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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
MARE Tijdelijke commissie voor de verbetering van de veiligheid op zee
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VOORNAAMSTE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN QUAESTOREN

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

05/04 Misbruik van het e-mailsysteem.

07/04 Financiële bepalingen voor reizen in de periode tussen het einde van de vergaderperiode van
mei 2004 en het begin van de nieuwe zittingsperiode

09/04 Exceptionele toegang van "stagiairs" tot de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel
in de periode van 10 mei tot 16 juli 2004

10/04 Voorlopige sluiting saunaruimten in het WIC-gebouw in Straatsburg

11/04 Procedures-sleutels - Teruggave van de sleutels aan het einde van de zittingsperiode

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

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

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

____________________
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BENOEMINGEN/ONTSLAGNEMINGEN/BEËINDIGING MANDAAT

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

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 29 maart 2004 kennisgenomen van de
verkiezing van

mevrouw Merópi  KALDI

ter vervanging van de heer Christos FOLLIAS (PPE-DE/GR),  met  ingang van 24 maart  2004.

____________________

OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN
3 SPAANSE LEDEN IN HET EUROPEES PARLEMENT

Op 2 april 2004 heeft de Voorzitter van het Europees Parlement van de bevoegde Spaanse autoriteiten de
officiële kennisgeving ontvangen van de verkiezing als lid van het Europees Parlement van:

•  mevrouw Cristina SORIANO GIL, ter vervanging van mevrouw Maria del Carmen ORTIZ RIVAS
(PSE), met ingang van 2 april 2004,

•  de heer José VILA ABELLÓ, ter vervanging van de heer Carlos RIPOLL Y MARTÍNEZ DE
BEDOYA (PPE-DE), met ingang van 2 april 2004,

•  de heer Enric Xavier MORERA I CATALÀ, ter vervanging van de heer Carles-Alfred GASÒLIBA I
BÖHM (ELDR), met ingang van 2 april 2004.

Het Parlement zal hiervan op de plenaire vergadering van 19 april 2004 officieel kennis nemen.

_____________________
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OFFICIËLE BEKENDMAKING VAN DE VERKIEZING VAN EEN GRIEKSE
AFGEVAARDIGDE IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 15 april 2004 hebben de bevoegde autoriteiten van Griekenland de Voorzitter van het
Europees Parlement in kennis gesteld van de benoeming van:

de heer Nikolaos CHOUNTIS

ter vervanging van de heer Alexandros ALAVANOS (GUE/NGL-GR), met ingang van 15 april 2004.

Het  Parlement zal hiervan kennis nemen op de plenaire vergadering van 19 april 2004.

________________

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

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 20 april 2004 kennisgenomen van de
verkiezing van

de heer Luis Marco AGUIRIANO NALDA

ter vervanging van de mevrouw María RODRÍGUEZ RAMOS (PSE/ES),  met  ingang van 19 april 2004.

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

In zijn vergadering van 29 maart 2004, heeft het Parlement kennis genomen van de benoeming van

de heer Christos FOLIAS (PPE-DE/GR)

tot een ambt dat onverenigbaar is met het ambt van lid van het Europees Parlement.

Overeenkomstig artikel 8, lid 4 van het Reglement, eindigt zijn mandaat in het Europees Parlement  met
ingang van 10 maart 2004.

__________________

EINDE VAN HET MANDAAT VAN EEN FRANS LID
VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Tijdens zijn vergadering van 22 april 2004 werd het Europees Parlement op de hoogte gebracht van het einde
van het mandaat van

de heer Michel RAYMOND (EDD/FR)

met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2004.
_________________

ONTSLAGNEMING VAN EEN SPAANSE AFGEVAARDIGE
VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

de heer Carles Alfred GASÓLIBA I BÖHM (ELDR/ES)

ontslag genomen als lid van het Europees Parlement,  met ingang van 2 april 2004.

Het Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 1 april akte genomen van deze ontslagneming.

________________
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ONTSLAGNEMING VAN EEN SPAANSE AFGEVAARDIGE
VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

de heer Carlos RIPOLL Y MARTINEZ DE BEDOYA (PPE-DE/ES)

ontslag genomen als lid van het Europees Parlement,  met ingang van 2 april 2004.

Het Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 1 april akte genomen van deze ontslagneming.

________________

ONTSLAGNEMING VAN EEN SPAANSE AFGEVAARDIGE
VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

mevrouw Maria del Carmen ORTIZ RIVAS (PSE/ES)

ontslag genomen als lid van het Europees Parlement,  met ingang van 1 april 2004.

Het Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 1 april akte genomen van deze ontslagneming.

________________
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ONTSLAGNEMING VAN EEN SPAANSE AFGEVAARDIGE
VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

mevrouw Maria RODRÍGUEZ RAMOS (PSE/ES)

ontslag genomen als lid van het Europees Parlement,  met ingang van 1 april 2004.

Het Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 1 april akte genomen van deze ontslagneming.

________________

ONTSLAGNEMING VAN EEN GRIEKSE AFGEVAARDIGE
VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het Reglement heeft

de heer Alexandros ALAVANOS (GU/NG-GR)

ontslag genomen als lid van het Europees Parlement,  met ingang van 15 april 2004.

Het Parlement heeft op zijn plenaire vergadering van 1 april akte genomen van deze ontslagneming.

________________
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VERVANGING VAN DRIE LETSE WAARNEMERS
IN HET EUROPEES PARLEMENT

Tijdens de zitting van 29 maart 2004 heeft het Europees Parlement nota genomen van het einde van het
mandaat van de volgende Letse waarnemers:

•  Juris DOBELIS, met ingang van 18 maart 2004,
•  Aldis KU�KIS, met ingang van 18 maart 2004,
•  Rihards PĨKS, met ingang van 24 maart 2004,

alsmede van de benoeming van

•  Silva GOLDE, ter vervanging van de heer PĨKS, met ingang van 24 maart 2004.
•  Inese �LESERE, ter vervanging van de heer KU�KIS, met ingang van 25 maart 2004.

_______________________

VERVANGING VAN TWEE MALTESE WAARNEMERS
 IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 29 maart 2004 hebben de bevoegde autoriteiten van Malta de Voorzitter van het Europees
Parlement in kennis gesteld van de benoeming van de volgende Maltese waarnemers:

* de heer Jason AZZOPARDI

* de heer Mario de MARCO

ter vervanging van de heer Michael FRENDO (PPE-DE) en Antonio FENECH (PPE-DE), met ingang van
29 maart 2004.

Het Parlement zal hiervan kennis nemen op de plenaire vergadering van 19 april 2004.

______________
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VERVANGING VAN EEN WAARNEMER VAN CYPRUS
IN HET EUROPEES PARLEMENT

De bevoegde autoriteiten van Cyprus hebben laten weten dat  de  heer Georgios TASOU (PPE-DE),
waarnemer in het Europees Parlement, is vervangen door

de heer Lefteris CHRISTOFOROU

en wel met ingang van 13 april  2004.

Het Europees Parlement heeft hiervan nota genomen op zijn vergadering van 19 april 2004.

__________________

VERVANGING VAN EEN LETSE WAARNEMER
 IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 8 april 2004 hebben de bevoegde autoriteiten van Letland de Voorzitter van het Europees
Parlement in kennis gesteld van de benoeming van:

de heer Guntars KRASTS

ter vervanging van de heer Juris DOBELIS, met ingang van 7 april 2004.

Het Parlement zal hiervan kennis nemen op de plenaire vergadering van 19 april 2004.

_______________________
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE DOOR POLEN IN HET EUROPEES PARLEMENT
PER 1 MEI 2004 AANGEWEZEN LEDEN

Bij schrijven van 29 maart 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de aanwijzing, door het
Poolse "Sejm", van de 43 leden die per 1 mei 2004 zitting hebben in het Europees Parlement.

Zijn aangewezen 1:

                                                     
1 Bij de onderstreepte namen gaat het om waarnemers die als lid van het Parlement zijn bekrachtigd.

BIELAN Adam
CHRZANOWSKI Zbigniew
CIBOROWSKA Danuta
CIEMNIAK Grażyna
FILIPEK Krzysztof
GADZINOWSKI Piotr
GAŁAŻEWSKI Andrzej
GAWŁOWSKI Andrzej
GIERTYCH Maciej
GRZEBISZ-NOWICKA Zofia
GRZYB Andrzej
IWIŃSKI Tadeusz
JASKIERNIA Jerzy
KALISZ Ryszard
KAMIŃSKI Michał Tomasz
KLICH Bogdan
KŁOPOTEK Eugeniusz
KLUKOWSKI Wacław
KOWALSKA Bronisława
KUBICA Józef
LEPPER Andrzej
LEWANDOWSKI Janusz Antoni

LIBERADZKI Bogusław
LIBICKI Marcin
LISAK Janusz
ŁYŻWIŃSKI Stanisław
MACIEREWICZ Antoni
PASTERNAK Agnieszka
PĘCZAK Andrzej
PROTASIEWICZ Jacek
PUSZ Sylwia
RUTKOWSKI Krzysztof
SIEKIERSKI Czesław
SMOLEŃ Robert
SZCZYGŁO Aleksander
TOMAKA Jan
TOMCZAK Witold
WENDERLICH Jerzy
WIDUCH Marek
WIKIŃSKI Marek
WINIARCZYK-KOSSAKOWSKA Małgorzata
WIŚNIOWSKA Genowefa
WOJCIECHOWSKI Janusz
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Bij schrijven van 12 maart 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de aanwijzing, door de
Poolse Senaat, van de 11 leden die per 1 mei 2004 zitting hebben in het Europees Parlement.

Zijn aangewezen1

BIELA Adam
CHRONOWSKI Andrzej
CYBULSKI Zygmunt
DRZĘŹLA Bernard
GRABOWSKA Genowefa
LITWINIEC Bogusław
PIENIĄŻEK Jerzy
PODGÓRSKI Bogdan
SMORAWIŃSKI Jerzy
WITTBRODT Edmund
ŻENKIEWICZ Marian

__________

OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE DOOR MALTA IN HET EUROPEES PARLEMENT
PER 1 MEI 2004 AANGEWEZEN LEDEN

Bij schrijven van 29 maart 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de aanwijzing, door het
Maltese Parlement, van de 5 leden die per 1 mei 2004 zitting hebben in het Europees Parlement.

Zijn aangewezen1:

ATTARD-MONTALTO John
AZZOPARDI Jason
BONNICI Josef
DE MARCO Mario
VELLA George

                                                     
1 Bij de onderstreepte namen gaat het om waarnemers die als lid van het Parlement zijn bekrachtigd.
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE DOOR SLOWAKIJE IN HET EUROPEES PARLEMENT
PER 1 MEI 2004 AANGEWEZEN LEDEN

Bij schrijven van 6 april 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de aanwijzing, door het
Slowaakse Parlement, van de 14 leden die per 1 mei 2004 zitting hebben in het Europees Parlement.

Zijn aangewezen1

A. NAGY László
BAUER Edit
BEŇOVÁ Monika
BROCKA Julius
FICO Róbert
HERIBAN Jozef
GAĽA Milan
GALBAVÝ Tomá�
KOZLÍK Sergej 
KUBOVIČ Pavol
�EVC Jozef
VETE�KA Viliam
ZÁBORSKÁ Anna
�IAK Rudolf

________

OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE DOOR SLOVENIË IN HET EUROPEES PARLEMENT
PER 1 MEI 2004 AANGEWEZEN LEDEN

Bij schrijven van 6 april 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de aanwijzing, door het
Sloveense Parlement, van de 7 leden die per 1 mei 2004 zitting hebben in het Europees Parlement.

Zijn aangewezen1:
BREJC Mihael
GERMIČ Ljubo
HORVAT Franc
JAKIČ Roman
PETERLE Alojz
PODOBNIK Janez
�IRCA Majda

                                                     
1 Bij de onderstreepte namen gaat het om waarnemers die als lid van het Parlement zijn bekrachtigd.
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE DOOR LITOUWEN IN HET EUROPEES PARLEMENT
PER 1 MEI 2004 AANGEWEZEN LEDEN

Bij schrijven van 6 april 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de aanwijzing, door het
Litouwse Parlement, van de 13 leden die per 1 mei 2004 zitting hebben in het Europees Parlement.

Zijn aangewezen1

BASTYS Mindaugas
BOBELIS Kazys Jaunutis
DID�IOKAS Gintaras
KRI�ČIŪNAS Kęstutis  
KUZMICKAS Kęstutis
KVIETKAUSKAS Vytautas
LANDSBERGIS Vytautas
LYDEKA Arminas
MALDEIKIS Eugenijus 
PLOK�TO Artur
SEDLICKAS Romanas Algimantas
VALYS Antanas
VĖSAITĖ Birutė

                                                     
1 Bij de onderstreepte namen gaat het om waarnemers die als lid van het Parlement zijn bekrachtigd.
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE DOOR HONGARIJE IN HET EUROPEES PARLEMENT
PER 1 MEI 2004 AANGEWEZEN LEDEN

Bij schrijven van 7 april 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de aanwijzing, door het
Hongaarse Parlement, van de 24 leden die per 1 mei 2004 zitting hebben in het Europees Parlement.

Zijn aangewezen1

BAGÓ Zoltán
BALLA Mihály
BALSAI István
CZINEGE Imre
ÉKES József
EÖRSI Mátyás
FAZAKAS Szabolcs
GRUBER Attila
GURMAI Zita
GYÜRK András
HEGYI Gyula
KELEMEN András
KÓSA KOVÁCS Magda
MANNINGER Jenő
NÉMETH Zsolt
ŐRY Csaba
SURJÁN László
SZABÓ Zoltán
SZÁJER József
SZENT-IVÁNYI István
TABAJDI Csaba
VADAI Ágnes
VÁRI Gyula
VASTAGH Pál

                                                     
1 Bij de onderstreepte namen gaat het om waarnemers die als lid van het Parlement zijn bekrachtigd.
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE DOOR ESTLAND IN HET EUROPEES PARLEMENT
PER 1 MEI 2004 AANGEWEZEN LEDEN

Bij schrijven van 7 april 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de aanwijzing, door het
Parlement van Estland, van de 6 leden die per 1 mei 2004 zitting hebben in het Europees Parlement.

Zijn aangewezen1

BERG Eiki
ILVES Toomas Hendrik
LAAR Mart
OVIIR Siiri
REILJAN Janno
SAVI Toomas

__________

OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE DOOR DE TSJECHISCHE REPUBLIEK IN HET EUROPEES
PARLEMENT PER 1 MEI 2004 AANGEWEZEN LEDEN

Bij schrijven van 8 april 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de aanwijzing, door de
"Senaat" en het "Poslanecká Sněmovna" van de Tsjechische Republiek, van de 24 leden die per 1 mei
2004 zitting hebben in het Europees Parlement.

Zijn aangewezen1:

                                                     
1 Bij de onderstreepte namen gaat het om waarnemers die als lid van het Parlement zijn bekrachtigd.

BENE� Miroslav
EKERT Milan
FAJMON Hynek
FALBR Richard
HOLÁŇ Vilém
KONEČNÁ Kateřina
KROUPA Daniel
LACHNIT Petr
LA�TŮVKA Vladimír
LOBKOWICZ Jaroslav
MALLOTOVÁ Helena
MA�TÁLKA Jiří
OUZKÝ Miroslav
PALEČKOVÁ Alena
POSPÍ�IL Jiří
RANSDORF Miloslav
RÖGNEROVÁ Helena
ROUČEK Libor
SEFZIG Luděk

�ULÁK Petr
SVOBODA Pavel
TITZ Milo�
VACULÍK Josef
ZAHRADIL Jan
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE DOOR LETTLAND IN HET EUROPEES PARLEMENT
PER 1 MEI 2004 AANGEWEZEN LEDEN

Bij schrijven van  23 april 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de aanwijzing, door het
Parlement van Lettland, van de  9 leden die per 1 mei 2004 zitting hebben in het Europees Parlement.

Zijn aangewezen1

CILEVIČS Boriss
GOLDE Silva
KĀPOSTS Andis
KIR�TEINS Aleksandrs
KĻAVIŅ� Paulis
KRASTS Guntars
LIEPINA Liene
�LESERE Inese
SOKOLOVSKIS Juris

___________
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE DOOR CYPRUS IN HET EUROPEES PARLEMENT
PER 1 MEI 2004 AANGEWEZEN LEDEN

Bij schrijven van  28 april 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de aanwijzing, door het
Parlement van Cyprus, van de  6 leden die per 1 mei 2004 zitting hebben in het Europees Parlement.

Zijn aangewezen1

CHRISTODOULIDIS Doros
CHRISTOFOROU Lefteris
DEMETRIOU Panayiotis
MATSAKIS Marios
MAVROU Eleni
VARNAVA George

_________

                                                     
1 Bij de onderstreepte namen gaat het om waarnemers die als lid van het Parlement zijn bekrachtigd.
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SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES

In zijn vergadering van 19 april 2004 heeft het Europees Parlement kennis genomen van het feit dat:

de heer Enric Xavier MORERA I CATALÁ

die met ingang van 2 april 2004, in het Europees Parlement is gekozen ter vervanging van de heer Carles-
Alfred GASÓLIBA i BÖHM, zich heeft aangesloten bij de Verts/ALE-Fractie.

_____________________
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN 26 april 2004

Indiener Onderwerp Nr.

Regina Bastos Concurrentievervalsing in de wijnsector P-0836/04

Joaquim Piscarreta Concurrentievervalsing in de wijnsector P-0837/04

Raquel Cardoso Concurrentievervalsing in de wijnsector P-0838/04

João Gouveia Concurrentievervalsing in de wijnsector P-0839/04

Sérgio Marques Concurrentievervalsing in de wijnsector P-0840/04

Cristiana Muscardini Seksuele verminking van vrouwen P-0841/04

Daniela Raschhofer Grondslag voor groeiprognose P-0842/04

Luigi Vinci Gunstig advies van de regio Friuli-Venezia Giulia over de
aanleg van het hogesnelheidslijntracé Ronchi sud-Triëst in
het kader van Corridor 5

P-0843/04

Ulpu Iivari Steun voor scheepswerven in strijd met EU-wetgeving P-0844/04

Giorgio Celli Aanleg van een "gezondheidscentrum" in de wetlands van
Es Salobrar - Es Trenc in Mallorca, Balearen

E-0845/04

Monica Frassoni Opname in Gemeenschapsrecht van artikel 2 van het
Schengenverdrag

E-0846/04

Monica Frassoni Waterwinningsinstallatie bij Padernello in Paese
(provincie Treviso)

E-0847/04

Mario Borghezio Financiering voorzitter Prodi door Parmalat? E-0848/04

Joan Vallvé Betalingsachterstand bij handelstransacties P-0849/04

Salvador Jové Peres Correctie voor onregelmatige toekenning van aanvullende
hoeveelheden voor verwerkte tomaten

P-0850/04

Gianni Vattimo Welzijn van dieren P-0851/04

Michl Ebner Bouwprojecten in oostelijk Afrika E-0852/04

Terence Wynn Nieuwe verordening inzake de uitvoer en distributie van
suiker uit ultraperifere gebieden

E-0853/04

Roger Helmer Gemeenschappelijke buitentarieven E-0854/04

Jean-Maurice Dehousse Veiligheid in Brussel E-0855/04

Ilda Figueiredo Bescherming traditionele industrieën E-0856/04

Vasco Graça Moura Concurrentievervalsing in de wijnsector P-0857/04

Teresa Almeida Garrett Concurrentievervalsing in de wijnsector P-0858/04
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Torben Lund Haarkleurstoffen en ernstige gezondheidsproblemen P-0859/04

Eluned Morgan De grondwet en EU-financiering P-0860/04

Jean-Louis Bernié LIFE-programma P-0861/04

Torben Lund Voor stikstof gevoelige NATURA 2000-gebieden E-0862/04

Christopher Huhne Handelscijfers E-0863/04

Nelly Maes Taalverscheidenheid E-0864/04

Miet Smet Europese subsidies ten gunste van de Vlaamse
Gemeenschap

E-0865/04

Miet Smet Europese subsidies ten gunste van de Vlaamse
Gemeenschap

E-0866/04

Camilo Nogueira Román Urbanisatie-overeenkomst Real Madrid - vrije
marktconcurrentie

E-0867/04

José Ribeiro e Castro Grote gezinnen E-0868/04

Esko Seppänen ECHO en Tsjetsjenië E-0869/04

Wolfgang Ilgenfritz Werkvergunning voor uitzendkrachten in Italië P-0870/04

José Pacheco Pereira Concurrentievervalsing in de wijnsector P-0871/04

Giovanni Pittella Voorzorgsbeginsel P-0872/04

Salvador Garriga Polledo Het gemeenschappelijk buitenlands beleid van de
Europese Unie en de implicaties voor de crisis in Haïti

E-0873/04

Salvador Garriga Polledo Fundamentalisten in Nigeria boycotten de inenting tegen
polio

E-0874/04

Michl Ebner Schendingen van de mensenrechten in het noorden van
Oeganda

E-0875/04

Struan Stevenson Illegale visserij in de wateren rond de Azoren E-0876/04

Patricia McKenna Oplossing van het geschil in Soedan E-0877/04

Antonio Di Pietro Acque Albule uit Tivoli E-0878/04

José Ribeiro e Castro Romano Prodi - Nieuwe centrumpartij E-0879/04

Paulo Casaca Artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1954/2003 E-0880/04

Ilda Figueiredo Bouw van een verbrandingsinstallatie in het centrum van
Portugal

E-0881/04

Piia-Noora Kauppi De Europese Investeringsbank en het Euratom-Verdrag E-0882/04

Piia-Noora Kauppi Het Europees Parlement en het protocol betreffende
Euratom

E-0883/04
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Piia-Noora Kauppi Toetreding tot en terugtrekking uit de Unie en het
Euratom-Verdrag

E-0884/04

Paulo Casaca Lijst van diepzeesoorten, pelagische soorten en demersale
soorten

E-0885/04

Piia-Noora Kauppi Wegenbelasting E-0886/04

Bob van den Bos Gevolgen voor de volksgezondheid van de invoer van
siervogels

E-0887/04

Bob van den Bos Slachthuizen in Griekenland E-0888/04

Nelly Maes Verkiezingen in Iran E-0889/04

Margrietus van den Berg Onderwijsbevoegdheid vliegerexamens E-0890/04

Ilda Figueiredo Sluiting van de fabriek van de groep Valeo in Portugal E-0891/04

Véronique De Keyser Europese supercommissaris P-0892/04

Werner Langen Kosten van grensoverschrijdende overmakingen E-0893/04

Theresa Villiers Richtlijn marktmisbruik - uitvoeringsmaatregelen E-0894/04

Jan Andersson Geschil over belasting in de haven van Helsingborg P-0895/04

Francesco Fiori Kroatië E-0896/04

Monica Frassoni en anderen Onjuiste omzetting van de richtlijnen 1999/74/EG en
2002/4/EG voor de bescherming van legkippen in Italië

E-0897/04

Erik Meijer Intimidatie van publiek bekende Israëlische
gewetensbezwaarden tegen de bezetting van Palestijns
gebied door ze te onderwerpen aan langdurige en
herhaalde opsluiting

E-0898/04

Patricia McKenna Grotere vertegenwoordiging van de lidstaten in het
bestuur van de ECB

E-0899/04

Glenys Kinnock Borstvoeding in openbare plaatsen E-0900/04

Graham Watson Behandeling van dieren op veemarkten E-0901/04

Alexandros Alavanos Gesprekken voor het oplossen van de kwestie-Cyprus P-0902/04

Ingo Friedrich Beëindiging van het speciale abonnement op het
Publicatieblad van de EG/EU (uitgave op papier) van de
Europese Documentatiecentra (EDC)

P-0903/04

Richard Corbett Garantie voor automobielen van het merk Mercedes-Benz E-0904/04

Richard Corbett Fietshelmen E-0905/04

Graham Watson Hogere salariëring voor Britse leraren aan Europese
scholen

E-0906/04
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Franz Turchi Bescherming van het beroep van optometrist E-0907/04

Paolo Bartolozzi Dienst van algemeen belang E-0908/04

Margrietus van den Berg To Serve and Protect - Nederlandse Spoorwegen E-0909/04

Ingo Friedrich Subsidie voor olijven, GMO voor olijven E-0910/04

Nuala Ahern Bescherming van kerncentrales tegen terroristische
aanvallen

E-0911/04

John Bowis Richtlijn 2001/83/EG en de vereisten inzake braille E-0912/04

Philip Bradbourn Controle rijbewijzen P-0913/04

Caroline Lucas Het illegaal vangen van vogels op Cyprus E-0914/04

John Bowis Richtlijn 2001/83/EG en "grensproducten" E-0915/04

Proinsias De Rossa Ierland en de wetgeving inzake veiligheid op zee E-0916/04

Proinsias De Rossa De naleving van de kaderrichtlijn Afval door Ierland in
verband met de behandeling van stedelijk afvalwater

E-0917/04

Proinsias De Rossa Willekeurige controles van motorrijtuigenverzekeringen
van voertuigen uit andere lidstaten in Ierland

E-0918/04

Proinsias De Rossa Mensenhandel E-0919/04

Proinsias De Rossa De behandeling van afgewerkte olie in Ierland E-0920/04

Proinsias De Rossa Israëlische kernwapens E-0921/04

Proinsias De Rossa BTW op postdiensten E-0922/04

Roger Helmer Handelsregeling inzake broeikasgasemissierechten E-0923/04

Seán Ó Neachtain Een nieuw Peace III-programma E-0924/04

Franz Turchi Medische behandeling hemofiliepatiënten E-0925/04

Claude Turmes Gezondheid en veiligheid in de Europese instellingen E-0926/04

Claude Turmes Praktijk van het "prototype" bij het Publicatiebureau E-0927/04

Maurizio Turco Gelijke behandeling bij schriftelijk examen in
vergelijkend onderzoek COM/A/3/02, gebied 2

P-0928/04

Glyn Ford De promotie van zuivelproducten E-0929/04

Glyn Ford De arrestatie van Maral Iklymova in Turkmenistan E-0930/04

Cristiana Muscardini Voorschriften voor draagbare houders voor vloeibare
zuurstof

E-0931/04

Graham Watson Bijdrage van de visserij aan de Europese economie E-0932/04

John Purvis Energie uit het Gemenebest van Onafhankelijke Staten E-0933/04
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Mogens Camre Spreiding van EU-personeel over de rangen A, B, C en D P-0934/04

Hans Kronberger Europese strategie voor milieu en gezondheid - SCALE P-0935/04

Jens-Peter Bonde Economische EU-steun voor positieve publiciteit P-0936/04

Christopher Heaton-Harris Nomisma E-0937/04

Margrietus van den Berg Religieuze minderheden Gujarat E-0938/04

Robert Evans Ethiopië E-0939/04

Robert Evans Kerken in Indonesië E-0940/04

Robert Evans GGO's E-0941/04

Gérard Caudron Bestelling van schepen met subsidies aan de hand van de
wet-Pons

E-0942/04

Cristiana Muscardini Onderzoekprogramma's en multiple sclerose E-0943/04

Paulo Casaca Kleine stukjes speelgoed in levensmiddelen E-0944/04

Ilda Figueiredo Communautaire voedselprogramma's voor de meest
behoeftige personen in de EU

E-0945/04

Ilda Figueiredo Schoolmelk in Portugal E-0946/04

Maria Berger Toezicht op de procedures voor het verstrekken van visa P-0947/04

Paul Rübig Nucleaire veiligheid en de uitbreiding van de EU P-0948/04

Raffaele Costa Moeilijkheden voor de Italiaanse staalindustrie P-0949/04

Paul Rübig Problemen voor de scheepvaart op de Donau E-0950/04

Angelika Niebler Interpretatienota's inzake de omzetting van de
elektriciteits- en gasmarkt in de Europese Unie

E-0951/04

Benedetto Della Vedova Procedure artikel 24 van verordening (EG) nr. 4253/88 E-0952/04

Cristiana Muscardini Discriminerende praktijken in Roemenië E-0953/04

Raffaele Costa Moeilijkheden voor de Italiaanse staalindustrie E-0954/04

Philip Claeys Uitspraken commissaris Verheugen over mogelijke
toetreding Turkije

E-0955/04

Brian Crowley Loskoppeling, landbouwpensioenen en gezin P-0956/04

Ilda Figueiredo De beoogde sluiting van Sorefame-Bombardier P-0957/04

Manuel dos Santos Overdracht van risico bij het hypothekeren van kredieten
door de Portugese regering

P-0958/04

Patricia McKenna Advies van het Comité van de regio's over de
toegankelijkheid van landelijke gebieden

E-0959/04
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Jules Maaten Taaldiscriminatie bij recrutering voor Europese
instellingen

E-0960/04

Philip Claeys Subsidiëring van tijdschriften E-0961/04

Erik Meijer De toenemende gevaren voor volksgezondheid en milieu
die worden veroorzaakt door toenemende uitstoot van
kleine roetdeeltjes door automotoren

E-0962/04

Erik Meijer Het door de Euro-4-normen opwerpen van beperkingen
voor de inbouw van roetfilters tegen de uitstoot van kleine
roetdeeltjes door automotoren

E-0963/04

Erik Meijer Reactie van EU op onderwerping van publiek bekende
Israëlische gewetensbezwaarden    tegen       de bezetting
van Palestijns gebied aan langdurige en herhaalde
opsluiting

E-0964/04

Philip Claeys Uitspraken regeringsleiders over mogelijke toetreding
Turkije

E-0965/04

Hiltrud Breyer Monopolie van schoorsteenvegers P-0966/04

Mario Borghezio Kosovo: Europa moet de christenen verdedigen en kerken
en kloosters beschermen

P-0967/04

Christopher Huhne Norm voor elektromagnetische compatibiliteit E-0968/04

José Ribeiro e Castro Venezuela - Politieke gevangenen en mensenrechten E-0969/04

José Ribeiro e Castro Referendum in Venezuela E-0970/04

José Ribeiro e Castro Referendum in Venezuela E-0971/04

José Ribeiro e Castro Financiering van het Natura-netwerk E-0972/04

José Ribeiro e Castro Kaderbesluit handel in menselijke organen E-0973/04

Guido Sacconi Overeenkomsten EU/Zwitserland en toepassing van de
Ronfeldt-Thévenon-rechtspraak

P-0974/04

Karl-Heinz Florenz Beleid inzake chemicaliën - REACH-systeem E-0975/04

Avril Doyle Gelijkheid in de strafmaat E-0976/04

John Bowis Ziekteverzekering in de Tsjechische Republiek E-0977/04

Christopher Huhne Ingrediënten in voedingsproducten E-0978/04

Luigi Vinci Initiatief van het hoofdkwartier van de landstrijdkrachten
in Turkije

E-0979/04

Luigi Vinci Initiatief van het hoofdkwartier van de landstrijdkrachten
in Turkije

E-0980/04

Giovanni Pittella en Guido Sacconi Bescherming en instandhouding van het mariene milieu E-0981/04
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Piia-Noora Kauppi Standpunt van de Raad over visumvrijstelling tussen de
EU en Rusland

E-0982/04

Piia-Noora Kauppi Onderhandelingen tussen de EU en Rusland over
visumvrijstelling

E-0983/04

Piia-Noora Kauppi Rol van vermoeidheid bij verkeersongevallen E-0984/04

Antonio Di Pietro Verdwijning van kinderen in Mozambique P-0985/04

Richard Corbett Bloeddiamanten E-0986/04

Yasmine Boudjenah Europees voedselhulpprogramma voor de minstbedeelden E-0987/04

Yasmine Boudjenah Europees voedselhulpprogramma voor de minstbedeelden E-0988/04

Jan Wiersma De recente onrust tussen Syrische Koerden en de de
Syrische autoriteiten (maart 2004)

E-0989/04

Jan Wiersma De recente onrust tussen Syrische Koerden en de de
Syrische autoriteiten (maart 2004)

E-0990/04

Antonio Di Pietro Verdwijning van kinderen in Mozambique E-0991/04

Francesco Fiori Telecommunicatie P-0992/04

Proinsias De Rossa Kinderbescherming en toekomstige EU-programma's
gericht op jonge mensen

E-0993/04

Proinsias De Rossa Kinderbescherming en toekomstige EU-programma's
gericht op jonge mensen

E-0994/04

Bartho Pronk Door sommige EU-lidstaten geplande restrictieve
maatregelen die in strijd zijn met het door de EU erkende
recht op gelijke behandeling

E-0995/04

Bartho Pronk Door Zwitserland geplande restrictieve maatregelen die in
strijd zijn met het door de EU erkende recht op gelijke
behandeling

E-0996/04

Dominique Souchet Aanbod van fytofarmaceutische producten op de markt E-0997/04

Monica Frassoni Gebruik van communautaire middelen ten nadele van
gebieden van communautair belang en speciale
beschermingszones in Basilicata (Italië)

E-0998/04

Daniel Hannan De bouw van hoogspanningsmasten in de gemeente
Civitella Paganico

P-0999/04

Michiel van Hulten Publicatie van het boek "De grenzen van Europa" door
Commissaris Bolkestein

P-1000/04

Ulla Sandbæk Kritische dialoog met de Iraanse theocratische regering
over minderheden

P-1001/04
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Olivier Dupuis Nieuwe aanval van het Kremlin op
mensenrechtenactivisten en de democratie

E-1002/04

Daniel Hannan Project voor een autoweg in Roemenië E-1003/04

Daniel Hannan Bedreiging van vrede en democratie in Adjarië E-1004/04

Alexander de Roo Voorgenomen aanleg van een waterleiding vanuit het
stuwmeer van Cerro Blanco (rio Grande) naar de
drinkwaterinstallatie van "El Atabal"

E-1005/04

Camilo Nogueira Román De moordaanslag op Ahmed Yassin door de Israëlische
staat

E-1006/04

Manuel Medina Ortega Uitsplitsing van het POSEI-deel in de begroting 2004 P-1007/04

Albert Maat en Neil Parish OIE-conferentie over vaccinatie tegen dierziekten E-1008/04

Johannes Voggenhuber Lobau-autosnelweg P-1009/04

Johannes Voggenhuber Lobau-snelweg E-1010/04

Olivier Dupuis Ernstige toestand van de rechten van de mens in Vietnam
en Laos

E-1011/04

Mario Borghezio Wie wil het onderzoek naar fraude in Euroland blokkeren? E-1012/04

Franz Turchi Schoolgeldverhoging bij Europese scholen E-1013/04

Vraag geannuleerd E-1014/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Garnaalvisserij rond de Svalbard-eilanden E-1015/04

María Sornosa Martínez Bescherming van zone van communautair belang ES
5223037 in Oropesa-Benicàssim (autonome gebied
Valencia)

E-1016/04

María Sornosa Martínez Aantasting van de Albufera in Valencia E-1017/04

María Sornosa Martínez Stadsontwikkeling en negatieve gevolgen voor het Parque
de la Albufera (Valencia)

E-1018/04

María Sornosa Martínez Alarmerende achteruitgang in de stand van bepaalde
vissoorten in het meer van Albufera

E-1019/04

Cristiana Muscardini De ijzerhoudende metalenmarkt verkeert in een
noodsituatie

E-1020/04

Paolo Bartolozzi Oponthoud voor importgoederen in transit bij de douane E-1021/04

Ilda Figueiredo Inhuldiging nieuwe fabriek van Lactogal in Vila do Conde E-1022/04

Ilda Figueiredo Modernisering Portugese visserijvloot E-1023/04

Alexandros Alavanos Olympic Airways E-1024/04
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Alexandros Alavanos Extreem hoge concentratie microdeeltjes in de lucht in
Athene

E-1025/04

Joachim Wuermeling Weging per as van vrachtwagens aan de Duits-
Tsjechische grens

P-1026/04

Marie Isler Béguin Inachtneming van de Europese milieuwetgeving P-1027/04

Nicole Thomas-Mauro Spanningen op de staalmarkt P-1028/04

Eija-Riitta Korhola Etnische discriminatie bij financiering en beheer van
wederopbouw in Irak

E-1029/04

Olivier Dupuis Srebrenica E-1030/04

Alexander de Roo Vogelgebied Oostzanerveld bedreigd door woningbouw
en Tweede Coentunnel

E-1031/04

Ilda Figueiredo Vuilnisstortplaats "Aterro Sanitário do Oeste", Portugal E-1032/04

Ilda Figueiredo Pleidooi tegen leenrecht in Portugese bibliotheken E-1033/04

Ilda Figueiredo Onregelmatigheden bij de vergelijkende onderzoeken van
de Europese Commissie

E-1034/04

Joachim Wuermeling Visum voor de Europese Unie E-1035/04

Joachim Wuermeling Visum voor de Europese Unie E-1036/04

Joachim Wuermeling Controle op levensmiddelen in de toetredende landen E-1037/04

Avril Doyle Voorstel voor een richtlijn voor de inspectie van de
nucleaire installatie van Sellafield

P-1038/04

Daniel Cohn-Bendit Kandidatuur van commissaris Reding tijdens de Europese
verkiezingen

P-1039/04

Enrico Ferri Voorwaarden voor inschrijving in het dekhengstenregister
- omzetting communautaire wetgeving

P-1040/04

W.G. van Velzen Nummerportabiliteit van mobiele telefonie P-1041/04

Roger Helmer en Charles Tannock Pensioenen: discriminatie van particuliere pensioenen E-1042/04

Jens-Peter Bonde Persvrijheid E-1043/04

Jens-Peter Bonde De arrestatie van Hans-Martin Tillack E-1044/04

Eija-Riitta Korhola Financiële regels voor
ontwikkelingssamenwerkingsprojecten

E-1045/04

Ulpu Iivari Aankopen in het kader van
ontwikkelingssamenwerkingsprojecten

E-1046/04

Christine De Veyrac Frans is één van de drie feitelijke werktalen van de
Europese Commissie

E-1047/04
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Antonio Di Pietro Spoorlijn Turijn-Lyon E-1048/04

Maurizio Turco en anderen Optreden van de Chinese geheime diensten tegen in
Duitsland woonachtige Oeigoerische dissidenten

E-1049/04

José Ribeiro e Castro Project "Iusimpresa.com" E-1050/04

Paulo Casaca Bevestiging van het standpunt van de Europese
Commissie over de geldigheid van artikel 15 van
Verordening (EG) nr. 1954/2003

E-1051/04

Christopher Heaton-Harris EU-boetes E-1052/04

Olivier Dupuis De zaak Zakajev E-1053/04

Franz Turchi Schoolgeldverhoging bij Europese scholen E-1054/04

Raffaele Costa Onvoldoende snelle en effectieve rechtsbescherming voor
Europese octrooien

E-1055/04

Benedetto Della Vedova en Marco
Cappato

Concurrentiebeperkende afspraken in de voetbalwereld E-1056/04

María Sornosa Martínez De gevolgen van bepaalde handelspraktijken van China
voor de communautaire textielsector

E-1057/04

Mary Honeyball Verificatie van de betrouwbaarheid van experten E-1058/04

Bart Staes Stappen die ondernomen zijn voor de vrijlating van Arjan
Erkel

E-1059/04

Bart Staes Stappen die ondernomen zijn voor de vrijlating van Arjan
Erkel

E-1060/04

Olivier Dupuis Gezinshereniging in de Europese Unie P-1061/04

Christine De Veyrac Gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie in
termen van economie en migratie

P-1062/04

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

P-1063/04

André Brie Tegenstrijdigheden bij de aanleg van de regionale weg S
282 A in de vrijstaat Saksen

E-1064/04

Anna Karamanou "Wettige" pedofilienetwerken in Europa, - nieuwe
Dutroux-gevallen?

E-1065/04

Graham Watson EU-subsidies aan Naveco E-1066/04

Joan Vallvé Bescherming van de Albufera E-1067/04

Joan Vallvé Overheveling Júcar - Vinalopó E-1068/04

Nicole Thomas-Mauro Tegenstrijdigheid van de Europese Commissie in de
beleidsvoering voor wijn

E-1069/04
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Olivier Dupuis Vervolging van Andrej Mironov, een Russische activist
voor democratie en mensenrechten

E-1070/04

Cristiana Muscardini De groei van de speculatiebel en toename van de crisis
van het systeem

E-1071/04

Roberta Angelilli Historisch tafereel van de eerste levende kerststal in het
stadje Greccio

E-1072/04

Proinsias De Rossa Kwaliteit van de architectuur in de stedelijke en landelijke
omgeving

E-1073/04

Proinsias De Rossa Mensenrechten en de Overeenkomst van Cotonou E-1074/04

Ilda Figueiredo Sluiting van de fabriek van "Gamic Lda." in Portugal E-1075/04

Christopher Heaton-Harris Kokkel- en mosselvissers E-1076/04

Adriana Poli Bortone Albanese NGO's die in aanmerking komen voor EU-steun E-1077/04

Philip Claeys Politieke neutraliteit provinciaal infopunt Europa Vlaams-
Brabant

P-1078/04

Proinsias De Rossa Mensenrechtenactivisten E-1079/04

Proinsias De Rossa Mensenrechtenactivisten E-1080/04

Maria Sanders-ten Holte De kleinere Europese scholen E-1081/04

Adeline Hazan Besluit van Nederland om meer dan 26.000 afgewezen
asielzoekers het land uit te zetten

P-1082/04

Rolf Linkohr Projectgerelateerde mechanismen van het Kyoto-protocol P-1083/04

Richard Howitt Mogelijke inbreuk op de richtlijn betreffende een
Europese ondernemingsraad bij de door FLS Aerospace
aangekondigde ontslagen

P-1084/04

Paul Lannoye Beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen in het
kader van richtlijn 91/414/EEG

P-1085/04

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Wetgeving voor yoghurt P-1086/04

Kyösti Virrankoski Onduidelijkheden over het Natura 2000-net in Finland P-1087/04

Arlene McCarthy Mogelijke inbreuk op de richtlijn betreffende een
Europese ondernemingsraad bij de door FLS Aerospace
aangekondigde ontslagen

P-1088/04

Hiltrud Breyer Verzekerde beschikbaarheid van dierlijke insuline E-1089/04

Alexandros Alavanos Sociale dialoog bij het Cedefop E-1090/04

Marjo Matikainen-Kallström Octrooiaanvraag door particulier E-1091/04

Jean Lambert Discriminatie volgens kaste P-1092/04
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Armin Laschet Internationale wedstrijden van de Duitse voetbalclub TSV
Alemannia Aachen in het stadion van Kerkrade

P-1093/04

Avril Doyle Stemrecht van gevangenen E-1094/04

Piia-Noora Kauppi Concurrentie in de postsector E-1095/04

Christopher Huhne Directe buitenlandse investeringen binnen de EU E-1096/04

Adriana Poli Bortone Verordening (EG) nr. 2331/2003 E-1097/04

Erik Meijer Bedreiging van de continuïteit van fabrieken voor trams
en spoorwagons gevolg van concentratie in de industrie,
liberalisering in het vervoer en overheidsbezuinigingen

E-1098/04

Erik Meijer Maatregelen ter bescherming van de continuïteit van
fabrieken voor trams en spoorwagons tegen sluiting als
gevolg van te grote pieken en dalen in de opdrachten

E-1099/04

Piia-Noora Kauppi Arbeidsmobiliteit in verband met eerdere uitbreidingen E-1100/04

Piia-Noora Kauppi De noodzaak van waarnemers voor bruinvissen E-1101/04

Piia-Noora Kauppi Arbeidsmobiliteit in verband met eerdere uitbreidingen E-1102/04

Matti Wuori Kastendiscriminatie P-1103/04

Francesco Speroni Babybananen P-1104/04

Massimo Carraro Grondstoffensituatie P-1105/04

Sebastiano Musumeci Vaccin tegen blue tongue P-1106/04

Dirk Sterckx Administratieve last voor het opmaken van een
subsidiedossier

P-1107/04

Dorette Corbey Gasboringen in de Waddenzee P-1108/04

Paul Rübig Beperking van fiscaal aftrekbare bedragen bij inkomsten
in het buitenland

E-1109/04

Christine De Veyrac trans-Europese vervoernetwerken E-1110/04

Marco Cappato Eerbiediging van de persvrijheid in Tunesië E-1111/04

Ilda Figueiredo Stopzetting visserijovereenkomst tussen EU en Marokko E-1112/04

Ilda Figueiredo Sluiting schoenfabriek Gabor E-1113/04

Proinsias De Rossa Civiele bescherming E-1114/04

Proinsias De Rossa Tenuitvoerlegging van richtlijn 2000/78/EG over
discriminatie op het werk in Ierland

E-1115/04

Uma Aaltonen Seksuele voorlichting aan kinderen en jongeren in een
groeiende Unie

P-1116/04
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Christopher Huhne EU -richtlijn inzake werkzaamheden op hoogte E-1117/04

Michl Ebner Gelijke behandeling van mannen en vrouwen E-1118/04

Michl Ebner Gelijke kansen E-1119/04

Bartho Pronk Vervalsingen eurobiljetten E-1120/04

Mario Mastella Verzoek van Italië om uitlevering van de terrorist Cesare
Battisti

P-1121/04

Vraag geannuleerd P-1122/04

Roy Perry Gang naar de burgerrechter P-1123/04

Neil MacCormick Belastingvoordelen voor stoeterijen P-1124/04

Daniela Raschhofer EU-programma's met Turkije - eventuele gevolgen van
een volledig lidmaatschap

P-1125/04

Véronique De Keyser Gebruik Structuurfondsen P-1126/04

Alexander de Roo Gasboringen significante bedreiging voor Waddenzee P-1127/04

Piia-Noora Kauppi Herziening van de strategie in geval van het niet-
ratificeren van het Protocol van Kyoto door de
belangrijkste economische partners van de EU

E-1128/04

Piia-Noora Kauppi en Gordon
Adam

Bevindingen van het deskundigenrapport (AQG/WPNS
Peer Review) over nucleaire veiligheid in Bulgarije en
herziening van de voorwaarden voor sluiting van de
blokken 3 en 4 van de kerncentrale van Kozloduy

E-1129/04

Piia-Noora Kauppi en Gordon
Adam

Bevindingen van het deskundigenrapport (AQG/WPNS
Peer Review) over nucleaire veiligheid in Bulgarije en
herziening van de voorwaarden voor sluiting van de
blokken 3 en 4 van de kerncentrale van Kozloduy

E-1130/04

Graham Watson Uitsluiting van Gibraltar van het Agentschap voor het
beheer van de buitengrenzen

E-1131/04

Monica Frassoni Schending van het recht op milieu-informatie en
vervolging door de Italiaanse autoriteiten

E-1132/04

Erik Meijer Het zijdelings voorbijrijden aan het spoorwegknooppunt
in de Nederlandse stad Breda door de treinen op de
toekomstige hogesnelheidslijn naar België en Frankrijk

E-1133/04

Erik Meijer Het onbereikbaar worden van het spoorwegknooppunt in
de Nederlandse stad Breda voor internationaal verkeer
door een meningsverschil tussen spoorwegmaatschappijen

E-1134/04

Erik Meijer Negatieve trend in huisvesting, gezondheid en
werkgelegenheid voor de Roma in Slowakije en extra
stimulernigsmaatregelen om deze trend te keren

E-1135/04
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Erik Meijer Inperking van het kiesrecht voor het Europees Parlement
in Noord-Ierland met tot nu toe 16,5% door een
gecompliceerde jaarlijkse individuele kiezersregistratie

E-1136/04

Kyösti Virrankoski Abrupte wijziging van de steun per boerderij E-1137/04

Kyösti Virrankoski Steun aan ondernemingen, artikel 87, lid 3 van het EG-
Verdrag en steunregio's

E-1138/04

Glenys Kinnock Birma P-1139/04

Adeline Hazan Besluit van Nederland om meer dan 26.000
uitgeprocedeerde asielzoekers het land uit te zetten

P-1140/04

Göran Färm Europese octrooirechten in de VS P-1141/04

Piia-Noora Kauppi Regulering van de adoptie van kinderen via Internet E-1142/04

Monica Frassoni Het natuurpark Torbiere del Sebino (Provincie Brescia) E-1143/04

Ilda Figueiredo Milieueffectstudie Amoreiras-tunnel E-1144/04

Ilda Figueiredo Oprichting van een communautair inspectieteam E-1145/04

Ilda Figueiredo Glasindustrie in de streek van Marinha Grande E-1146/04

Ilda Figueiredo Afschaffing steun aan Portugese conservenindustrie E-1147/04

Renato Brunetta Beschikbaarheid van ijzerschroot op de Europese markt P-1148/04

Renato Brunetta IJzererts op de markt van de Unie E-1149/04

Giovanni Pittella De crash bij Parmalat E-1150/04

Elizabeth Lynne Verkrijgen van medische behandeling in het buitenland P-1151/04

Erik Meijer Gevolgen van Europese aanbesteding voor continuïteit
van werkzaamheden en werkgelegenheid en de ervaring
hiermee bij Nederlandse spoorwegstations

E-1152/04

Erik Meijer Verwaarlozing van internationale
openbaarvervoersverbindingen tussen het Europese
vasteland en Ierland waardoor bij overstappen
aansluitingen wegvallen

E-1153/04

Brice Hortefeux Terreurbestrijding P-1154/04

Marco Formentini Kan de Commissie zich inlaten met het geschil tussen de
onderneming Invesmart BV en de Tsjechische Republiek
over de bankroete Union Banka?

P-1155/04

Chris Davies Koi herpes virus bij karpers E-1156/04

Charles Tannock Vervolging van christenen in Sri Lanka E-1157/04

Charles Tannock De gevangenneming van Jorge Luis Garéia Perey in Cuba E-1158/04



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN40

Bulletin 03.05.2004 - NL- PE 344.003

Charles Tannock Bescherming van visbestanden tegen aalscholvers E-1159/04

Mario Mauro De hoogovensector: tekort aan grondstoffen E-1160/04

Mario Mauro De hoogovensector: tekort aan grondstoffen E-1161/04

Maurizio Turco Het rekruteren en inzetten van kinderen bij gewapende
conflicten

E-1162/04

Maurizio Turco Het rekruteren en inzetten van kinderen bij gewapende
conflicten

E-1163/04

Maurizio Turco Het rekruteren van kinderen in de strijdkrachten in landen
van de Europese Unie

E-1164/04

Maurizio Turco Het rekruteren van kinderen in de strijdkrachten in landen
van de Europese Unie

E-1165/04

Christopher Huhne Steunprogramma voor de bijenteelt E-1166/04

José Ribeiro e Castro Verordening (EG) nr. 1954/2003: visserijactiviteiten in de
Exclusieve Economische Zone  (EEZ) van de Azoren

P-1167/04

Caroline Lucas Aanschaf van hout voor bouwprojecten van de Raad E-1168/04

Eryl McNally Steun aan biomedisch onderzoek in de Europese Unie P-1169/04

Manuel dos Santos Bouw van Amoreiras-tunnel in Lissabon P-1170/04

Reinhold Messner Stuwmeer van Mularroya en overheveling van de río Jalón
in Aragón (Spanje)

E-1171/04

Joan Vallvé Europese defensieunie E-1172/04

Christel Fiebiger Dierenwelzijn voor slachtkonijnen E-1173/04

Christel Fiebiger Tegenstrijdigheden in het proces ter vaststelling van het
FFH-gebied DE 4733 301 nr. 29 Thüringer Liste
"Westlicht Schmücke - Spatenberge" (Kahle Schmücke)

E-1174/04

Barbara Weiler Consumentenbescherming bij kredietcontracten E-1175/04

Charles Tannock Privatisering van spoorwegen - EU -richtlijn 91/440/EEG E-1176/04

Monica Frassoni De bodem van de Adriatische Zee E-1177/04

Avril Doyle Gelijke kansen werk en opleiding voor Europese burgers
in de gehele Gemeenschap

E-1178/04

Robert Goebbels Uitgebreid monitoringverslag over de stand van de
voorbereidingen voor het lidmaatschap van Slovenië

E-1179/04

Hans Kronberger EU-sancties tegen Lybië P-1180/04

Salvador Jové Peres Correctie van niet-conforme concessie van aanvullende
quota's voor verwerkte tomaten

P-1181/04
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Cristiana Muscardini Internetsites en "virtuele" regels P-1182/04

Claude Moraes Schending van de mensenrechten van Oromostudenten in
Ethiopië

E-1183/04

Catherine Stihler Medisch paspoort van de EU en tandheelkunde E-1184/04

Avril Doyle Financiering van de oudste nog werkende vuurtoren in
Europa

E-1185/04

María Sornosa Martínez en María
Valenciano Martínez-Orozco

Gevolgen van de aanleg en uitbreiding van havens in
Alicante voor de Posedonia oceanica

E-1186/04

Johanna Boogerd-Quaak Maatregelen n.a.v. manipulatie in de graansector E-1187/04

Alexander de Roo Antidumpingrechten op import Chinese spaarlampen E-1188/04

Philip Claeys Tweede versie EUMC-rapport over antisemitisme E-1189/04

Joan Vallvé Forum van de culturen 2004 P-1190/04

Angelika Niebler Overstappen naar een andere ziektekostenverzekering
binnen de Europese Unie

E-1191/04

Emmanouil Mastorakis Grieks nationaal kadaster E-1192/04

John Bowis Mededingingsbeleid E-1193/04

Charles Tannock Valenciaanse wetgeving inzake landeigendom E-1194/04

Roberta Angelilli Verzoek om uitlevering van de veroordeelde Achille Lollo
en herroeping van de status van politiek vluchteling

E-1195/04

Roberta Angelilli Ongerechtvaardigde verhoging van de tol voor autowegen E-1196/04

Paolo Bartolozzi Problemen in de Italiaanse textielsector E-1197/04

Sérgio Marques Toegang van de ultraperifere gebieden tot de
structuurfondsen in de periode na 2006

E-1198/04
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VRAGENUUR  (B5-0071/04) 20 april 2004

10 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Michl EBNER Liberalisatie van de stroommarkt - Concessies voor
grootschalig omleiden van water voor het opwekken van
stroom

H-0160/04

Linda McAVAN Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) H-0186/04

Carlos LAGE Sluiting van Europese fabrieken van het Bombardier-concern H-0193/04

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

Mevrouw SCHREYER

Ulla SANDBÆK Follow-up modelprojecten en omzetting in
meerjarenprogramma's

H-0158/04

De Heer BOLKESTEIN

Othmar KARAS Studie over de gevolgen van Bazel II voor het midden- en
kleinbedrijf

H-0159/04

Bill NEWTON DUNN Diefstal van persoonlijke gegevens H-0180/04

Malcolm HARBOUR Gambelli-arrest H-0188/04

Reino PAASILINNA Mediaconcentratie H-0189/04
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De Heer NIELSON

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Verzoek om verduidelijking van antwoorden van de
Commissie betreffende Cuba

H-0164/04

Patricia McKENNA IMF-programma's en de algemene EG-doelstelling van
uitroeiing van armoede

H-0166/04

_________
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OVERZICHT VRAGENUUR
APRIL 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 24 0 Het vragenuur voor vragen aan de Raad is
geannuleerd

Commissie 52 10 41 10 0 1 0 mevrouw de PALACIO
de heer DIMAS
mevrouw SCHREYER
de heer BOLKESTEIN
de heer NIELSON

Totaal 76 10 41 10 0 1 0
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN � 1

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

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 59

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 68

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

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 13

                                                     
1 Situatie op 22.04.200
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09/2004 342.103 Marie Anne ISLER BÉGUIN en Jean
Lambert

Communautair statuut van ecologische vluchteling 09.02.2004 09.05.2004 28

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 6

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 159

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 38

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 45

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 41

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

Godsdienstvrijdheid 23.02.2004 23.05.2004 22
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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 109

19/2004 344.007 Nello MUSUMECI Georganiseerde misdaad 17.03.2004 06.05.2004 8

20/2004 344.008 Marie Anne ISLER BÉGUIN Grondrechten in de EU en een nieuw Europees civisme
gericht op solidariteit

18.03.2004 06.05.2004 15

21/2004 344..009 Jean-Louis BERNIÉ, Yves BUTEL,
Alain ESCLOPÉ, Véronique
MATHIEU en Jean SAINT-JOSSE

Erkenning van de specifieke kenmerken van wijn en de
bescherming van de Europese wijnsector

18.03.2004 06.05.2004 57

22/2004 344.010 Dana SCALLON, Hiltrud BREYER,
Patsy SÖRENSEN en Hans
BLOKLAND

Kinderbescherming in verband met parafilie 22.03.2004 06.05.2004 51
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23/2004 344.011 Marie Anne ISLER BÉGUIN Optimalisering van de structuren voor het
handelsverkeer tussen de EU en derde landen

22.03.2004 06.05.2004 10

24/2004 344.112 Jean-Thomas NORDMANN, Glyn
FORD en Lennart SACRÉDEUS

Antisemitisme 29.03.2004 06.05.2004 58

25/2004 344.264 Caroline LUCAS, Jean LAMBERT en
Paul LANNOYE

Gezondheidsproblemen door blootstelling aan Tetra-
straling

29.03.2004 06.05.2004 23

26/2004 344.265 Marie Anne ISLER BÉGUIN, Jan
Marinus WIERSMA, Hans
MODROW, Charles TANNOCK en
Samuli POHJAMO

Communautair aciteprogramma ten gunste van de
bewoners van de regio's die zijn aangetast door de
ramp in Tchernobyl

29.03.2004 06.05.2004 37

27/2004 344.467 Marie Anne ISLER BÉGUIN Milieu-interventiebeginsel 29.03.2004 06.05.2004 16

28/2004 344.468 Hans-Gert POETTERING, Enrique
BARÓN CRESPO, Graham
WATSON en Charles PASQUA

Situatie van de gijzelaars in Colombia 31.03.2004 06.05.2004 169

29/2004 344.741 Miquel Mayol i RAYNAL, Ian
HUDGHTON, Nelly MAES, Camilo
NOGUEIRA ROMÁN en Josu
ORTUONDO LARREA

Erkenning van het recht op zelfbeschikking 19.04.2004 06.05.2004 14
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30/2004 344.894 John BOWIS, Jillian EVANS, Imelda
READ, Catherine STIHLER en Diana
WALLIS

Endometriose 19.04.2004 06.05.2004 35

31/2004 344.895 Caroline LUCAS, Paul LANNOYE,
Inger SCHÖRLING en Patricia
McKENNA

Op kinderen gerichte marketing voor
voedingsmiddelen

19.04.1004 06.05.2004 24

32/2004 344.896 Jean LAMBERT, Caroline LUCAS,
Matti WUORI en Alima
BOUMEDIENE-THIERY

De door van Sikh-burgers in Punjab en India in 1984 19.04.2004 06.05.2004 15

33/2004 345.097 Carmen CERDEIRA MORTERERO Toegankelijkheid van de Europese verkiezingen 2004
voor personen met een handicap

19.04.2004 06.05.2004 32
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS .................... (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

BROK
(PPE-DE)

Kaderovereenkomst met PAKISTAN AFET (P) 14.04.04 C5-0659/01
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en aan de
Raad over de ontwikkeling van de uitgaven van het EOGFL-Garantie
- Alarmsysteem nr. 2/2004

AGRI
CONT

SEC (04) 215
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het
Comité van de Regio's: Meer en betere banen door de
modernisering van de sociale bescherming een omvattende
strategie om werk lonend te maken

FEMM
EMPL

COM (03) 842
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's over de bevordering van coöperatieve vennootschappen in
Europa

ECON
EMPL
JURI

COM (04) 18
def.

Verslag van de Commissie over de toepassing van de beginselen van
Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek
tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie

AFCO
AFET
CONT
CULT
PETI
JURI
LIBE

COM (04) 45
def.

Verslag van de Commissie op grond van artikel 18 van het
kaderbesluit van de Raad van 15 maart 2001 inzake de status van het
slachtoffer in de strafprocedure

LIBE COM (04) 54
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's: Naar een thematische strategie voor het stadsmilieu

ENVI
RETT

COM (04) 60
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's:
Snelle verbindingen voor Europa: recente ontwikkelingen in de sector
elektronische communicatie

ITRE COM (04) 61
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de
Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's: betreffende de praktische tenuitvoerlegging van de
bepalingen van de Richtlijnen inzake de gezondheid en
veiligheid op het werk, 89/391 (kaderrichtlijn), 89/654
(arbeidsplaatsen), 89/655 (arbeidsmiddelen), 89/656
(persoonlijke beschermingsmiddelen), 90/269 (manueel
hanteren van lasten) en 90/270 (beeldschermapparatuur)

ENVI
FEMM
JURI

EMPL

COM (04) 62
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement
inzake de uitvoering van het Europees Handvest voor kleine
bedrijven

ECON
EMPL
ITRE

COM (04) 64
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad: Wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES):
Totstandbrenging van een GMES-capaciteit tegen 2008 - (actieplan
(2004-2008))

AFET
AGRI
BUDG
LIBE
RETT
PECH
ITRE
ENVI

COM (04) 65
def.

Mededeling 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 uitvoering van het
actieplan van de Commissie voor vaardigheden en mobiliteit
COM(2002)72 definitief

CULT
FEMM
ITRE
EMPL

COM (04) 66
def.

Verslag van de Commissie over voedseldoorstraling voor het jaar
2002

ITRE
ENVI

COM (04) 69
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's: Actieplan: De Europese agenda voor ondernemerschap

ECON
EMPL
ITRE

COM (04) 70
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de
voorbereidende actie inzake de versterking van het Europese
industriële potentieel op het gebied van veiligheidsonderzoek - Naar
een programma om de Europese veiligheid te verbeteren door
onderzoek en technologie

ITRE
AFET

COM (04) 72
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Tenuitvoerlegging van de communautaire strategie ter
vermindering van de CO2-uitstoot van auto's: Vierde jaarlijks verslag
over de effectiviteit van de strategie (Verslagjaar 2002)

RETT
ENVI

COM (04) 78
def.

Mededeling van de Commissie: Verslag over de mededinging op het
gebied van de professionele dienstverlening

ECON
JURI

COM (04) 83
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Voorstel voor een partnerschap tussen de EU en Afrika ter
ondersteuning van de ontwikkeling van de katoensector

AGRI
DEVE

COM (04) 87
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Ketens van landbouwbasisproducten, afhankelijkheid en
armoede - Voorstel voor een EU-actieplan

COM (04) 89
def.

Mededeling van de Commissie: Voltooiing van de hervorming:
voortgangsverslag en maatregelen voor 2004

AFCO
BUDG
JURI

CONT

COM (04) 93
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's over de toepassing van Richtlijn 94/33/EG betreffende de
bescherming van jongeren op het werk

CULT
FEMM
EMPL

COM (04) 105
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement inzake de betrekkingen met Rusland

ITRE
AFET

COM (04) 106
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
regio's: Tussentijdse evaluatie eEurope 2005

CULT
EMPL
JURI
LIBE
ITRE

COM (04) 108
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
regio's: naar een wereldwijd partnerschap in de
informatiemaatschappij:  Opvolging van de Top van Genève van de
Wereldtop over de informatiemaatschappij (WSIS)

DEVE
ITRE

COM (04) 111
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad: Stand van zaken bij het onderzoekprogramma GALILEO
aanvang 2004

RETT
ITRE

COM (04) 112
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 op gelijkheid van mannen en vrouwen, 2004

EMPL
LIBE

FEMM

COM (04) 115
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement
en het Europees Economisch en Sociaal Comité: Integratie van
milieuaspecten in de Europese normalisatie

ITRE
ENVI

COM (04) 130
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
overeenkomstig artikel 9 van Aanbeveling 98/480/EG van de
Commissie van 22 juli 1998 inzake goede milieupraktijken voor
huishoudelijke wasmiddelen

ITRE
ENVI

COM (04) 134
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's: Scorebord voor de uitvoering van de agenda voor het sociaal
beleid

FEMM
EMPL

COM (04) 137
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's: Langere deelname aan en latere uittreding uit het
arbeidsproces van oudere werknemers

EMPL COM (04) 146
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Omzetting van de Consensus van Monterrey in de
praktijk: bijdrage van de Europese Unie

BUDG
ITRE
DEVE

COM (04) 150
def.
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

28/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

inzake Gemeenschappelijk Standpunt 2004/161/GBVB van 19 februari 2004
houdende verlenging van de beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

Brussel, 1 maart 2004

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de geassocieerde landen Bulgarije, Roemenië en Turkije, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces en potentiële kandidaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië, Servië en Montenegro, alsmede de EVA-landen IJsland, Liechtenstein
en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, verklaren dat zij de doelstellingen van
Gemeenschappelijk Standpunt 2004/161/GBVB van 19 februari 2004 houdende verlenging van de
beperkende maatregelen tegen Zimbabwe onderschrijven.

Zij zullen hun nationale beleid in overeenstemming brengen met dit gemeenschappelijk standpunt van de
Raad.

De Europese Unie neemt verheugd nota van deze toezegging.

________________________

29/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over Gemeenschappelijk Standpunt 2004/137/GBVB van de Raad van 10 februari 2004

betreffende beperkende maatregelen tegen Liberia
Brussel, 1 maart 2004

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de kandidaat-lidstaten Bulgarije en Roemenië, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en
potentiële kandidaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië, Servië en Montenegro, en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen die lid zijn van
de Europese Economische Ruimte, betuigen hun instemming met de doelstellingen van Gemeenschappelijk
Standpunt 2004/137/GBVB van de Raad van 10 februari 2004 betreffende beperkende maatregelen tegen
Liberia.

Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationaal beleid met dit gemeenschappelijk standpunt overeenstemt.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

________________________
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30/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de aankondiging van de Nationale Kiesraad van 2 maart 2004 met betrekking

 tot de procedure voor de verificatie van de handtekeningen in Venezuela
Brussel, 4 maart 2004

De Europese Unie heeft nota genomen van de bekendmaking op 2 maart 2004 door de nationale kiesraad
(Consejo Nacional Electoral - CNE) van de voorlopige officiële resultaten van de verificatie van de
handtekeningen, alsmede van het besluit van de CNE om een procedure van beroep in het leven te roepen
voor de handtekeningen die voorlopig zijn afgewezen in het kader van de petitie met het oog op een
referendum over de beëindiging van het mandaat van de President van de Bolivariaanse Republiek
Venezuela.

De Europese Unie herinnert aan de strekking van haar vorige verklaring van 23 februari 2004 en herhaalt dat
zij volledig achter de belangrijke boodschap staat die de Missies van de OAS en het Carter Centre in hun
gezamenlijke verklaring van 2 maart 2004 tot Venezuela hebben gericht.

De Europese Unie deelt de bezorgdheid van de OAS over de toepassing door de CNE van specifieke
verificatiecriteria en het mogelijke effect daarvan op de uitslag van het proces. Niets mag echter worden
nagelaten om het land in staat te stellen een grondwettelijke, democratische, vreedzame en electorale
oplossing te vinden voor de crisis die het doormaakt. De Europese Unie spoort alle betrokken partijen aan,
op constructieve wijze te onderhandelen teneinde een levensvatbare, rechtvaardige en transparante formule te
vinden voor de totstandbrenging van een beroepsprocedure die de grondwettelijke rechten, de soevereine wil
en de goede trouw van de Venezolaanse burgers eerbiedigt.

De Europese Unie betreurt het ten zeerste dat er een klimaat van geweld is ontstaan dat reeds zijn tol aan
mensenlevens heeft geëist, en roept alle partijen op om in een sfeer van wederzijds respect,
verdraagzaamheid en terughoudendheid uitvoering te blijven geven aan het akkoord van 29 mei 2003, en
zich volledig te voegen naar de verklaring tegen geweld en vóór vrede en democratie van 18 februari 2003,
met eerbiediging van de rechtsstaat en de democratische beginselen.

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

_______________
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31/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de afschaffing van de doodstraf in de Onafhankelijke Staat Samoa
Brussel, 9 maart 2004

Het verheugt de Europese Unie dat de Onafhankelijke Staat Samoa de doodstraf heeft afgeschaft.

Op 15 januari jongstleden heeft het Samoaanse Parlement, met de verenigde steun van de regerings- en de
oppositiepartijen, zijn goedkeuring gehecht aan een wetsontwerp tot afschaffing van de doodstraf. Op 21
januari 2004 heeft zijne Hoogheid Susuga Malietoa Tanumafili II, het Staatshoofd, vervolgens ingestemd
met de Wet tot wijziging van het strafwetboek (afschaffing van de doodstraf). Door deze wet wordt de
doodstraf geschrapt uit de Samoaanse wetgeving.

De Europese Unie is van oordeel dat de afschaffing van de doodstraf bijdraagt tot de menselijke waardigheid
en de gestage ontwikkeling van de mensenrechten. Zij bevestigt nogmaals te streven naar de wereldwijde
afschaffing van de doodstraf en is van mening dat de afschaffing van de doodstraf in Samoa een belangrijke
stap vormt voor de verwezenlijking van die doelstelling. De Unie beschouwt het besluit van het Samoaanse
Parlement als een wezenlijke verbetering van de mensenrechtensituatie in Samoa en een belangrijke bijdrage
tot de wereldwijde afschaffing van de doodstraf en zoals de Eerste Minister van Samoa, de heer Tuilaepa
Sailele Malielegaoi stelde, een verder bewijs dat uit dit besluit blijkt dat Samoa zijn internationale en
regionale verplichtingen erkent en zeer ernstig neemt.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Turkije, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Servië en Montenegro en de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid
zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

_____________________

32/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de mediavrijheid en de democratische normen in Oekraïne
Brussel, 18 maart 2004

De Europese Unie heeft met grote ontsteltenis nota genomen van verscheidene recente gebeurtenissen die
een negatief signaal hebben afgegeven wat betreft de democratische normen in de aanloop naar de
presidentsverkiezingen in Oekraïne op 31 oktober.

De Europese Unie betreurt het dat diverse gebeurtenissen en maatregelen de onafhankelijke media hebben
getroffen in een tijd waarin, in de aanloop naar de verkiezingen in oktober, informatievoorziening uit een
verscheidenheid van bronnen en onafhankelijkheid en diversiteit van de media belangrijker zijn dan ooit
voor de Oekraïense bevolking op het ogenblik dat zij haar democratische keuze maakt. Iedere inperking van
de ruimte van de onafhankelijke media, ongeacht de redenen die daarvoor voor specifieke gevallen worden
aangevoerd, tast de internationale geloofwaardigheid van Oekraïne aan en ondermijnt zijn verbintenis om
voor vrije en eerlijke verkiezingen te zorgen.



ALGEMENE INFORMATIE 65

Bulletin 03.05.2004 - NL- PE 344.003

Tot die recente gebeurtenissen behoren de beslissing van Radio Dovira om zijn contract met Radio Liberty te
ontbinden, de problemen die het Vijfde Kanaal heeft ondervonden in verband met zijn vergunning en de
sluiting van Radio Kontinent op 3 maart.

Ook heeft de Unie met bezorgdheid nota genomen van de geloofwaardige berichten over een aanzienlijke
toename van de selectieve pesterijen door de belastingdienst van onafhankelijke journalisten en van
ondernemingen die aan aanhangers van de oppositie toebehoren of waarvan zulks wordt verondersteld. De
selectieve wijze waarop belastingonderzoeken en -recherches zijn gevoerd roept de vraag op wat het
werkelijke doel daarvan was.

Vrijheid van de media en onpartijdigheid van overheidsdiensten zijn essentiële vereisten voor vrije en
eerlijke verkiezingen. Een voorwaarde voor sterke banden tussen de EU en Oekraïne is dat de Oekraïense
overheid concrete maatregelen neemt voor het hooghouden en bevorderen van Europese normen en waarden,
waarvan vrije en eerlijke verkiezingen een centraal bestanddeel zijn. De rechtsstaat, de onafhankelijkheid
van de rechterlijke macht, de persvrijheid en de bescherming van journalisten zijn maatstaven voor de goede
trouw van de overheid ter zake.

De Unie neemt voorts met ontsteltenis nota van berichten van verscheidene waarnemers dat de tussentijdse
verkiezingen van 7 maart in kiesdistrict 61 (regio Donetsk) zijn ontsierd door onregelmatigheden, die zich
zowel tijdens de verkiezingscampagne als op de verkiezingsdag hebben voorgedaan. De EU beschouwt dit
als een verder ongelukkig signaal in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in oktober, en roept de
Oekraïense autoriteiten op, de noodzakelijke maatregelen te treffen om te waarborgen dat de
presidentsverkiezingen op geheel democratische wijze worden gehouden.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de kandidaat-lidstaten Bulgarije en Roemenië, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en
mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Servië en Montenegro en de
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië alsmede de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en
Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________
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33/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de Gambela-regio
Brussel, 25 maart 2004

De Europese Unie spreekt haar ongerustheid uit over de sporadische maar aanhoudende, buitengewoon
gewelddadige confrontaties in de regio Gambela in Ethiopië, die in de afgelopen maanden tot de dood van
honderden personen hebben geleid. De Europese Unie is op de hoogte van de door de Ethiopische regering
genomen maatregelen om de regio te stabiliseren, maar benadrukt het feit dat de veiligheidstroepen van de
regering en het leger op onpartijdige en wettige wijze moeten optreden omdat anders de spanningen tussen
de verschillende etnische groepen in de regio niet verminderen. De Europese Unie dringt aan op een
openbaar en onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van Ethiopische militairen bij tegen
onschuldige burgers gericht geweld.

De Europese Unie is zich bewust van het etnisch aspect van het geweld en roept de Ethiopische regering op
met de traditionele leiders, de niet-gouvernementele organisaties en de lokale religieuze gemeenschappen
samen te werken om een eind te maken aan de geschillen tussen de Anuak en de bewoners van de
hooglanden en het vertrouwen en de stabiliteit in Gambela te herstellen.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Turkije, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Servië en Montenegro en de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid
zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________

35/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de Democratische Republiek Congo
Brussel, 18 maart 2004

1. De Europese Unie blijft zich sterk inzetten voor vrede en stabiliteit in de Democratische Republiek
Congo (DRC) en in het hele gebied van de Grote Meren in het algemeen. Zij is ingenomen met de
inspanningen die de overgangsautoriteiten daartoe tot dusver hebben geleverd. Zij verzoekt de
Congolese autoriteiten te handelen naar de letter en de geest van de door de inter-Congolese dialoog
aangenomen resoluties, het algemeen en alomvattend akkoord en de Overgangsgrondwet, en spoed te
zetten achter de besluitvorming en de hervormingen die nodig zijn om het land zo spoedig mogelijk te
stabiliseren. Zij verzoekt allen die zich nog niet bij deze benadering hebben aangesloten, af te zien van
onrust en geweld en zich rond eenzelfde doel van vrede en stabiliteit ten gunste van alle Congolezen te
verenigen.
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2. Om deze redenen is de Europese Unie bezorgd over de trage uitvoering van de overgangsprogramma's
en over de politieke spanningen en blokkades die de laatste tijd zijn geconstateerd. Zij moedigt de
diverse elementen en entiteiten van de instellingen aan opnieuw te bevestigen dat zij zich volledig
achter de beginselen van de overgang scharen. Bovendien roept zij op tot de daadwerkelijke verdeling
van de verantwoordelijkheden, zoals die in een geest van onderling overleg is neergelegd in het
akkoord van Pretoria en in de overgangsgrondwet. Zij onderstreept met name het belang van een kalm
en sereen klimaat voor de bevolking in deze periode voor de verkiezingen.

3. De Europese Unie is van mening dat er concrete maatregelen moeten worden genomen om het klimaat
van vertrouwen en goede verstandhouding, zowel in de overgangsinstellingen als in de presidentiële
omgeving, te herstellen. Gezien het in de overgangsgrondwet bepaalde tijdschema voor het houden
van verkiezingen herhaalt de Unie: - dat er dringend een organieke wet moet worden aangenomen
betreffende de bevoegdheden en de werking van de CEI, zodat deze effectief en onafhankelijk kan
functioneren met inachtneming van de in Sun City aangegane verbintenissen; - dat er een comité voor
overleg over de verschillende aspecten van het verkiezingsproces moet komen; - dat zo spoedig
mogelijk aan bepaalde voorafgaande voorwaarden voor de diverse in het kader van het
verkiezingsproces te verrichten operaties moet worden voldaan, zoals met name de wet betreffende de
nationaliteit en het rechtskader voor de registratie van kiezers.

4. In deze context vraagt de Unie dringend de nodige maatregelen te nemen voor het herstel van de
basisfuncties van de staat en zijn gezag over het gehele grondgebied van de DRC. Prioriteiten in dit
opzicht zijn vestiging van het territoriale bestuur, wederopbouw, economisch herstel van het land en
een transparant beheer van de overheidsfinanciën, dat is aangepast aan de behoeften en doelstellingen
van de overgang.

5. Zij roept eveneens op tot een snellere hervorming van de veiligheidssector, zowel op het gebied van de
hervorming van justitie en politie als van de integratie van het leger op alle niveaus, parallel aan de
invoering van het nationaal DDR-proces. Daartoe lijken de benoeming van de nationale DDR-
coördinator en de begrotings- en logistieke planning van de in te zetten geïntegreerde eenheden
onontbeerlijk.

6. De Europese Unie is zeer bezorgd over de hernieuwde stijging van de spanning op veiligheids- en
politiek gebied in het oosten van de DRC. Zij is in het bijzonder gechoqueerd door de aanhoudende
schending van de mensenrechten en het machtsmisbruik ten aanzien van de burgerbevolking in Ituri,
in de provincies Kivu en Katanga, met name de verkrachtingen die systematisch en volkomen
straffeloos worden gepleegd door het toenemend aantal gewapende bendes die ontstaan zijn uit de in
Ituri, in de provincies Kivu en Katanga opererende milities.

7. Zij doet een dringende oproep aan de overgangsinstellingen om alles in het werk te stellen om het
staatsgezag over het hele grondgebied te herstellen; zij verzoekt alle actoren op het terrein om
bevolking te respecteren en zich onherroepelijk bij de logica van de overgang aan te sluiten.
Verwijzend naar de recente incidenten in Bukavu en Kinshasa, roept de EU alle partijen op geen
verklaringen af te leggen die de etnische spanning kunnen aanwakkeren
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8. De Europese Unie bevestigt nogmaals haar steun ten aanzien van het houden van de regionale
conferentie over vrede, veiligheid, democratie en ontwikkeling in het gebied van de Grote Meren en
roept de Congolese autoriteiten op er ten volle aan deel te nemen. Zij hecht eveneens aanzienlijk
belang aan het herstel van het vertrouwen en aan de normalisering van de bilaterale betrekkingen
tussen de staten van dit gebied. In dit verband roept zij alle verantwoordelijke politici in de DRC,
Rwanda en Uganda op om op constructieve wijze te werken aan het herstel van vrede en stabiliteit in
het gebied van de Grote Meren.

9. Ten slotte wenst de Unie haar volle steun te betuigen aan het optreden van de MONUC en aan de
werkzaamheden van het Internationaal Comité voor de begeleiding van de overgang.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Turkije, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Servië en Montenegro en de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid
zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________

36/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de presidentsverkiezingen in Rusland

Brussel, 17 maart 2004

De Europese Unie wenst president Poetin geluk met zijn herverkiezing als president van de Russische
Federatie. Het verheugt de EU dat de presidentsverkiezingen in Rusland van 14 maart goed waren
georganiseerd en ordelijk zijn verlopen. Dit resultaat, dat wordt geschraagd door een hoge opkomst van 61%,
verleent president Poetin een sterk mandaat voor zijn tweede ambtstermijn.

De Europese Unie is ingenomen met de positieve bevindingen in het voorlopige rapport van de
Internationale Verkiezingswaarnemingsmissie (IEOM) van 15 maart 2004. In dat rapport wordt gemeld dat
de oprechte wil bestond om aan zoveel mogelijk mensen aan de verkiezingen te laten deelnemen, en dat de
verkiezingen goed waren georganiseerd. Voorts valt er in het rapport te lezen dat het door de Russische
autoriteiten ingestelde rechtskader bevorderlijk was voor openheid en transparantie zowel tijdens het verloop
als bij de organisatie van de verkiezingen.

De Europese Unie is evenwel bezorgd over de bevinding dat de staatsmedia een duidelijke partijdigheid ten
gunste van de zittende president aan de dag hebben gelegd en dat de autoriteiten hebben nagelaten deze
situatie tijdens de campagne te corrigeren. Een open debat in de media, waarin alle standpunten gehoord
kunnen worden, is een wezenlijk kenmerk van pluralistische democratie. De Europese Unie roept Rusland op
maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat toekomstige verkiezingen in ruimere mate aan de normen van
de Raad van Europa en de OVSE voldoen, ook wat vrije media betreft.
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De Europese Unie kijkt uit naar een versterking van de betrekkingen tussen de EU en Rusland op basis van
een aanhoudende gehechtheid aan pluralisme en democratisering alsmede aan de normen van de Raad van
Europa en de OVSE. De Europese Unie spoort derhalve de politieke autoriteiten in Rusland aan de passende
conclusies te trekken uit de in het IEOM-rapport vastgestelde tekortkomingen. In dat verband reageert de
Europese Unie verheugd op de toezegging van president Poetin om door te gaan met de opbouw en de
versterking van een meerpartijenstelsel in het land, de civiele samenleving te ontwikkelen en alles in het
werk te stellen om de persvrijheid te kunnen garanderen.

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

_________________

37/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de situatie in de autonome Georgische republiek Adjara

Brussel, 17 maart 2004

De Europese Unie volgt van zeer nabij de situatie in Georgië, in het bijzonder in de autonome Georgische
republiek Adjara.

De EU herhaalt dat zij hecht aan de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Georgië. De EU roept alle
partijen op om iedere verdere escalatie die tot geweld zou kunnen leiden, te vermijden. De EU dringt er bij
de centrale regering in Tbilisi en bij de autoriteiten in Batumi op aan dat zij de dialoog op het hoogste niveau
herstellen teneinde een vreedzame oplossing te vinden die voor iedereen aanvaardbaar is en die het belang
van Georgië dient. De EU is bereid om samen met de andere internationale organisaties en hoofdrolspelers in
de regio aan een dergelijke regeling bij te dragen.

De speciale vertegenwoordiger van de EU voor de zuidelijke Kaukasus, ambassadeur Heikki Talvitie, is
gisteren, dinsdag 16 maart 2004, naar Tbilisi gevlogen. Hij heeft daar met president Saakashvili en met de
vertegenwoordiger van Adjara in Tbilisi de situatie besproken. Vandaag is hij naar Poti gevlogen waar hij
minister-president Zhvania en andere officiële leiders heeft ontmoet. De speciale vertegenwoordiger van de
EU houdt de Raad volledig op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.

De EU steunt en waardeert het bezoek dat mevrouw Nino Burjanadze, voorzitter van het Georgische
parlement, vandaag aan Batumi brengt. Dit zou de weg vrij moeten maken voor een bezoek van president
Saakashvili, en wel zo spoedig mogelijk. Een bezoek van president Saakashvili zou dan weer kunnen
bijdragen aan het scheppen van de voorwaarden voor het houden van vrije en eerlijke
parlementsverkiezingen in Adjara, evenals in de rest van Georgië, op 28 maart.

De EU verzoekt de autoriteiten van de autonome Georgische republiek Adjara met klem om de
mensenrechten, de democratische beginselen en de rechtsstaat te eerbiedigen en de voorwaarden te scheppen
voor een ordelijke voorbereiding van vrije en eerlijke parlementsverkiezingen.

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

________________________
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38/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende het akkoord in Irak over de tijdelijke grondwet

Brussel, 19 maart 2004

De Europese Unie is verheugd over de consensus tussen de verschillende partijen in Irak zoals die blijkt uit
de ondertekening, op 8 maart, van de nieuwe tijdelijke grondwet. De EU ziet daarin een bemoedigende stap
vooruit in het overgangsproces, welke hopelijk zal uitmonden in de herintegratie van een soeverein,
onafhankelijk, democratisch en vreedzaam Irak in de internationale gemeenschap.

De EU hoopt van harte dat de soevereiniteit van Irak volledig zal worden teruggegeven aan het Iraakse volk.
Wij zullen onze steun blijven geven aan de inspanningen om die doelstelling te verwezenlijken. Met name
zullen wij het werk van de Verenigde Naties ten volle ondersteunen en zijn wij voldaan over het feit dat deze
organisatie bij het proces betrokken blijft.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Turkije, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Servië en Montenegro en de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische
Ruimte Liechtenstein en Noorwegen, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________

39/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de vorming van een nieuwe regering in Haïti
Brussel, 19 maart 2004

De Europese Unie is verheugd over de vorming van een nieuwe regering in Haïti. Dit wettigt nu de hoop dat
er wezenlijke vorderingen zullen worden gemaakt op de weg naar democratie en de rechtsstaat, zodat het
land kan loskomen uit de politieke impasse van de afgelopen jaren en de langverbeide stabiliteit terugkrijgt.

De Europese Unie is bereid de nieuwe regering te steunen en haar bijstand te verlenen bij de vestiging van de
rechtsstaat in het land. De Europese Unie is bezorgd over de ernstige achteruitgang van de sociale en
economische situatie in Haïti, en wil het lijden van het Haïtiaanse volk verlichten via snelle humanitaire hulp
die aan de omstandigheden is aangepast.

De Europese Unie is ingenomen met de verklaring van minister-president Gérard Latortue over het belang
van nationale verzoening en met zijn bereidheid om een regering van nationale eenheid te leiden. De EU is
van oordeel dat verzoening en samenwerking onder alle Haïtianen de absolute voorwaarden zijn voor een
duurzame ontwikkeling van het land en voor de verbetering van de levensstandaard van al zijn burgers.

De Europese Unie is verheugd over het eenparig besluit van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om
een multinationale interimstrijdmacht naar Haïti te sturen. Zij juicht alle internationale inspanningen toe om
veiligheid en stabiliteit in het land te vestigen.

De Europese Unie is verontrust over de voortdurende verslechtering van de veiligheid in Haïti en doet een
oproep tot alle Haïtianen zonder onderscheid om elke vorm van geweld achterwege te laten.
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De Europese Unie brengt hulde aan de aanzienlijke inspanningen van de OAS en Caricom om vrede en
stabiliteit in Haïti te doen terugkeren. Zij hoopt dat deze inspanningen onverminderd zullen doorgaan in
nauw overleg met de nieuwe regering van Haïti, de Verenigde Naties en de multinationale
interimstrijdmacht.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Turkije, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Servië en
Montenegro en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland,
Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze
verklaring aan.

________________________

40/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de Democratische Republiek Congo
Brussel, 30 maart 2004

De Europese Unie geeft uiting aan haar diepe bezorgdheid over de incidenten die zich in de nacht van
28 maart 2004 in Kinshasa hebben voorgedaan.

De Europese Unie moedigt de Congolese leiders, de overgangsinstellingen alsmede elke Congolese man en
vrouw aan kalm te blijven en zich te blijven engageren aan de dynamiek van de overgang zoals bepaald in
het algemeen en alomvattend akkoord van 17 december 2002 en in de Slotakte van de Intercongolese
Dialoog die op 2 april 2003 is ondertekend.

De Europese Unie doet een dringend beroep op de overgangsinstellingen alsmede op alle elementen en
entiteiten daarvan om zo spoedig mogelijk alle benodigde maatregelen te nemen met het oog op de
organisatie van de verkiezingen en het herstel van de orde en de rechtsstaat op het gehele grondgebied van de
Democratische Republiek Congo. Zij roept hen tevens op zeer bijzondere aandacht te schenken aan de
hervorming van de veiligheidssector - leger en politie - ook wat de sociale dimensie betreft.

De Europese Unie zal zich blijven inzetten voor de overgang in de Democratische Republiek Congo. Samen
met haar lidstaten herhaalt zij haar toezegging dat zij de overgangsinstellingen zal steunen bij de uitvoering
van deze hervormingen, ook door passende stappen te doen bij de internationale financiële instellingen.

Zoals zij onlangs heeft verklaard, zal de Europese Unie de situatie in de DRC op de voet blijven volgen en
zal zij zich blijven inzetten voor de welvaart en de stabiliteit van de Congolese bevolking, die al te lang
slachtoffer is van dit conflict.

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië, de kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Turkije, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Servië en Montenegro en de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid
zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________
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EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

ZITTING 31 MAART EN 1 APRIL 2004

SAMENVATTING VAN DE GOEDGEKEURDE ADVIEZEN

De volledige tekst van de EESC-adviezen staat in de elf officiële talen van de EU

op de internetsite van het Comité:

http://www.esc.eu.int (rubriek "Documenten")

1. BETERE WETGEVING (VEREENVOUDIGING VAN DE
COMMUNAUTAIRE WETGEVING)

● Vereenvoudiging V
� Rapporteur: RETUREAU (Werknemers � FR)
� Ref.: COM(2003) 71 def. � CESE 500/2004

� Kernpunten:

Het EESC steunt het initiatief en het actiekader ter vereenvoudiging van het acquis communautaire en
hoopt dat de verschillende deelterreinen van het acquis snel aan het vereenvoudigingsproces zullen
worden onderworpen, om de effectieve toepassing daarvan in de huidige én de toekomstige EU-lidstaten
te vergemakkelijken en te bevorderen.

Het EESC wil graag middels zijn adviezen doeltreffender bijdragen aan de totstandkoming van Europese
wet- en regelgeving. Dit betekent dat het in een veel vroeger stadium dan nu meestal het geval is, bij het
wetgevingsproces moet worden betrokken. Ook wenst het een actievere rol te krijgen bij de uitvoering
van effectbeoordelingen, follow-up-procedures en het vereenvoudigingsproces, zodat het in een EU van
25 lidstaten kan zorgen voor een zo groot mogelijke bekendheid en effectiviteit van het
Gemeenschapsrecht. Deze wensen van het EESC passen als vanzelfsprekend binnen de beginselen van
democratie en behoorlijk bestuur en het streven de Europese instellingen en wetgeving dichter bij de
burgers te brengen.

http://www.cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE 73

Bulletin 03.05.2004 - NL- PE 344.003

Ten slotte is het EESC ingenomen met het interinstitutionele akkoord over een "betere wetgeving" dat op
16 december 2003 door het Parlement, de Raad en de Commissie werd gesloten en dat verdere
vereenvoudiging van de EU-regelgeving beoogt; in dit akkoord wordt het pad geëffend en gepleit voor
zelfregulering en co-regulering door de sociaal-economische actoren.

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

2. BELASTINGHEFFING EN FINANCIËLE DIENSTEN

•  BTW-strategie
� Rapporteur: PEZZINI (Werkgevers � IT)

 
− Ref.: COM(2003) 614 def. � CESE 518/2004

− Kernpunten:

Het EESC herhaalt zijn standpunt dat de vele ernstige tekortkomingen van het huidige stelsel alleen
kunnen worden verholpen door een definitief stelsel in te voeren.

Gezien de huidige terughoudendheid t.a.v. een definitief gemeenschappelijk belastingstelsel, en gezien
het feit dat het overgangsstelsel dringend moet worden gemoderniseerd, dient de herziening uit te gaan
van vereenvoudiging en modernisering van de bestaande regels, een uniformere toepassing van de
huidige bepalingen en een versterking van de administratieve samenwerking tussen de belastingdiensten
van de lidstaten.

Het EESC waardeert en steunt de inspanningen van de Commissie om de introductie van een
"éénloketsysteem" te bevorderen, zodat ondernemingen die in meer dan één lidstaat zijn geregistreerd hun
communautaire BTW-verplichtingen kunnen nakomen in het land waar zij gevestigd zijn.

Het EESC stemt derhalve in met de reeds uitgevoerde en nog geplande initiatieven van de Commissie om
de strategie van 2000 ten uitvoer te leggen.

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

•  Administratieve samenwerking/Accijnzen
� Rapporteur: PEZZINI (Werkgever � IT)

 
− Ref.: COM(2003) 797 def. � 2003/0309 (COD) 2003/0310 (COD) � CESE 519/2004

− Kernpunten:

Het EESC is ingenomen met de door de Commissie voorgestelde nieuwe voorschriften voor
samenwerking tussen de lidstaten, en is het ermee eens dat het systeem voor de uitwisseling van
informatie moet worden bijgewerkt en versterkt, om accijnsfraude tegen te gaan.

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE74

Bulletin 03.05.2004 - NL- PE 344.003

Wel is het van mening dat de aangezochte autoriteit nog te veel vrijheid wordt gelaten om al dan niet
gehoor te geven aan verzoeken om inlichtingen en gelijktijdige controles.

 
− Contactpersoon: Pawel Olechnowicz

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

•  Gemeenschappelijke belastingregeling/uitkeringen van interest en royalty's
 � Rapporteur: BURANI (Werkgever � IT)

 
− Ref.: COM(2003) 841 def. � 2003/0331 (CNS) � CESE 530/2004

− Kernpunten:

Het EESC staat volledig achter de doelstelling van de richtlijn. Deze past namelijk binnen de geleidelijke
finetuning van de fiscale bepalingen, om belastingontduiking enerzijds en dubbele belastingheffing
anderzijds te voorkómen. Een en ander zou er indirect toe moeten bijdragen dat de belastingstelsels in de
toekomst worden geharmoniseerd, en dat de concurrentiedistorsies, waarvan momenteel nu nog veel te
vaak sprake is, verdwijnen.
 

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

� Uitzonderingsmaatregelen belastingen energieproducten
 � Rapporteur: ALLEN (Diverse werkzaamheden � IE)
� Ref. : COM(2004) 42 def. � 2004/0016 CNS � CESE 527/2004

COM(2004) 185 def. � 2004/0067 (CNS)

� Kernpunten:
Als de energiebelastingrichtlijn niet wordt gewijzigd, zullen de toetredingslanden de bepalingen ervan
vanaf 1 mei 2004 moeten toepassen. Aangezien deze landen momenteel veel lagere accijnzen op
energieproducten toepassen, kunnen de nieuwe bepalingen er belangrijke gevolgen hebben, zowel in
economische zin (belastingheffing op energieproducten en elektriciteit) als op sociaal gebied. De forse
kostenstijging die hiermee gepaard zal gaan, kan het MKB ernstig verzwakken en een enorme
lastenverzwaring voor bedrijfsleven en consument betekenen. Vooral armere gezinshuishoudingen
zouden hierdoor zwaar worden getroffen. Daarom hebben deze landen geprobeerd in aanmerking te
komen voor tijdelijke vrijstellingen of verlagingen van de belasting die zij voor energieproducten en
elektriciteit in rekening moeten brengen.

Aangezien er huidige EU-lidstaten zijn die in het verleden terzake tijdelijke vrijstellingen hebben
gekregen, is het niet meer dan fair en redelijk � zowel principieel als vanuit het oogpunt van
precedentwerking � dat toetredingslanden gedurende een iets langer tijdsbestek vrijstellingen moeten
kunnen genieten, indien hiervoor goede redenen bestaan.

Als deze richtlijn vóór 1 mei a.s. wordt goedgekeurd, ontvangen de toetredingslanden daarmee een
belangrijk politiek signaal dat hun ontwikkeling de grootste aandacht van de EU heeft. Het EESC beveelt
aan deze richtlijn goed te keuren.

mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
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� Contactpersoon: Borbala Szij
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 � e-mail : borbala.szij@esc.eu.int)

● Comités voor financiële diensten
� Rapporteur: FUSCO (Diverse werkzaamheden � IT)

� Ref.: COM(2003) 659 def. � 2003/0263 (COD) � CESE 504/2004

� Kernpunten:

Het EESC staat in zijn advies zeer positief tegenover het richtlijnvoorstel, maar maakt toch een aantal
specifieke opmerkingen:

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

3. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

● Europees ruimtevaartbeleid (Witboek)
� Rapporteur: BUFFETAUT (Werkgevers � FR)

� Ref.: COM(2003) 673 def. � CESE 501/2004

� Kernpunten:

Het EESC vindt dat de Commissie een uitstekend document heeft opgesteld en vooral lof verdient omdat
zij hierin op krachtige en coherente wijze een politieke wil tot uiting brengt.

Desalniettemin is de paragraaf over de digitale kloof en breedbandtechnologie erg zwak.

Het EESC wijst opnieuw op het grote strategische belang van ruimtevaartactiviteiten voor de Europese
Unie. Het beleid van de Unie, met name op het vlak van internationale samenwerking, moet uitgaan van
een realistische visie, zonder een spoor van naïviteit, temeer daar de ruimtevaarttechnologie zowel
civiele als militaire toepassingen biedt.

De ruimtevaartindustrie, die een herstructureringsproces heeft ondergaan en de nodige inspanningen
heeft geleverd om de internationale concurrentie aan te kunnen, biedt rechtstreeks werk aan 30.000
meestal hoogopgeleide mensen. Dit menselijke potentieel dient beslist behouden te blijven en
opgewaardeerd te worden.

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

● Samenhangend kader voor de lucht- en ruimtevaartindustrie
� Rapporteur: BUFFETAUT (Werkgevers � FR)

mailto:borbola.szij@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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� Ref.: COM(2003) 600 def. � CESE 502/2004

� Kernpunten:

Het EESC is van mening dat de Mededeling van de Commissie over het STAR 21-verslag terecht
attendeert op de zwakke plekken van de militaire lucht- en ruimtevaartactiviteit in Europa. Wellicht
schenkt de Commissie echter te veel aandacht aan het institutionele aspect van de problematiek en is het
van groter belang ervoor te zorgen dat de politieke wil voor de totstandbrenging van een autonome
communautaire defensie echt aanwezig is. Alleen dan zal onze industrie over een solide basis kunnen
beschikken.

Het Comité herinnert eraan dat de Europese lucht- en ruimtevaartindustrie miljoenen Europeanen doet
leven en werkgelegenheid biedt aan hoog gekwalificeerd personeel met kennis van de meest
geavanceerde spitstechnologie.

De lidstaten dienen dan ook gedegen en ambitieuze Europese maatregelen inzake bewapening en
ruimtevaartactiviteit vast te stellen, die op EU-niveau gecoördineerd en gebundeld worden.

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

● Gemeenschapsoctrooigerecht / Geschillen betreffende het
Gemeenschapsoctrooi

� Rapporteur: RETUREAU (Werknemers � FR)

� Ref. : COM(2003) 828 def. � 2003/0324 � CESE 521/2004
     COM(2003) 827 def. � 2003/0326 � CESE 522/2004

� Kernpunten:

Het EESC kan zich, onder voorbehoud van enkele opmerkingen, vinden in de voorstellen die de Commissie
in de twee mededelingen presenteert. Het is het er volledig mee eens dat een EG-rechter voor octrooizaken
een sleutelelement van het communautaire octrooisysteem is.

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

4. MILIEU EN DUURZAME ONTWIKKELING

� Wetgeving chemicaliën
 � Rapporteur: BRAGHIN (Werkgevers � IT)

� Ref.: COM(2003) 644 def. � 2003/0256 COD �2003/0257 COD � CESE 524/2004

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

Het EESC steunt de doelstellingen en de opzet van het systeem REACH, maar vindt dat vooral aan de
invoering van dit systeem de nodige extra aandacht moet worden besteed, zodat deze goede stap
voorwaarts in de chemicaliënwetgeving geen bedreiging kan gaan vormen voor de concurrentiekracht en
de groei van de chemiesector en dus voor de werkgelegenheid. Deze wens van het EESC sluit aan op het
streven naar duurzame ontwikkeling op sociaal-economisch en milieugebied en geldt wat onderhavig
Commissiedocument betreft, meer concreet voor de voorgestelde impactanalyse, die geen garanties biedt
voor een daadwerkelijk evenwicht tussen kosten en baten.

Het EESC staat positief tegenover de door de Commissie georganiseerde consultatieronde om aan de
hand van de uitkomsten daarvan de eerste versie van haar voorstel bij te werken, en hoopt dat dit
raadplegingsproces en het overleg met de betrokkenen worden voortgezet, zodat de voorstellen verder
kunnen worden verbeterd. Met name zou aandacht moeten worden besteed aan:

� elke mogelijke wijziging waarmee, zonder de te verwezenlijken doelstellingen te veranderen, de
procedures kunnen worden vereenvoudigd en dus de kosten kunnen worden teruggebracht;

� uitbreiding en verzwaring van de taken van het op te richten Europees Chemicaliënagentschap
(ECA) (m.n. wat betreft de in titel VI behandelde dossier- en stoffenbeoordeling), zodat het de spil
van het nieuwe systeem wordt, waarbij het nauw en constructief met de bevoegde nationale
instanties dient samen te werken;

� ontwikkeling van een bijstands- en ondersteuningsregeling, in de eerste plaats t.b.v. de kleine en
middelgrote ondernemingen en de (eind)gebruikers, om de toepassing van de regels uit het REACH-
systeem en de vorming van samenwerkingsverbanden voor hen te vergemakkelijken;

� uitwerking van specifiekere en automatische mechanismen om innovatie en het onderzoek naar en
het op de markt brengen van nieuwe stoffen te stimuleren.

Het EESC vindt dat op politiek vlak echt actie moet worden ondernomen om betrokkenen uit de rest van
de wereld te informeren over de regels uit het REACH-systeem en om te proberen hen te laten
instemmen met de uitgangspunten hiervan, die van fundamenteel belang zijn voor een betere
bescherming van de gezondheid van de burgers c.q. werknemers en het milieu, en niet in de laatste plaats
voor het concurrentievermogen van de Europese chemiesector.

Het EESC staat positief tegenover de praktische experimenten en proefprojecten t.a.v. de toepassing van
de nieuwe regelgeving, die in enkele lidstaten reeds in samenwerking met regionale instanties en alle
betrokkenen uit de chemiesector werden opgezet met het oog op een vereenvoudiging van de procedures
en een concretere effectbeoordeling. Ook juicht het de inspanningen van de Commissie en het Europees
Bureau voor chemische stoffen toe om samen met de betrokken partijen technische richtsnoeren voor de
sector uit te werken t.b.v. de toepassing van het REACH-systeem. Het EESC is van mening dat alle
Europese instellingen zich tijdens de voorbereiding van de definitieve wetsinstrumenten moeten laten
leiden door de inmiddels in de tussentijd opgedane ervaringen (met bijv. proefprojecten), en het behoudt
zich het recht voor een vervolgadvies op te stellen over de uiteindelijke resultaten van de nieuwe
regelgeving.

� Contactpersoon: Robert Wright
(Tel.: 00 32 2 546 91 09 � e-mail : robert.wright@esc.eu.int)
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•  Ecologisch ontwerp/ Energieverbruikende producten
� Rapporteur: PEZZINI (Werkgevers � IT)

 
� Ref.: COM(2003) 453 def. � 2003/0172 (COD) � CESE 505/2004

� Kernpunten:

Het EESC meent dat het een goede zaak is dat milieuaspecten in het beleid voor ondernemingen en hun
producten als integraal onderdeel worden opgenomen. Het wil echter enkele kanttekeningen plaatsen bij
het onderhavige voorstel. Volgens het EESC dient de brede wetgevingscontext van al dan niet verticale
richtlijnen te worden samengevat en geconsolideerd. Naar de mening van het Comité dient ofwel de
voorkeur te worden gegeven aan richtsnoeren voor milieuvriendelijk ontwerpen, ofwel aan de
oprichting van permanente platformen voor dialoog en verplicht overleg tussen: Commissie,
ondernemingen, consumenten, fabrikanten en de samenleving. Het EESC meent tevens dat het
aanbeveling verdient op vrijwilligheid gebaseerde sectorovereenkomsten te verspreiden en andere
instrumenten te bevorderen. Er moet ook grondig worden gekeken naar de algehele reactie op deze
voorstellen met betrekking tot evenredigheid, subsidiariteit en terugdringing van bureaucratie en
concurrentievermogen. Om het geschetste kader  ten uitvoer te leggen, zijn er uitvoeringsmaatregelen
nodig; zulks zou overigens plaatsvinden aan de hand van een aan de Commissie overgedragen
volmacht, waarbij uitsluitend de comitologieprocedure toegepast wordt. Aangezien de vereiste
indicatoren van te voren zouden moeten worden bepaald, bestaat het gevaar dat de ontwikkeling, de
technische innovatie en de markt verstarren, alsook dat de mededinging op het vlak van technologische
performance tussen nieuwe producten wordt verlamd. Ook moet de vraag worden gesteld of het voorstel
op alle in de EU of derde landen vervaardigde producten en hun componenten toe te passen is. Tot slot
wijst het EESC met klem op de bijzondere situatie voor het MKB, die verslechterd is vanwege de grote
verschillen tussen de lidstaten en doordat de sectoren waarin het MKB sterk vertegenwoordigd is, de
sectoren zijn waar invoering van vrijwillige maatregelen het moeilijkst tot stand komt. Financiële steun
of fiscale prikkels kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

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

� Adequate milieutechnologie in de toetredingslanden
� Rapporteur: RIBBE (Diverse werkzaamheden � DE)

� Ref.: Initiatiefadvies � CESE 523/2004

� Kernpunten:

In de context van een duurzame ontwikkeling is milieutechnologie van groot belang voor de
terugdringing van milieubelasting.

Om een verkeerde allocatie van middelen te voorkomen, moet er heel goed op worden gelet dat steeds
de oplossing wordt gekozen die optimaal bij de desbetreffende situatie past. Adequate oplossingen
mogen dan deels meer planning vergen, in de investerings- en exploitatiefase kunnen echter
omvangrijke bedragen worden bespaard en meer vaste arbeidsplaatsen worden gecreëerd. De bespaarde
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middelen kunnen zowel publieke instanties als particulieren ten goede komen. Adequate
milieutechnologie is derhalve in de huidige situatie de aangewezen weg.

Adequate technologie is in de toetredingslanden, net zoals in de huidige lidstaten vaak echter te
onbekend en wordt veel te weinig toegepast. Oorzaken zijn o.a. het enorme gebrek aan kennis en de
vraag of met alternatieve technologie ook werkelijk aan de voorschriften kan worden voldaan.

Het EESC beveelt de Commissie aan zich intensief te verdiepen in dit vraagstuk in het kader van de
tenuitvoerlegging van het actieplan voor de bevordering van milieutechnologie. Onder andere door het
opzetten van kenniscentra voor adequate technologie in de toetredingslanden zou kunnen worden
begonnen het gebrek aan kennis te lijf te gaan.

De subsidie zou deels in een fonds terecht moeten komen waaruit hoofdzakelijk kleine projecten
worden gefinancierd. Het Cohesiefonds, dat projecten slechts subsidieert bij een omvang van minstens
10 miljoen €, steunt adequate oplossingen te weinig. Wie een verzoek indient voor steun van het
Cohesiefonds zou er goed aan doen te vermelden waarom juist de voorgestelde technologie werd
gekozen en welke alternatieven van de hand zijn gewezen.

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

Bescherming grondwater tegen verontreiniging
� Rapporteur: SÀNCHEZ MIGUEL (Werknemers � ES)

� Ref.: COM(2003) 550 def. � 2003/0210 COD � CESE 509/2004

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

5. LANDBOUWPRODUCTIE EN PLATTELANDSONTWIKKELING

Genetische hulpbronnen in de landbouw
Rapporteur: VOSS (Diverse werkzaamheden � DE)

Ref.: COM(2003) 817 def. � 2003/0321 CNS � CESE 514/2004

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

Maatregelen bijenteelt
� Rapporteur: CABALL i SUBIRANA (Diverse werkzaamheden � ES)

Ref.: COM(2004) 30 def. � 2004/0003 CNS � CESE 531/2004

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

Toevoeging van vitaminen/levensmiddelen
Rapporteur: HEINISCH (Diverse werkzaamheden � DE)

Ref.: COM(2003) 671 def. � 2003/0262 COD � CESE 512/2004

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

� Intrekking Richtlijn 72/462/EEG (gezondheidsvoorschriften)
� Rapporteur: DONNELLY (Diverse werkzaamheden � IE)

� Ref.: COM(2004) 71 def. � 2004/0022 CNS � CESE 526/2004

� Contactpersoon: Katalin Gönczy
(Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : katalin.gonczy@esc.eu.int)

7. BETREKKINGEN MET AANGRENZENDE REGIO'S

� Toetredingsverzoek van Kroatië
 � Rapporteur: STRASSER (Diverse werkzaamheden � AT)

� Ref.: initiatiefadvies �  CESE 520/2004

� Kernpunten:

Het EESC erkent de grote inspanningen van Kroatië om aan de voorwaarden voor toetreding tot de EU te
voldoen. De afgelopen jaren is er in Kroatië politiek en economisch zeer veel veranderd. Er zijn grote
vorderingen geboekt in het democratiseringsproces. De macro-economische indicatoren laten met name
vanaf 2000 een positieve ontwikkeling zien, maar het hoge werkloosheidscijfer van rond de 15% blijft
een van de grootste sociale en politieke problemen.

Kroatië telt meer dan 20.000 ngo�s. Via de nationale stichting ter bevordering van de georganiseerde
civiele samenleving, die op 16 oktober 2003 is opgericht, kunnen de maatschappelijke organisaties hun
bijdrage leveren aan de civiele dialoog. Het EESC is van oordeel dat de Sociaal-Economische Raad
(opgericht in 1999) van cruciaal belang is om de hervormingsmaatregelen door te voeren die i.v.m. de
toetreding tot de EU noodzakelijk zijn, en dit met name op het gebied van justitie, bescherming van
minderheden, bestrijding van corruptie en in samenhang met het Internationaal Straftribunaal in Den
Haag.

Het EESC beveelt derhalve aan dat de georganiseerde civiele samenleving in haar geheel � en niet alleen
de vakorganisaties � bij de besluitvormingsprocessen betrokken wordt.

� Contactpersoon: Georgine Willems
(Tel.: 00 32 2 546 94 71 � e-mail : georgine.willems@esc.eu.int)

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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8. SOCIALE DIMENSIE VAN CULTUUR EN BEROEPSOPLEIDING

� De sociale dimensie van cultuur
� Rapporteur: LE SCORNET (Diverse werkzaamheden � FR)

 
� Ref.: Raadpleging EP� CESE 517/2004
 
� Kernpunten:

Het Europees Parlement en het EESC hebben besloten om de problematiek van de sociale dimensie met
die van cultuur in één thema onder te brengen, omdat die concepten in hun ogen nauw zijn vervlochten
en de wisselwerking tussen beide steeds belangrijker zal worden voor het Europese integratiebeleid.

Het EESC komt al in een advies van 1999 tot de volgende vaststelling: "Wanneer men uitgaat van de –
zeer brede – definitie van cultuur als een richtinggevend stelsel van waarden die voor de leden van de
samenleving relevant zijn, dan structureert de cultuur ook het werkterrein van de civil society." Voor
cultuur als proces van denken en handelen zijn opleiding en maatschappelijke participatie onontbeerlijk.
Het ontwerp voor een Europese grondwet is niet in de laatste plaats gegrondvest op gemeenschappelijke
waardenbegrippen, doelstellingen en grondrechten, en op een nieuwe zienswijze van de werking van de
democratie. Al die factoren samen vormen het fundament voor de Europese opvatting van wat "cultuur"
is. Die opvatting is niet gespeend van sociale begrippen als solidariteit, sociale samenhang, uitbanning
van sociale uitsluiting en discriminatie, en sociale integratie. Het Europees Parlement als democratisch
orgaan dat de burgers van Europa vertegenwoordigt, en het Europees Economisch en Sociaal Comité als
institutionele vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld ontlenen hieraan hun bijzondere
verantwoordelijkheid voor het complexe geheel van cultuuraspecten.

Daarom zal het EESC om te beginnen het onderwerp benaderen vanuit drie - als belangrijkste aangemerkte -
invalshoeken.

� Een nieuwe "cultuur" van interacties tussen economische, sociale en milieupraktijken
� Gevolgen van de veranderingen op de arbeidsmarkt voor de structuur en culturele waarden van de

samenleving
� Een nieuwe democratische cultuur

Het EESC stelt voor om, samen met de Commissie en het Europees Parlement, te blijven praten over de door
het Europees Parlement geopperde oprichting van een Europese waarnemingspost voor culturele
samenwerking

Daarom stelt het EESC voor om een initiatiefadvies uit te brengen waarin de doelstellingen van zo'n
waarnemingspost, die de steun van het Comité én van het Europees Parlement geniet, precies worden
afgebakend.

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

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Cedefop
�    Rapporteur: GREIF (Werknemers � AT)

� Ref.: COM(2003) 854 def. � 2003/0034 (CNS) � CESE 516/2004
 
� Kernpunten:

Met deze uitgangspunten voor ogen stemt het EESC met de meeste voorstellen van de Commissie in.
Niettemin maakt het over een aantal kwesties opmerkingen, in de hoop dat hiermee bij de herziening van
de Cedefop-verordening rekening zal worden gehouden.

o formele vastlegging van methoden die inmiddels hun waarde hebben bewezen
o rol van de Europese sociale partners
o samenwerking met instituten en autoriteiten
o minder vergaderingen van de Raad van bestuur
o veiligstelling van de continuïteit van de inspraak
o samenstelling van het dagelijks bestuur
o rol van de directeur en positie van een adjunct-directeur
o vastlegging van de prioriteiten op middellange termijn
o een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de organen van het
Centrum

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

9. WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN

� Terbeschikkingstelling van werknemers - diensten
� Rapporteur: LE NOUAIL MARLIERE (Werknemers � FR)

� Ref.: COM(2003) 458 def. � CESE 515/2004
 

Kernpunten:

Volgens het EESC is onderhavige mededeling nuttig, maar ontoereikend. De Commissie zou haar
analyse moeten verdiepen door met name stil te staan bij de oneerlijke concurrentie en sociale dumping
die het gevolg kunnen zijn van misbruik van terbeschikkingstelling. Ook zou de Commissie echt
sectorgebonden overleg moeten plegen met degenen voor wie de richtlijn daadwerkelijk is bestemd, met
name in de bouwsector waar de sociale partners nog steeds niet zijn geraadpleegd.

Vanwege de tekortkomingen van de mededeling, verzoekt het Comité de Commissie een nieuw verslag
op te stellen waarin wordt nagegaan of

•  rechten daadwerkelijk op transparante wijze worden toegepast;
•  het positieve recht van werknemers is gewaarborgd;

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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•  de mobiliteit van werknemers door de toepassing van de in de lidstaten omgezette
richtlijnvoorschriften minder groot of juist groter wordt, gezien het risico dat de arbeidsmarkt om
protectionistische redenen wordt afgesloten;

•  verstoringen van de mededinging in het vrije verkeer van diensten worden voorkomen;
•  kleine ondernemingen naar behoren en voldoende toegang hebben tot de informatie die nodig is om

de omgezette richtlijn toe te passen.

Daarnaast stelt het EESC voor om

•  de analyse te verdiepen ten behoeve van de sociale en economische gesprekspartners;
•  uit te zoeken hoe de systemen voor de voorlichting van werknemers en ondernemingen kunnen

worden verbeterd;
•  zich in te zetten voor de instelling van lokale, regionale en grensoverschrijdende informatiepunten;
•  een inventaris te maken van de beste praktijkvoorbeelden wat de voorlichting van werknemers en

ondernemingen betreft;
•  een juridisch onderzoek te doen om uit te maken of de wetgeving van de lidstaten en de informatie

over de vigerende collectieve arbeidsovereenkomsten wel duidelijk genoeg zijn, of de toegang
daartoe verzekerd is en of die nationale wetten en collectieve arbeidsovereenkomsten zijn aangepast
in het vooruitzicht van de uitbreiding.

− Contactpersoon: Alan Hick
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int)
 
 10. INDUSTRIËLE RECONVERSIE
 
� Economische diversificatie in de toetredingslanden - de rol van het

MKB en de ondernemingen van de zgn. 'sociale economie'
� Rapporteur: FUSCO (Diverse werkzaamheden � IT)
� Co-rapporteur: GLORIEUX (CCMI-afgevaardigde)

� Ref.: Initiatiefadvies � CESE 528/2004

� Kernpunten:

Dit advies beoogt bij te dragen aan de discussie over de gevolgen van de uitbreiding door de aandacht te
vestigen op de rol die het MKB en de ondernemingen van de 'sociale economie' spelen in de
economische diversificatie (en de sociale gevolgen ervan) in de toetredingslanden en op de uitdaging
die erin bestaat deze landen volledig in de interne markt te integreren. Het EESC erkent dat succes en
doeltreffendheid voor MKB en sociale ondernemingen geen automatische verworvenheden zijn en ook
niet alleen van hen afhangen. Het EESC is van mening dat het industriebeleid meer rekening moet
houden met de behoeften en uitdagingen waarmee het MKB en sociale ondernemingen in de
toetredingslanden worden geconfronteerd.

� Contactpersoon: Miguel Colera
(Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)
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11. VERVOER EN VERKEERSVEILIGHEID

●   Beschermingsinrichtingen aan de voorzijde op motorvoertuigen
� Rapporteur: RANOCCHIARI (Werkgevers � IT)

� Ref.: COM(2003) 586 def. � 2003/0226 COD � CESE XXX/2004 � CESE 503/2004

o Contactpersoon: Aleksandra Klenke
(Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int)

•  Informatietechnologie/Veilige voertuigen
� Rapporteur: RANOCCHIARI (Werkgevers � IT)

� Ref.: COM(2003) 542 def. � CESE 506/2004

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

•   Rijbewijs
� Rapporteur: SIMONS (Werkgevers � NL)

� Ref.: COM(2003) 621 def. � 2003/0252 (COD) � CESE 507/2004

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

12. CODIFICATIE VAN DE COMMUNAUTAIRE WETGEVING

•  Codificatie/aardolievoorraden
� Rapporteur: WILKINSON (Werkgevers � UK)

� Ref.: COM(2004) 35 def. � 2004/0004 (COD) � CESE 508/2004

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

Afval (gecodificeerde versie)
Rapporteur: DONNELLY (Diverse werkzaamheden � IE)

Ref.: COM(2003) 731 def. � 2003/0283 COD � CESE 513/2004

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

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu


OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 85

Bulletin 03.05.2004 - NL- PE 344.003

OVERZICHT VAN DE
WERKZAAMHEDEN VAN HET

EUROPEES PARLEMENT

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

Dit document is beschikbaar op

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

opgesteld door het Directoraat-generaal commissies en delegaties

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


Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 72
Type: http:

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

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 75
Type: mailto

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

Page: 75
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 77
Type: mailto

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

Page: 78
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 79
Type: mailto

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

Page: 79
Type: mailto

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

Page: 79
Type: mailto

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

Page: 80
Type: mailto

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

Page: 80
Type: mailto

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

Page: 80
Type: mailto

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

Page: 81
Type: mailto

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

Page: 82
Type: mailto

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

Page: 83
Type: mailto

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

Page: 83
Type: mailto

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

Page: 84
Type: mailto

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

Page: 84
Type: mailto

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

Page: 84
Type: mailto

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

Page: 84
Type: mailto

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

Page: 84
Type: mailto

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

Page: 85
Type: http:

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



Addendum: 3


	VOORZITTER
	VOORNAAMSTE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN QUAESTOREN

	SAMENSTELLING EUROPEES PARLEMENT
	BENOEMINGEN/ONTSLAGNEMINGEN/BEËINDIGING MANDAAT
	SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES

	WERKZAAMHEDEN �VAN DE LEDEN
	SCHRIFTELIJKE VRAGEN	26 april 2004
	VRAGENUUR  (B5-0071/04)	20 april 2004
	OVERZICHT VRAGENUUR
	SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

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

	OFFICIËLE STUKKEN
	DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

	ALGEMENE INFORMATIE
	GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

	OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT
	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1
	Page 2
	Page 3


