat ook een aantal directoraten-generaal van de Commissie bij de zaak worden
betrokken.

Het EESC is het ermee eens dat het SAP voor te véél landen geldt en dat in het algemeen
vereenvoudiging van het systeem hoofddoel van de nieuwe richtsnoeren moet zijn. Daarom stelt het voor:

•  het aantal SAP-landen te beperken;
•  de bijzondere stimuleringsregelingen af te schaffen en in plaats daarvan gebruik te maken van de

mogelijkheid tot tijdelijke opschorting van preferenties (waarbij dan wel duidelijke criteria moeten
worden gehanteerd);

•  de huidige oorsprongsregeling te vervangen door een regeling op basis van de oorsprongsregels voor
níet-preferentiële goederen;

•  de periode tussen de feitelijke toepassing van het graduatiemechanisme en de gehanteerde
referentieperiode te verkleinen;

•  en de indeling van de onder de SAP-regeling vallende sectoren en productcategorieën te rationaliseren.

 – Contactpersoon: Beatriz Porres
(tel.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)
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7.INTERNE MARKT

 
•  Douanewetboek
– Rapporteur: SIMPSON (diverse werkzaamheden – UK)

 
– Ref.: COM(2003) 452 def. – 2003/0167 COD – CESE 316/2004

 
– Kernpunten:

Het EESC meent dat de mededelingen en de voorgestelde nieuwe verordening de
mogelijkheid bieden het douanewetboek in de hele Gemeenschap beter en op uniforme wijze toe te passen.

De voorgestelde verordening tot wijziging van dit wetboek is opgesteld overeenkomstig de
beginselen die in de twee mededelingen uiteengezet zijn.

De beginselen met betrekking tot eenvoudige en papierloze procedures voor de douane en de
handel zijn logisch en praktisch. Zij zijn onontbeerlijk om de interne markt zonder onnodige belemmeringen
te laten functioneren.

Het streven om aan de buitengrenzen van de EU gemeenschappelijke douanevoorschriften te
hanteren is inherent aan het concept van de EU als één handelszone.

Terecht stelt de Commissie dat er een samenwerkingkader ingevoerd moet worden om
ervoor te zorgen dat de douane, het toezicht aan de grenzen, veiligheid en gemeenschappelijke
risicobeheerstrategieën optimaal functioneren.

Het EESC zou graag zien dat de verschillende verbeteringen op het gebied van het
douanebeleid en de douanediensten zo snel mogelijk worden doorgevoerd.

Aangezien de Gemeenschap niet bevoegd is voor de douanediensten van de lidstaten, wijzen
deze veranderingen in de richting van een kader voor een gemeenschappelijke douanedienst, hetgeen het
functioneren van de Gemeenschap ten goede kan komen.

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

•  Kentekenbewijzen voertuigen
– Rapporteur: BARROS VALE (werkgevers – PT)

– Ref.: COM(2003) 510 def. – 2003/0198 COD - CESE 304/2004

– Contactpersoon:  Joao Pereira Dos Santos
(tel. 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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8. MILIEU- EN CONSUMENTENBESCHERMING

•  Luchtkwaliteit
– Rapporteur: McDONOGH (werkgevers – IE)

– Ref.: COM(2003) 423 def. – 2003/00164 COD – CESE 307/2004

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

•  Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen
– Rapporteur: DAVISON (diverse werkzaamheden – UK)

– Ref.: COM(2003) 424 def. – 2003/0165 COD – CESE 308/2004

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

9. GELIJKE KANSEN

•  Europees jaar voor mensen met een handicap 2003
– Rapporteur: CABRA DE LUNA (diverse werkzaamheden – ES)

 
– Ref.: COM(2003) 650 def. – CESE 311/2004

– Kernpunten:

Het EESC is ermee ingenomen dat het Europees Jaar van mensen met een handicap een
concreet resultaat in de vorm van een actieplan voor 2004-2010 heeft opgeleverd. Alleen gaat dat actieplan
volgens het EESC niet ver genoeg. Daarom volgen hieronder enkele suggesties voor toevoegingen. Zo
zou(den)

•  een adequate regeling voor toezicht moeten worden getroffen, waardoor het mogelijk wordt om voor
iedere lidstaat specifieke aanbevelingen voor de mainstreaming van het gehandicaptenvraagstuk uit te
werken;

•  de structuurfondsen moeten worden ingezet, waarbij "handicaps" en "mensen met een handicap" tot een
van de voornaamste werkterreinen, resp. doelgroepen van de Europese Unie worden uitgeroepen;

•  de voor ICT geldende mogelijkheid om bij aanbestedingen voor overheidsopdrachten
toegankelijkheidseisen te stellen, tot andere goederen en diensten moeten worden uitgebreid;

•  de noodzaak van een ondubbelzinnige inzet voor een specifieke richtlijn inzake gehandicapten moeten
worden onderkend;

•  een Europees netwerk inzake media en gehandicapten moeten worden opgezet;
•  financiële prikkels voor bedrijven om hun bedrijfsruimten en diensten toegankelijk te maken, moeten

worden ingevoerd;
•  voor het toezicht op de uitvoering van het actieplan een speciale structuur moeten worden opgezet;

mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu
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•  de rechten van gehandicapten voortaan specifiek aandacht moeten krijgen telkens wanneer
mensenrechten ter sprake worden gebracht.

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

•  Overgang omroep / van analoog naar digitaal
– Rapporteur: GREEN (werkgevers – DK)

 
– Ref.: COM(2003) 541 def. – CESE 324/2004

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

11. FISCALITEIT

•  Fiscale regels voor fusies, splitsingen en aandelenruil
– Rapporteur: RAVOET (werkgevers – BE)

 
– Ref.: COM(2003) 613 def. – 2003/0239 CSN – CESE 312/2004

– Kernpunten:

Het EESC schaart zich volledig achter de Commissievoorstellen tot wijziging van de
Fusierichtlijn. Dank zij deze onontbeerlijke en gepaste wijzigingen zullen bedrijven, waaronder  SE's, SCE'
en steeds meer mkb's, volledig kunnen profiteren van de voordelen van de interne markt. Dat zou hun
concurrentievermogen ten goede moeten komen en ook een positieve weerslag moeten hebben op
werkloosheidsbestrijding en het scheppen van arbeidsplaatsen.

Toch wordt de Commissie verzocht een aantal belangrijke open vragen, die in de bijzondere
opmerkingen zijn behandeld, nogmaals te bestuderen.

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

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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12. CODIFICATIE EN VEREENVOUDIGING VAN DE
COMMUNAUTAIRE WETGEVING

•  Codificatie derde landen/vervoer over zee
 Rapporteur: RETUREAU (werknemers – FR)

 
 – Ref.: COM(2003) 732 def. – 2003/0285 COD – CESE 306/2004
 
– Contactpersoon: Raffaele Del Fiore

(tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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Dit document is beschikbaar op

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

opgesteld door het Directoraat-generaal commissies en delegaties
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 42
Type: http:

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

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 59
Type: http:

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