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AFKORTINGEN VAN DE FRACTIES

Fracties

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

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

Commissies

AFET Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke
veiligheid en defensiebeleid

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

15/04 Herinnering aan de nieuwe regels sinds 1 juni 2003 betreffend persoonlijk
door de Leden uitgenodigde bezoekers (negen of meer);

16/04 Vergaderperiode van mei in Straatsburg;

17/04 Algemene informatie over de maaltijdverzorging in het Europees Parlement;

18/04 Terbeschikkingstelling van papier voor faxapparatuur en printers;

20/04 Hoorzittingen met de toekomstige commissarissen van de Commissie;

21/04 Sundry items of office equipment made available to Members;

22/04 Restaurants, bars en de Centrale d'Achats  van het Europees Parlement  -
Rooster en openingstijden tussen 10 mei en 2 juli 2004 en gedurende de
zomerperiode 2004;

23/04 Regeling betreffende het gebruik van kantoorruimte in de voorlichtingsbureaus
van het Europees Parlement door leden en fracties;

24/04 Kwaliteit van levensmiddelen in die tijdens cocktails door externe traiteurs worden
gereserveerd;

25/04 Constituerende vergadering - juli 2004

26/04 Betaling reis- en verblijfkosten door de Ledenkas

27/04 Toegang tot de bibliotheek in Brussel

28/04 Bouwplaats in Brussel

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

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

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

____________________
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BENOEMINGEN/ONTSLAGNEMINGEN/BEËINDIGING MANDAAT

VERVANGING VAN EEN POOLS LID
VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 5 mei 2004 hebben de bevoegde autoriteiten van Polen het Parlement in kennis gesteld van
de aanwijzing als lid van het Parlement van:

de heer Zbyszek ZABOROWSKI

ter vervanging van de heer Ryszard KALISZ (PSE),die is benoemd tot minister in de Poolse regering.

Het Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 5 mei 2004 kennis genomen van het einde van het
mandaat van de heer KALISZ met ingang van 2 mei 2004 en van het begin van het mandaat van de
heer ZABOROWSKI met ingang van 4 mei 2004.

__________

EINDE VAN HET MANDAAT VAN EEN MALTEES LID

Bij besluit van de Raad van Ministers van de Europese Unie van 7 mei 2004 is

de heer Josef BONNICI (MT/PPE-DE)

benoemd tot lid van de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen.

Aangezien dit ambt onverenigbaar is met dat van lid van het Europees Parlement, eindigt het mandaat van
de heer BONNICI in het Parlement met ingang van 7 mei 2004.

__________
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ONTSLAG VAN EEN BELGISCH LID VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 28 juni 2004 heeft

mevrouw Jacqueline ROUSSEAUX (BE-ELDR)

aan de Voorzitter medegedeeld dat zij in het Brussels Parlement is gekozen en dat zij haar ontslag als lid van
het Europees Parlement indient.

Bijgevolg eindigt haar mandaat bij het Europees Parlement met ingang van 29 juni 2004.

____________________
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN  AFGEVAARDIGDEN VAN IERLAND
IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 15 juni 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de verkiezing van 13
afgevaardigden van Ierland in het Europees Parlement.

Verkozen zijn1

Dhr. AYLWARD Liam
Dhr. COVENEY Simon
Dhr. CROWLEY Brian
Dhr. DE ROSSA Proinsias
Mevr. DOYLE Avril
Mevr. HARKIN Marian
Dhr. HIGGINS Jim
Mevr. McDONALD Mary Lou
Mevr. McGUINNESS Mairead
Dhr. MITCHELL Gay
Dhr. Ó NEACHTAIN Seán
Dhr. RYAN Eoin
Mevr. SINNOTT Kathy

_______________

OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN AFGEVAARDIGDEN
VAN  MALTA IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 16 juni 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de verkiezing van 5
afgevaardigden van Malta in het Europees Parlement.

Verkozen zijn1

Dhr. ATTARD-MONTALTO John
Dhr. BUSUTTIL Simon
Dhr. CASA David
Dhr. GRECH Louis
Dhr. MUSCAT Joseph

                                                     
1 De namen van herverkozen leden zijn onderstreept.
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN  AFGEVAARDIGDEN
VAN ZWEDEN IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 18 juni 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de verkiezing van  19
afgevaardigden  van  Zweden in het Europees Parlement.

Verkozen zijn2

de heer ANDERSSON Jan
mevrouw CARLSHAMRE Maria
mevrouw CEDERSCHÖLD Charlotte
mevrouw EK Lena
de heer FJELLNER Christofer
mevrouw GOUDIN Hélène
mevrouw HEDH Anna
mevrouw HEDKVIST PETERSEN Ewa
de heer HÖKMARK Gunnar
mevrouw IBRISAGIC Anna
de heer LUNDGREN Nils
mevrouw MALMSTRÖM Cecilia
de heer Carl SCHLYTER
mevrouw SEGELSTRÖM Inger
de heer  SJÖSTEDT Jonas
mevrouw SVENSSON Eva-Britt
mevrouw WESTLUND Asa
de heer WIJKMAN Anders
de heer WOHLIN Lars

                                                     
2 De namen van herverkozen leden zijn onderstreept.
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN  AFGEVAARDIGDEN VAN ESTLAND
IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 21 juni 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de verkiezing van 6
afgevaardigden van Estland in het Europees Parlement.

Verkozen zijn3

                                                     
3 De namen van herverkozen leden zijn onderstreept.

de heer ILVES Toomas Hendrik
de heer KELAM Tunne-Väldo
mevrouw MIKKO Marianne
mevrouw OVIIR Siiri
de heer PADAR Ivari
de heer SAVI Toomas

_____________
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OPFFICIËLE KENNISGEVING BETREFFENDE DE IN ESTLAND
VERKOZEN LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

C O R R I G E N D U M

Bij schrijven van 1 juli 2004 hebben de bevoegde autoriteiten van Estland verklaard dat de heer Ivari
PADARI is vervangen door:

de heer Andres TARAND

Door deze verandering komt de lijst van in Estland verkozen leden van het Europees Parlement er als volgt
uit te zien:1

De heer ILVES Toomas Hendrik
De heer KELAM Tunne-Väldo
Mevrouw MIKKO Marianne
Mevrouw OVIIR Siiri
De heer SAVI Toomas
De heer TARAND Andres

                                                     
1 De namen van herkozen leden zijn onderstreept.
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN  AFGEVAARDIGDEN VAN LITOUWEN
IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 22 juni 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de verkiezing van 13
afgevaardigden van Litouwen in het Europees Parlement.

Verkozen zijn4

ANDRIKIENĖ Laima Liucija
BIRUTIS �arūnas
BUDREIKAITĖ Danutė
DEGUTIS Arūnas
DIČKUTĖ Jolanta
DID�IOKAS Gintaras
GENTVILAS Eugenijus
JUKNEVIČIENĖ Ona
LANDSBERGIS Vytautas
PALECKIS Justas Vincas
PAVILIONIS Rolandas
SAKALAS Aloyzas
STARKEVIČIŪTĖ Margarita

                                                     
4 De namen van herverkozen leden zijn onderstreept.
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN  AFGEVAARDIGDEN VAN
NEDERLAND  IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 23 juni 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de verkiezing van 27
afgevaardigden van Nederland in het Europees Parlement.

Verkozen zijn5

                                                     
5 De namen van herverkozen leden zijn onderstreept.

BELDER Bastiaan
van den BERG Margrietus J.
BERMAN Thijs
BLOKLAND Johannes (Hans)
BOZKURT Emine
van BUITENEN Paul K.T.J.
BUITENWEG Kathalijne Maria
van den BURG Ieke
CORBEY Dorette
DOORN Bert
EURLINGS Camiel
de GROEN Els
HENNIS-PLASSCHAERT Jeanine
IN'T VELD Sophia Helena

LAGENDIJK Joost
LIOTARD Kartika
MAAT Albert Jan
MAATEN Jules
MANDERS Toine
MARTENS Maria
MASTENBROEK Edith
MEIJER Erik
MULDER Jan
van NISTELROOIJ Lambert
OOMEN-RUIJTEN Ria G.H.C.
WIERSMA Jan Marinus

 WORTMANN-KOOL Corien
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN  AFGEVAARDIGDEN VAN
DENEMARKEN  IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 24 juni 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de verkiezing van 14
afgevaardigden van Denemarken in het Europees Parlement.

Verkozen zijn6

AUKEN Margrete
BONDE Jens-Peter
BUSK Niels
CAMRE Mogens N.J.
CHRISTENSEN Ole
JENSEN Anne Elisabet
JØRGENSEN Dan
KRARUP Ole
KRISTENSEN Henrik Dam
RASMUSSEN Poul Nyrup
RIIS-JØRGENSEN Karin
SAMUELSEN Anders
SEEBERG Gitte
THOMSEN Britta

                                                     
6 De namen van herverkozen leden zijn onderstreept.
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN  AFGEVAARDIGDEN VAN FINLAND
 IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 22 juni 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de verkiezing van 14
afgevaardigden van Finland  in het Europees Parlement.

Verkozen zijn7

HASSI Satu Maijastiina
ITÄLÄ Ville
JÄÄTTEENMÄKI Anneli
KAUPPI Piia-Noora
KORHOLA Eija-Riitta Anneli
LAX Henrik
LEHTINEN Lasse Antero
MYLLER Riitta
PAASILINNA Reino
SEPPÄNEN Esko Olavi
STUBB Alexander
TAKKULA Hannu
VÄYRYNEN Paavo
VIRRANKOSKI Kyösti Tapio

                                                     
7 De namen van herverkozen leden zijn onderstreept.
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN  AFGEVAARDIGDEN VAN
SLOWAKIJE IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 23 juni 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de verkiezing van 14
afgevaardigden van Slowakije  in het Europees Parlement.

Verkozen zijn8

BACO Peter
BAUER Edit
BELOHORSKÁ Irena
BEŇOVÁ Monika
DUKA-ZÓLYOMI Árpád
GAĽA Milan
HUDACKÝ Ján
KOTEREC Milo�
KOZLÍK Sergej
MAŇKA Vladimír
MIKOLÁ�IK Miroslav
PLE�TINSKÁ Zita
�ŤASTNÝ Peter
ZÁBORSKÁ Anna

                                                     
8 De namen van herverkozen leden zijn onderstreept.
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN
AFGEVAARDIGDEN VAN POLEN IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 25 juni 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de verkiezing van  54
afgevaardigden van Polen in het Europees Parlement.

Verkozen zijn9

                                                     
9 De namen van herverkozen leden zijn onderstreept.

ADWENT Filip
BIELAN Adam Jerzy
BUZEK Jerzy
CHMIELEWSKI Zdzisław Kazimierz
CHRUSZCZ Sylwester
CZARNECKI Marek
CZARNECKI Ryszard
FOTYGA Anna Elżbieta
GEREMEK Bronisław
GERINGER DE OEDENBERG Lidia
GIEREK Adam
GIERTYCH Maciej Marian
GOLIK Bogdan
GRABOWSKA Genowefa
GRABOWSKI Dariusz Maciej
HANDZLIK Małgorzata Maria
JAŁOWIECKI Stanisław
JANOWSKI Mieczysław Edmund
KACZMAREK Filip Andrzej
KAMIŃSKI Michał Tomasz
KLICH Bogdan Adam
KRUPA Urszula
KUC Wiesław Stefan
KUDRYCKA Barbara
KUŁAKOWSKI Jan Jerzy
KUŻMIUK Zbigniew Krzysztof
LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław Marian
LIBICKI Marcin
MASIEL Jan Tadeusz
OLBRYCHT Jan Marian
ONYSZKIEWICZ Janusz Adam
PĘK Bogdan
PINIOR Józef
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz
PISKORSKI Pawel Bartlomiej
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew
PROTASIEWICZ Jacek
ROGALSKI Bogusław
ROSATI Dariusz Kajetan
ROSZKOWSKI Wojciech
RUTOWICZ Leopold Józef
SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil
SIEKIERSKI Czesław Adam
SIWIEC Marek Maciej
SONIK Bogusław Andrzej
STANISZEWSKA Grażyna
SZEJNA Andrzej Jan
SZYMAŃSKI Konrad
TOMCZAK Witold
WIERZEJSKI Wojciech
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław
ZALESKI Zbigniew
ZWIEFKA Tadeusz Antoni
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN  AFGEVAARDIGDEN VAN
OOSTENRIJK IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 30 juni 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de verkiezing van  18
afgevaardigden van Oostenrijk in het Europees Parlement.

Verkozen zijn10

BERGER Maria
BÖSCH Herbert
ETTL Harald
KARAS Othmar
LEICHTFRIED Jörg
LICHTENBERGER Evelin
MARTIN Hans-Peter
MÖLZER Andreas
PRETS Christa
RACK Reinhard
RESETARITS Karin
RÜBIG Paul
SCHEELE Karin
SCHIERHUBER Agnes
SEEBER Richard
STENZEL Ursula
SWOBODA Johannes (Hannes)
VOGGENHUBER Johannes

                                                     
10 De namen van herverkozen leden zijn onderstreept.
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN  AFGEVAARDIGDEN
 VAN SPANIE IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 2 juli 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de verkiezing van  54
afgevaardigden van Spanië in het Europees Parlement.

Verkozen zijn11

                                                     
11 De namen van herverkozen leden zijn onderstreept.

AYALA SENDER Inés
AYUSO GONZÁLEZ María del Pilar
BADÍA i CUTXET María
BARÓN CRESPO Enrique
BORRELL FONTELLES José
CALABUIG RULL Joan
CARNERO GONZÁLEZ Carlos
del CASTILLO VERA Pilar
CERCAS Alejandro
DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Augustín
DÍEZ GONZÁLEZ Rosa M.
DÜHRKOP DÜHRKOP Bárbara
FERNÁNDEZ MARTÍN Fernando
FRAGA ESTÉVEZ Carmen
GALEOTE QUECEDO Gerardo
GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL

José Manuel
GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARRIGA POLLEDO Salvador
de GRANDES PASCUAL Luis
GUARDANS CAMBÓ Ignasi
GUTIÉRREZ-CORTINES Cristina
HAMMERSTEIN MINTZ David
HERRANZ GARCÍA María Esther
HERRERO-TEJEDOR ALGAR

Luis Francisco
ITURGAIZ ANGULO Carlos José
JOAN i MARÍ Bernat
LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MARTÍNEZ MARTÍNEZ Miguel Angel
MASIP HIDALGO Antonio
MATO ADROVER Ana
MAYOR OREJA Jaime María
MEDINA ORTEGA Manuel
MÉNDEZ DE VIGO Íñigo
MENÉNDEZ del VALLE Emilio
MEYER PLEITE Willy
MIGUÉLEZ RAMOS Rosa
MILLÁN MON Francisco José
MONTORO ROMERO Cristóbal Ricardo
MORENO SÁNCHEZ Javier
OBIOLS i GERMÀ Raimon
ORTUONDO LARREA Josu
PLEGUEZUELOS AGUILAR Francisca
POMÉS RUIZ José Javier
RIERA MADURELL Teresa
ROMEVA RUEDA Raũl
RUDI UBEDA Luisa Fernanda
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

José Ignacio
SALINAS GARCÍA María Isabel
SÁNCHEZ PRESEDO Antolín
SORNOSA MARTÍNEZ María
VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO

María Elena
VARELA SUANZES-CARPEGNA Daniel
VIDAL-QUADRAS ROCA Alejo
YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA Luis
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN  AFGEVAARDIGDEN
 VAN HONGARIJE IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 5 juli 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de verkiezing van  24
afgevaardigden van Hongarije in het Europees Parlement.

Verkozen zijn12

                                                     
12 De namen van herverkozen leden zijn onderstreept.

BARSINÉ PATAKY Etelka
BECSEY Zsolt
DEMSZKY Gábor
DOBOLYI Alexandra
FAZAKAS Szabolcs
GÁL Kinga
GLATTFELDER Béla
GURMAI Zita
GYÜRK András
HARANGOZÓ Gábor
HEGYI Gyula
HERCZOG Edit
JÁRÓKA Lívia
KÓSÁNÉ KOVÁCS Magda
LÉVAI Katalin
OLAJOS Péter
ŐRY Csaba
PÁLFI István
SCHMITT Pál
SCHÖPFLIN György
SURJÁN László
SZÁJER József
SZENT-IVÁNYI István
TABAJDI Csaba Sándor
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN  AFGEVAARDIGDEN
 VAN SLOVENIË IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 6 juli 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de verkiezing van  7
afgevaardigden van Slovenië in het Europees Parlement.

Verkozen zijn13

Dhr. BREJC Mihael
Mevr. DRČAR MURKO Mojca
Mevr. JORDAN CIZELJ Romana
Dhr. KACIN Jelko
Mevr. NOVAK Ljudmila
Dhr. PAHOR Borut
Mevr. PETERLE Alojz

                                                     
13 De namen van herverkozen leden zijn onderstreept.
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN  AFGEVAARDIGDEN
 VAN LETLAND  IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 6 juli 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de verkiezing van  9
afgevaardigden van Letland in het Europees Parlement.

Verkozen zijn14

ANDRIKIENĖ Laima Liucija
BIRUTIS �arūnas
BUDREIKAITĖ Danutė
DEGUTIS Arūnas
DIČKUTĖ Jolanta
DID�IOKAS Gintaras
GENTVILAS Eugenijus
JUKNEVIČIENĖ Ona
LANDSBERGIS Vytautas
PALECKIS Justas Vincas
PAVILIONIS Rolandas
SAKALAS Aloyzas
STARKEVIČIŪTĖ Margarita

                                                     
14 De namen van herverkozen leden zijn onderstreept.
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN  AFGEVAARDIGDEN
 VAN PORTUGAL IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 7 juli 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de verkiezing van  24
afgevaardigden van Portugal in het Europees Parlement.

Verkozen zijn15

ASSIS Francisco
CAPOULAS SANTOS Luis
CASACA Paulo
COELHO Carlos
CORREIA Fausto
COSTA António
de DEUS PINHEIRO João
ESTEVES Assunção
ESTRELA Edite
FERREIRA Elisa
FIGUEIREDO Ilda
FREITAS Duarte
GOMES Ana
GRAÇA MOURA Vasco
JARDIM FERNANDES Emanuel
MADEIRA Jamila
MARQUES Sérgio
PORTAS Miguel
QUEIRÓ Luís
RIBEIRO Sérgio
RIBEIRO E CASTRO José
dos SANTOS Manuel António
SILVA PENEDA José Albino
SOUSA PINTO Sérgio

                                                     
15 De namen van herverkozen leden zijn onderstreept.
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN  AFGEVAARDIGDEN
 VAN GRIEKENLAND IN HET EUROPEES PARLEMENT

De Voorzitter is officieel in kennis gesteld van de verkiezing van 24  afgevaardigden van Griekenland in het
Europees Parlement

Verkozen zijn16

ARNAOUTAKIS Stavros
BATZELI Katerina
BEGLITIS Panagiotis
DIMITRAKOPOULOS Giorgos
GLAVAKIS Ioannis
HATZIDAKIS Konstantinos
KARATZAFERIS Georgios
KRATSA-TSAGAROPOULOU Rodi
LAMBRINIDIS Stavros
MANOLAKOU Diamanto
MATSOUKA Maria (Mairi)
MAVROMMATIS Emmanouil
PAFILIS Athanasios
PANAGIOTOPOULOU-KASSIOTOU Maria
PAPADIMOULIS Dimitrios
PAPASTAMKOS Georgios
SAMARAS Antonis
SIFUNAKIS Nikolaos
TOUSSAS Georgios
TRAKATELLIS Antonios
TZAMBAZI Evangelia
VAKALIS Nikolaos
VARVITSIOTIS Ioannis
XENOGIANNAKOPOULOU Marilisa

                                                     
16 De namen van herverkozen leden zijn onderstreept.
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN  AFGEVAARDIGDEN
 VAN FRANKRIJK IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 8 juli 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de verkiezing van  78
afgevaardigden van Frankrijk  in het Europees Parlement.

Verkozen zijn17

                                                     
17 De namen van herverkozen leden zijn onderstreept.

ARIF Kader
AUBERT Marie-Hélène
BACHELOT Roselyne
BEAUPUY Jean Marie
BENNAHMIAS Jean-Luc
BERÈS Pervenche
BONO Guy
BOURLANGES Jean-Louis
BOURZAI Bernadette
CARLOTTI Marie-Arlette
CASTEX Françoise
CAVADA Jean-Marie
CORNILLET Thierry
COTTIGNY Jean Louis
COÛTEAUX Paul Marie
DAUL Joseph
DE SARNEZ Marielle
DESCAMPS Marie-Hélène
DÉSIR Harlem
DE VEYRAC Christine
DOUAY Brigitte
FERREIRA Anne
FLAUTRE Hélène
FONTAINE Nicole
FOURTOU Janelly
FRUTEAU Jean-Claude
GAUBERT Patrick
GAUZES Jean-Paul
GIBAULT Claire
GOLLNISCH Bruno
GRIESBECK Natalie

GROSSETÊTE Françoise
GUELLEC Ambroise
GUY-QUINT Catherine
HAMON Benoît
HAZAN Adeline
HENIN Jacky
HORTEFEUX Brice
ISLER BÉGUIN Marie Anne
LAIGNEL André
LAMASSOURE Alain
LANG Carl
LAPERROUZE Anne
LE FOLL Stéphane
LEHIDEUX Bernard
LE PEN Jean-Marie
LE PEN Marine
LIENEMANN Marie-Noëlle
LIPIETZ Alain
LOUIS Patrick
MARTINEZ Jean-Claude
MATHIEU Véronique
MORILLON Philippe
MOSCOVICI Pierre
NAVARRO Robert
ONESTA Gérard
PATRIE Béatrice
PEILLON Vincent Benoît Camille
POIGNANT Bernard
REYNAUD Marie-Line
ROCARD Michel
ROURE Martine
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SAÏFI Tokia
SAVARY Gilles
SCHAPIRA Pierre Lionel Georges
SCHENARDI Lydia
SIMONOT Chantal
SUDRE Margie
TOUBON Jacques
TRAUTMANN Catherine

VATANEN Ari
VAUGRENARD Yannick
VERGES Paul
VERGNAUD Bernadette
de VILLIERS Philippe
VLASTO Dominique
WEBER Henri
WURTZ Francis
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN  AFGEVAARDIGDEN
 VAN CYPRUS IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 9 juli 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de verkiezing van  6
afgevaardigden van Cyprus  in het Europees Parlement.

Verkozen zijn18

                                                     
18 De namen van herverkozen leden zijn onderstreept.

ADAMOU Adamos
DEMETRIOU Panayiotis
KASOULIDES Ioannis
MATSAKIS Marios
MATSIS Yiannakis
TRIANTAFYLLIDES Kyriacos
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN  AFGEVAARDIGDEN
 VAN BELGIË IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 9 juli 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de verkiezing van  24
afgevaardigden van België in het Europees Parlement.

Verkozen zijn19

BELET Ivo
BREPOELS Frederika
CLAEYS Philip
DAERDEN Michel
DE GUCHT Karel
DEHAENE Jean-Luc
DE KEYSER Véronique
DEPREZ Gérard
DE VITS Mia
DILLEN Koenraad
DI RUPO Elio
DUQUESNE Antoine
EL KHADRAOUI Saïd
GROSCH Mathieu
HUTCHINSON Alain
JONCKHEER Pierre
LANGENDRIES Raymond
NEYTS-UYTTEBROECK Annemie
RIES Frédérique
STAES Bart
STERCKX Dirk
THYSSEN Marianne
VANHECKE Frank
VAN LANCKER Anne

                                                     
19 De namen van herverkozen leden zijn onderstreept.
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN AFGEVAARDIGDEN
 VAN DE BONDSREPULIEK DUITSLAND IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 12 juli 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de verkiezing van  24
afgevaardigden van de Bondsrepubliek Duistland  in het Europees Parlement.

Verkozen zijn20

                                                     
20 De namen van herverkozen leden zijn onderstreept.

BEER Angelika
BEREND Rolf
BÖGE Reimer
BREYER Hiltrud
BRIE André
BROK Elmar
BULLMANN Hans Udo
CASPARY Daniel
CHATZIMARKAKIS Georgios
COHN-BENDIT Daniel Marc
CRAMER Michael
DESS Albert
DUIN Garrelt
EHLER Jan Christian
FERBER Markus
FLORENZ Karl-Heinz
FRIEDRICH Ingo
GAHLER Michael
GEBHARDT Evelyne
GLANTE Norbert
GOEPEL Lutz
GOMOLKA Alfred
GRAEFE zu BARINGDORF Friedrich-Wilhelm
GRÄSSLE Ingeborg
GRÖNER Lissy
HÄNSCH Klaus
HARMS Rebecca
HAUG Jutta D.
HIERONYMI Ruth
HOPPENSTEDT Karsten Friedrich

HORACEK Milan
JARZEMBOWSKI Georg
JEGGLE Elisabeth
JÖNS Karin
KALLENBACH Gisela
KAUFMANN Sylvia-Yvonne
KINDERMANN Heinz
KLAMT Ewa
KLASS Christa
KLINZ Wolf
KOCH Dieter-Lebrecht
KOCH-MEHRIN Silvana
KONRAD Christoph Werner
KRAHMER Holger
KREHL Constanze Angela
KREISSL-DÖRFLER Wolfgang
KUHNE Helmut
LAMBSDORFF GRAF Alexander
LANGEN Werner
LASCHET Armin
LAUK Kurt Joachim
LECHNER Kurt
LEHNE Klaus-Heiner
M. LEINEN Jo
M. LIESE Peter
MANN Erika
MANN Thomas
MARKOV Helmuth
MAYER Hans-Peter
NASSAUER Hartmut
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NIEBLER Angelika
ÖGER Vural
ÖZDEMIR Cem
PACK Doris
PFLÜGER Tobias
PICKART ALVARO Alexander
PIECYK Wilhelm Ernst
PIEPER Markus
POETTERING Hans-Gert
POSSELT Bernd
QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve
RADWAN Alexander
RAPKAY Bernhard
REUL Herbert Otto
ROTH-BEHRENDT Dagmar
ROTHE Mechtild
RÜHLE Heide
SCHMIDT Frithjof
SCHMITT Ingo
SCHNELLHARDT Horst

SCHRÖDER Jürgen
SCHROEDTER Elisabeth
SCHULZ Martin
SCHUTH Willem
SCHWAB Andreas
SOMMER Renate
STOCKMANN Ulrich
TRÜPEL Helga
UCA Feleknas
ULMER Thomas
WAGENKNECHT-NIEMEYER Sarah
WALTER Ralf
WEBER Manfred
WEILER Barbara
WEISGERBER Anja
WIELAND Rainer
von WOGAU Karl
WUERMELING Joachim
 ZIMMER Gabriele
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN  AFGEVAARDIGDEN
 VAN GROOT-BRITTANNIË IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 14 juli 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de verkiezing van  78
afgevaardigden van Groot-Brittannië in het Europees Parlement.

Verkozen zijn21

                                                     
21 De namen van herverkozen leden zijn onderstreept.

ALLISTER Jim
ASHWORTH Richard James
Sir ATKINS Robert
ATTWOOLL Elspeth
BATTEN Gerard Joseph
BEAZLEY Christopher J.P.
BLOOM Godfrey William
BOOTH Graham H.
BOWIS John
BRADBOURN Philip Charles
BUSHILL-MATTHEWS Philip
CALLANAN Martin
CASHMAN Michael
CHICHESTER Giles Bryan
CLARK Derek Ronald
CORBETT Richard
DAVIES Chris
de BRUN Bairbre
DEVA Nirj
DOVER Den
DUFF Andrew Nicholas
ELLES James E.M.
EVANS Jillian
EVANS Jonathan
EVANS Robert J.E.

FARAGE Nigel Paul
FORD Glyn
GILL Neena
HALL Fiona Jane
HANNAN Daniel J.
HARBOUR Malcolm
HEATON-HARRIS Christopher
HELMER Roger
HONEYBALL Mary
HOWITT Richard
HUDGHTON Ian Stewart
HUGHES Stephen
HUHNE Christopher
JACKSON Caroline F.
KARIM Sajjad Haider
KILROY-SILK Robert
KINNOCK Glenys
KIRKHOPE Timothy
KNAPMAN Roger Maurice
LAMBERT Jean Denise
LUCAS Caroline
LUDFORD Baroness Sarah
LYNNE Elizabeth
McAVAN Linda
McCARTHY Arlene
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN AFGEVAARDIGDEN
 VAN de TSJECHISCHE  REPUBLIEK IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bij schrijven van 14 juli 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de verkiezing van  24
afgevaardigden van de Tsjechische Republiek  in het Europees Parlement.

Verkozen zijn22

BOBO�ÍKOVÁ Jana
BŘEZINA Jan
CABRNOCH Milan
DUCHOŇ Petr
FAJMON Hynek
FALBR Richard
FLASAROVÁ Věra
HYBÁ�KOVÁ Jana
KOHLÍČEK Jaromír
MA�TÁLKA Jiří
OUZKÝ Miroslav
RANSDORF Miloslav
REMEK Vladimir
ROITHOVÁ Zuzana
ROUČEK Libor
�KOTTOVÁ Nina
STREJČEK Ivo
STROS Franz
VLASÁK Oldřich
ZAHRADIL Jan
ZATLOUKAL Tomá�
�ELEZNÝ Vladimír
ZIELENIEC Josef
ZVĔŘINA Jaroslav

                                                     
22 De namen van herverkozen leden zijn onderstreept.
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN Stand op 22.06.2004

Indiener Onderwerp Nr.

Helmuth Markov Heffing van BTW op EU-subsidies P-1199/04

Charles Tannock Erkenning door de EU van de vorderingen van de
Oekraïne bij het verwerven van de Status van de
markteconomie

P-1200/04

Roberta Angelilli Gemeente Rome - niet-nakoming beschikking
2000/628/EG van de Commissie met betrekking tot de
staatssteun aan ACCL

P-1201/04

Françoise Grossetête Omschrijving van afval en zijn wijzen van behandeling en
verwerking

P-1202/04

Gianfranco Dell'Alba Vermeende onregelmatigheden bij het beheer van de
middelen van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF),
bestemd voor project 8.ACP.PNG.003

P-1203/04

Charles Tannock De erkenning van Oekraïne door de EU als land met de
status van markteconomie (MES)

E-1204/04

Christopher Huhne Bijenhouderij E-1205/04

Avril Doyle Afvalbeheer E-1206/04

Claude Moraes Mensenrechten op de Malediven E-1207/04

Claude Moraes Wedertoelatingsakkoorden E-1208/04

Roberta Angelilli Centrale del Latte di Roma door de Commissie onterecht
uitgesloten van staatssteun

E-1209/04

Maria Martens Overlast roekenkolonies E-1210/04

Erik Meijer De bouw van een groot afluisterstation met 22 schotels
voor het afluisteren van internationaal berichtenverkeer
aan de Nederlandse noordkust bij het dorp Zoutkamp

E-1211/04

Erik Meijer Het door Nederland gebruiken van afgeluisterd
berichtenverkeer voor internationale handel in gegevens
en het overtreden van nationale en Europese regels

E-1212/04

Erik Meijer Brandgevaar door het verdwijnen van de verplichte
periodieke controle op de veiligheid van huishoudelijke
energie-aansluitingen als gevolg van liberalisering

E-1213/04

Christa Prets Verzoek van Kroatië om toetreding tot de Europese Unie E-1214/04

Proinsias De Rossa Recht op het burgerschap in Letland E-1215/04

Roger Helmer Financiering van NGO's P-1216/04
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Marco Cappato Verenigbaarheid van het wetsbesluit-Urbani met de
Europese wetgeving

P-1217/04

Jean-Louis Bernié Nitraten P-1218/04

Robert Evans De coöperatieve beweging E-1219/04

Robert Evans Het fonds van de Tsjechische Republiek voor slachtoffers
van de Holocaust

E-1220/04

Robert Evans Het ombrengen van straatkinderen in Honduras E-1221/04

Robert Evans Toegang tot rivieren E-1222/04

Roger Helmer NGO's en kredieten maatschappelijke middenveld -
Europese Conventie

E-1223/04

Koenraad Dillen Toegang voor wetenschappers tot archieven in alle
lidstaten

E-1224/04

Erik Meijer Tewerkstelling van inwoners van de ene lidstaat in een
andere lidstaat op een manier die leidt tot betaling van
weinig of geen loon en tot gewelddadige intimidaties

E-1225/04

Vincenzo Lavarra Asbestrisico op het voormalige Fibronitterrein in Bari P-1226/04

Claude Moraes Coöperaties P-1227/04

Antonio Di Pietro Eeuwigdurende schopstoel bij het Agenzia del Territorio P-1228/04

Maurizio Turco Vervolging van de vereniging "Il Movimento dei
Finanzieri Democratici"

E-1229/04

Maurizio Turco Vervolging van de vereniging "Il Movimento dei
Finanzieri Democratici"

E-1230/04

Ulpu Iivari De onderzoeksmethoden van de Commissie P-1231/04

Peter Skinner Vertegenwoordiging freelance beroepsbeoefenaren in
sociale dialoog

E-1232/04

Jules Maaten Papieren belastingzegels E-1233/04

José Ribeiro e Castro Oost-Timor/Australië - onderhandelingen over
gemeenschappelijke zeegrens

E-1234/04

José Ribeiro e Castro Oost-Timor/Australië - onderhandelingen over
gemeenschappelijke zeegrens

E-1235/04

José Ribeiro e Castro Angola - Palancas Negras Gigantes E-1236/04

José Ribeiro e Castro Angola - steun Europese Unie algemene verkiezingen E-1237/04

Seán Ó Neachtain Aanbod lessen Iers op Europese Scho(o)l(en) in
Luxemburg

P-1238/04
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Luigi Vinci Kongra-Gel op de lijst van als terroristisch beschouwde
organisaties

P-1239/04

Ieke van den Burg Herziening Nederlandse Arbeidstijdenwet P-1240/04

José Ribeiro e Castro Mensenhandel en/of handel in menselijke organen in
Mozambique

E-1241/04

José Ribeiro e Castro Mensenhandel en/of handel in menselijke organen in
Mozambique

E-1242/04

Didier Rod Verordening (EG) nr. 1804/1999: homeopathische en
phytotherapeutische geneesmiddelen

P-1243/04

Kathalijne Buitenweg Algemene stop op import zeehondenhuiden P-1244/04

Christopher Huhne Arbeidstijden E-1245/04

Christopher Huhne Directe buitenlandse investeringen E-1246/04

Christopher Huhne Directe buitenlandse investeringen en werkgelegenheid E-1247/04

Christopher Huhne Directe buitenlandse investeringen en salarissen E-1248/04

Christopher Huhne Buitenlandse directe investeringen per sector E-1249/04

Christopher Huhne Stand van betalingen E-1250/04

Christopher Huhne Uitkering van pensioenen E-1251/04

Christopher Huhne Impact van fytosanitaire interventies op de import E-1252/04

Christopher Huhne Officiële feestdagen E-1253/04

Christopher Huhne Recyclage E-1254/04

Christopher Huhne Elasticiteit van de handel E-1255/04

Glenys Kinnock Caraïbische rum E-1256/04

Marie Isler Béguin Principe van tussenkomst in milieuzaken E-1257/04

Marie Isler Béguin Ratificatie van het Protocol van Kyoto als voorwaarde in
overeenkomsten van de Europese Unie met derde landen

E-1258/04

Alexander de Roo Milieufouten GCO Petten niet vervolgd E-1259/04

Camilo Nogueira Román Softwareoctrooien E-1260/04

John Bowis Mensenrechten in Oezbekistan P-1261/04

Christoph Konrad Grensoverschrijdende fraude met omzetbelasting E-1262/04

Christopher Huhne Aandeel van wapenuitvoer in de totale uitvoer van elke
lidstaat

E-1263/04

Christopher Huhne Wapenuitvoer E-1264/04
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John Bowis Opleidingsvereisten en wederzijdse erkenning in de
toetredende landen

E-1265/04

John Bowis Bescherming van vis in de rivier de Acheloos
(Griekenland)

E-1266/04

John Bowis Voor tandartsen bestemde producten voor het bleken van
tanden

E-1267/04

Glyn Ford Overschrijvingen van migranten E-1268/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - steun aan het rechtssysteem teneinde de
georganiseerde misdaad bij mensenhandel en /of handel in
menselijke organen te bestrijden

E-1269/04

Sérgio Sousa Pinto Bouw van de Saborstuwdam E-1270/04

Robert Goodwill Synchrone interconnectie van de elektriciteitsnetten van
de EU en Rusland

P-1271/04

Rosa Miguélez Ramos Lozingen voor de kust van Galicië op 4 april 2004 P-1272/04

Patricia McKenna Ontoereikende milieueffectbeoordelingen van
stadsontwikkeling in Ierland

P-1273/04

Patricia McKenna Erkenning van Iers als officiële taal van de EU E-1274/04

Rosa Miguélez Ramos Oorsprong van de recente olielozing voor de Galicische
kust

E-1275/04

David Bowe Niet-tenuitvoerlegging van de insolventierichtlijn door de
Britse regering

P-1276/04

Alexander de Roo Toestand van het Pamvotis-meer (Ioannina, Noordwest-
Griekenland)

E-1277/04

David Bowe Toepassing van Richtlijn 96/71/EG betreffende de
terbeschikkingstelling van werknemers in het Verenigd
Koninkrijk

E-1278/04

Franz Turchi Maatregelen ter bescherming van de productie van
kastanjes

E-1279/04

Philip Claeys Voorbereidende donorconferentie Cyprus E-1280/04

Manuel dos Santos Schadeloosstelling voor lidstaten wegens verlies aan
belastinginkomsten

E-1281/04

Christopher Huhne EU-richtlijn betreffende verzekeringsbemiddeling P-1282/04

Paul Rübig Tenuitvoerlegging van richtlijn 97/55/EG E-1283/04

Cristiana Muscardini Gelijkwaardigheid van academische diploma's E-1284/04

Mario Borghezio Gijzelaars in Irak E-1285/04
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Glenys Kinnock Uitvoering van de richtlijn betreffende de behandeling van
stedelijk afvalwater in Spanje

E-1286/04

Glenys Kinnock Economische partnerschapsovereenkomsten E-1287/04

Philip Claeys Erkenning Armeense genocide door Turkije E-1288/04

José Ribeiro e Castro Drugshandel en terroristennetwerken E-1289/04

Nirj Deva Oorlog in het noorden van Oeganda E-1290/04

Nirj Deva Oorlog in het noorden van Oeganda E-1291/04

Paulo Casaca Tekort - procedure tegen Portugal P-1292/04

Nirj Deva Mensenrechten in China P-1293/04

Nelly Maes Bulgarije en het project "Civil Society Development"/BG
0104.03

P-1294/04

Christopher Huhne Verzorgingshuizen E-1295/04

Antonio Di Pietro Bouw van een thermische centrale in Valle del Biferno E-1296/04

Philip Claeys Beperkingen studie "Migration trends in an enlarged
Europe"

E-1297/04

Nelly Maes Burundi E-1298/04

Doris Pack Interregionale aansluiting van het Trans-Europese
vervoersnet (spoorweg) België -Luxemburg - Frankrijk -
Duitsland

E-1299/04

Roberta Angelilli Justitiële samenwerking bij de uitlevering van terroristen E-1300/04

Antonio Di Pietro en Giorgio Calò Discriminerende behandeling van doctoraatsstudenten uit
de EU door de Max-Planck-Gesellschaft

E-1301/04

Giorgio Calò en Antonio Di Pietro Italiaanse grensarbeiders in het Prinsdom Monaco E-1302/04

Erik Meijer Het voor de publieke opinie duidelijk maken van de
verantwoordelijkheden voor Phare-projecten in Bulgarije
en maatregelen tegen onnodige vertraging of schrapping

E-1303/04

Erik Meijer Europese maatregelen om de hervatting van de massale
jacht op zeehonden in Canada te ontmoedigen door een
algeheel importverbod in plaats maatregelen per lidstaat

E-1304/04

Erik Meijer De getalsmatig grote betekenis van het Catalaans als
eerste taal en het moment van gelijkberechtiging als een
van de officiële talen binnen de EU

E-1305/04

Erik Meijer Het nog steeds ontbreken van Europese bescherming
tegen de voortgang van de visserij op de in Europa bijna
uitgestorven vissoort paling en de voorfase glasaal

E-1306/04
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Matti Wuori Steunverlening van de Europese Unie aan autochtone
volkeren

P-1307/04

Robert Goebbels Toekomstperspectieven van de stichting Paul Finet E-1308/04

Roberta Angelilli Kunnen het Internationaal Gerechtshof en het Europees
Hof voor de rechten van de mens zich uitspreken over het
uitleveringsverzoek van de veroordeelde Achille Lollo?

E-1309/04

Roberta Angelilli Herziening van het Stabiliteitspact en groei E-1310/04

Roberta Angelilli Geld voor plattelandstoerisme E-1311/04

Roberta Angelilli Geld voor sport E-1312/04

Roberta Angelilli Interpretatie van artikel 25 van Verordening (EG) nr.
2792/1999, gewijzigd door Verordening (EG) nr.
2369/2002

E-1313/04

Koenraad Dillen Humanitaire steun van de Commissie aan Zimbabwe E-1314/04

Claude Moraes Schending van de mensenrechten tegenover de
yoga/beweging MISA

E-1315/04

Roberta Angelilli Weigering tot uitlevering van de veroordeelde Cesare
Battisti

E-1316/04

Roberta Angelilli Stabiliteitspact: traject van de inbreukprocedure E-1317/04

Alexander de Roo Vliegtuigen voor het spotten van blauwvintonijn die
tijdens de verboden periode vanuit Libië opereren

E-1318/04

Claude Moraes Uitzetting van PMOI-leden E-1319/04

Graham Watson Gibraltar E-1320/04

Robert Goebbels Controles aan de Frans-Luxemburgse grens E-1321/04

Theresa Villiers Internet service providers E-1322/04

John Bowis en Ria Oomen-Ruijten Tenuitvoerlegging van de richtlijnen inzake veiligheid op
het werk en bescherming van werkers in de
gezondheidszorg en hun patiënten

E-1323/04

Marie-Thérèse Hermange Toepassing van richtlijn 92/85/EEG inzake
werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling
en tijdens de lactatie

E-1324/04

Erik Meijer Een stelselmatige inzet van structuur- en cohesiefondsen
in de nieuwe lidstaten om de achterstanden van de grote
Roma-bevolking zo snel mogelijk te overwinnen

E-1325/04
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Erik Meijer Voortgezette extreme vrijheidsbeperking voor de
Israëlische staatsburger Mordechai Vanunu en de
mogelijkheden om hem zijn vrijheid terug te geven in
Europa

E-1326/04

Wolfgang Ilgenfritz Grondbelasting in Hongarije E-1327/04

Stavros Xarchakos Schending van het eigendomsrecht E-1328/04

Brice Hortefeux Harmonisatie van de belasting op tabak E-1329/04

Marco Cappato Bijeenkomsten als voorbereiding op de Wereldtop over de
informatiemaatschappij in Tunesië

E-1330/04

Marco Cappato Bijeenkomsten als voorbereiding op de Wereldtop over de
informatiemaatschappij in Tunesië

E-1331/04

Roberto Bigliardo Vervalsing van het communautaire label E-1332/04

Marie-Hélène Descamps De organisatie van arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne en
arbeidsvoorwaarden tijdens het opbouwen en afbreken
van kermissen en tentoonstellingen

P-1333/04

Mario Mauro Benoemingsprocedure voor de directeur van de Europese
Stichting voor opleiding

E-1334/04

Mario Mauro Benoemingsprocedure voor de directeur van de Europese
Stichting voor opleiding

E-1335/04

Camilo Nogueira Román Verzoek van voorzitter Arafat om een internationale
troepenmacht als buffer tussen Palestina en Israël

E-1336/04

Camilo Nogueira Román Nieuw geval van verdrinking, ditmaal van een groep van
vijftien mensen, waaronder een baby van negen maanden,
voor de kust van Fuerteventura (Canarische eilanden)

E-1337/04

Camilo Nogueira Román De wereldvrede en de gewelddaden van Israël tegen het
Palestijnse volk - de reactie van de EU die zich beperkt tot
spijtbetuigingen, en zich schikt naar de ernstige en
onverantwoordelijke opstelling van de President van de
Verenigde Staten

E-1338/04

Camilo Nogueira Román Effecten van het cohesiebeleid op de economie van de EU
als geheel

E-1339/04

Camilo Nogueira Román Arbeidsparticipatie van vrouwen in overeenstemming met
de doelstellingen van Lissabon

E-1340/04

Camilo Nogueira Román Financiële middelen per inwoner van de Unie voor de
structuurfondsen en het Cohesiefonds in de
programmeringsperiode 2007-2013 in de uitgebreide EU

E-1341/04

Camilo Nogueira Román Vergelijkende resultaten van de uitvoering van het
Cohesiefonds: het geval Ierland

E-1342/04
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Camilo Nogueira Román Nieuwe situatie met betrekking tot de begroting per
inwoner voor de regio's van Doelstelling 1 na de
uitbreiding met twaalf nieuwe lidstaten

E-1343/04

Camilo Nogueira Román Groei van de productiviteit in de cohesielanden E-1344/04

Peter Pex Activiteit EMSA P-1345/04

Cristiana Muscardini Landbouwproducten uit  de toetredende landen en
voedselveiligheid

E-1346/04

Ilda Figueiredo Hulp voor de mijnen van Panasqueira E-1347/04

Willi Görlach Subsidiëring van hondenrennen P-1348/04

Bart Staes Onderzoek afscherming markt inktpatronen P-1349/04

Luís Queiró Verklaringen van Javier Solana tegenover journalisten
tijdens de Raad Algemene Zaken in Tullamore

P-1350/04

Nelly Maes Kongra-Gel op de lijst van terroristische organisaties E-1351/04

Camilo Nogueira Román Verandering van de grenzen van 1967 tussen Palestina en
Israël, die Ariel Sharon met behulp van president van de
Verenigde Staten probeert te verwezenlijken, waarbij het
routeplan voor de vrede wordt geschonden

E-1352/04

Camilo Nogueira Román Privatisering van het leger door de Verenigde Staten en
het Verenigd Koninkrijk - een leger van 20.000, door
particuliere bedrijven ingehuurde militairen dat in de
oorlog in Irak is ingezet

E-1353/04

Camilo Nogueira Román Moord op Abdelaziz Rantisi door het Israëlische leger -
afschuwelijk staatsterrorisme en in strijd met het
vredesproces

E-1354/04

Camilo Nogueira Román Besteding van middelen van het Cohesiefonds in de
minder ontwikkelde gebieden van de in aanmerking
komende lidstaten

E-1355/04

Camilo Nogueira Román Lidstaten en de vaststelling van uitwijkhavens en
noodaanlegplaatsen

E-1356/04

Camilo Nogueira Román Onderzoek naar de ecologische, economische en sociale
gevolgen voor de lange termijn van de ramp met de
"Prestige"

E-1357/04

Camilo Nogueira Román Frequente meningsverschillen tussen de Commissie en de
Raad over een betere veiligheid op zee

E-1358/04

Camilo Nogueira Román 20.000 ton zware stookolie die nog op zee drijft of op de
zeebodem ligt - voorkomen van nog grotere
milieuvervuiling

E-1359/04
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Camilo Nogueira Román Volledige schadevergoeding voor de slachtoffers van de
ramp met de "Prestige"

E-1360/04

Camilo Nogueira Román Gemeenschappelijk werkgelegenheidsbeleid en het
samengaan van lage inkomens per inwoner en een hoge
werkloosheid in doelstelling1-regio's, zoals Galicië

E-1361/04

Camilo Nogueira Román Wegtrekken van werknemers met een universitair of
beroepsdiploma

E-1362/04

Ulla Sandbæk Traditionele rechten van de Samen P-1363/04

Juan Ferrández Lezaun Evaluatie van het project inzake de omleiding van water
uit de Ebro

E-1364/04

José García-Margallo y Marfil en
Cristina Gutiérrez-Cortines

Omleiding van water uit de Ebro E-1365/04

José García-Margallo y Marfil en
Cristina Gutiérrez-Cortines

Omleiding van water uit de Ebro E-1366/04

José García-Margallo y Marfil en
Cristina Gutiérrez-Cortines

Nationaal waterbeheerprogramma E-1367/04

Roberta Angelilli Subsidies voor de teelt van lavendel en hop E-1368/04

Camilo Nogueira Román Internationale zeevaartorganisatie (IMO) en goedkope
vlaggen

E-1369/04

Camilo Nogueira Román Europese wetgeving op de scheepvaart in Europese
wateren

E-1370/04

Ilda Figueiredo Uitgezonden seizoenarbeiders E-1371/04

Giorgio Celli Niet-naleving van de doelstellingen van het project voor
een leidingensysteem Llubí-Crestaxt

P-1372/04

Hiltrud Breyer Steun voor hogetemperatuurreactoren (HTR) E-1373/04

Brice Hortefeux Achtereenvolgende verhogingen van de staalprijzen E-1374/04

Bernard Poignant Begroting voor reinigingsschepen E-1375/04

Jillian Evans Antwoord op schriftelijke vraag P-0524/2004 P-1376/04

Monica Frassoni EU-steun aan Portugese installaties voor afvalverbranding
in het licht van de doelstellingen van de EU op het gebied
van het afvalbeleid

E-1377/04

José García-Margallo y Marfil en
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wateroverheveling vanuit de Ebro E-1378/04

Nikolaos Chountis Gelijke behandeling van alle EU-burgers E-1379/04

Joke Swiebel Loonverschillen tussen mannen en vrouwen E-1380/04
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Joke Swiebel Europees Gender Instituut E-1381/04

Joke Swiebel Huishoudelijk werk E-1382/04

Joke Swiebel Implementatie EU-wetgeving inzake gelijke behandeling
mannen/vrouwen

E-1383/04

Joke Swiebel Gender mainstreaming en financieringsprogramma's E-1384/04

Ilda Figueiredo Afsluiting van kandidaatstellingen voor het Agro-
programma in Portugal

E-1385/04

Ilda Figueiredo Kredietlijn voor steun in de landbouw E-1386/04

Ilda Figueiredo Steun voor landbouwers in kwetsbare gebieden E-1387/04

Sérgio Ribeiro Uitleen van boeken in bibliotheken E-1388/04

Camilo Nogueira Román Hoge snelheidstrein van Galicië naar Portugal en het
kerngebied van de Europese Unie

E-1389/04

Francesco Speroni Irak P-1390/04

Michl Ebner Autoweg Toledo-Ciudad Real-N IV E-1391/04

Mario Borghezio Schending van de politieke vrijheden in België -
veroordeling van het Vlaams Blok

E-1392/04

José Ribeiro e Castro Portugese werknemers in Nederland E-1393/04

José Ribeiro e Castro Betrekkingen EU - Mercosul E-1394/04

José Ribeiro e Castro Nieuwe drugs E-1395/04

Joke Swiebel Europees Genderinstituut E-1396/04

Anna Karamanou Voortgangsverslag Turkije - Heropening van het Grieks-
Orthodoxe Halki Seminarium

P-1397/04

Maurizio Turco Gevangenzetting en vervolging van een
mensenrechtenactivist in Syrië

P-1398/04

Marie-Arlette Carlotti Politieke situatie in de Dominicaanse republiek P-1399/04

Pasqualina Napoletano Uitzending van reclameboodschappen P-1400/04

Helle Thorning-Schmidt Jicht E-1401/04

Glyn Ford De treinexplosie in Noord-Korea E-1402/04

Graham Watson Regels voor vakantiegeld E-1403/04

Benedetto Della Vedova en Olivier
Dupuis

De psychiatrische en justitiële wapens van de autoriteiten
tegen de Italiaanse staatsburger Gian Piero Buscaglia

E-1404/04

Cristiana Muscardini Vertraging op de route naar D.O.P.-erkenning E-1405/04

José Ribeiro e Castro Angola - HIV/AIDS E-1406/04
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David Bowe Vrijstellingen van de Richtlijn inzake emballageafval E-1407/04

Giovanni Fava De Italiaanse rijksweg (strada statale) 113, het tracé
Gioiosa Marea (provincie Messina)

E-1408/04

Philip Claeys Uitspraken Commissaris Patten over referendum
Grondwet

P-1409/04

Nikolaos Chountis Verklaringen van commissaris Verheugen over bedrog in
de kwestie Cyprus

E-1410/04

Ward Beysen Parallelle handel in medicijnen E-1411/04

Graham Watson Zelfmoordsites op internet E-1412/04

Graham Watson Wijziging van de grondwet van de Malediven E-1413/04

Koenraad Dillen Proces tegen politieke partij in lidstaat E-1414/04

Koenraad Dillen Proces tegen politieke partij in lidstaat E-1415/04

Philip Claeys Gerhard Schröder wil grondwet doorvoeren zonder
ratificatie in alle lidstaten

E-1416/04

Philip Claeys Moslimvrouwen vrijgesteld van foto op identiteitskaarten
in Groot-Brittannië

E-1417/04

Nirj Deva Behoorlijk bestuur, democratie en rechtsstaat als
voorwaarden voor effectiviteit van steun en duurzame
ontwikkeling

E-1418/04

Gianfranco Dell'Alba en anderen Inbreuken op de rechtstaat in Syrië en arrestatie van
Aktham Naisse

E-1419/04

Nikolaos Chountis Toepassing van clausule 4 van richtlijn 1999/70/EG in
Griekenland

E-1420/04

Joan Vallvé Gevolgen voor milieu, erfgoed en op sociaal vlak van
aanleg autosnelweg op Ibiza

E-1421/04

Karin Riis-Jørgensen Uitvoersteun van de EU E-1422/04

Christopher Huhne Tetra-masten E-1423/04

Graham Watson Repressieve maatregelen jegens Koerden in Syrië E-1424/04

Paolo Bartolozzi Crisis in gebreid kwaliteitstextiel (kasjmier) E-1425/04

Paolo Bartolozzi Oplichterij in het handelsverkeer tussen Italië en Bulgarije E-1426/04

Ole Krarup Uitbreiding Schengen-samenwerking en keuze
rechtsgrondslag

P-1427/04

Torben Lund Jicht en toekomstige EU-acties P-1428/04

Heinz Kindermann Normen voor dierwelzijn in de tien nieuwe lidstaten P-1429/04
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Paul Lannoye Productiecapaciteit van Cogema P-1430/04

Ole Krarup Uitbreiding Schengen-samenwerking en keuze
rechtsgrondslag

E-1431/04

Michl Ebner Rookverbod in de Italiaanse horeca - problemen bij de
tenuitvoerlegging

E-1432/04

Enric Morera Català Steun aan de kaatssport E-1433/04

Enric Morera Català Aantasting van het milieu in de Serra Mariola (regio
Valencia)

E-1434/04

Enric Morera Català Aantasting van het milieu in de Serra Mariola (regio
Valencia)

E-1435/04

Enric Morera Català Aantasting van het milieu in de Serra Mariola (regio
Valencia)

E-1436/04

Enric Morera Català Aantasting van het milieu in de Serra Mariola (regio
Valencia)

E-1437/04

Enric Morera Català Herstel van de stranden van Valencia E-1438/04

Marianne Thyssen Evaluatie e-commerce-richtlijn 2002/38/EG van de Raad
van 7 mei 2002

E-1439/04

Marianne Thyssen Interpretatie van Europese normen inzake de keuring van
betonproducten

E-1440/04

Dorette Corbey Lozingen van overgeproduceerde melk in sloten en riolen E-1441/04

José Ribeiro e Castro Azoren en Madeira - geregeld vervoer over zee, in het
bijzonder van passagiers

E-1442/04

Niels Busk Feta P-1443/04

Ioannis Marinos Referenda op Cyprus E-1444/04

Paul Lannoye Europacup leefomgeving E-1445/04

Paul Lannoye HAARP-project en gegeven gevolg door de Commissie
aan de resolutie van het Parlement in 1999

E-1446/04

Anne Van Lancker en Saïd El
Khadraoui

Mediasubsidieregeling te bureaucratisch E-1447/04

Jan Mulder Concurrentieverstoring door CO2-allocatieplannen E-1448/04

Karin Riis-Jørgensen Bescherming tegen terrorisme op zee E-1449/04

Olle Schmidt Richtlijn elektriciteitsmarkt en interne markt P-1450/04

Johanna Boogerd-Quaak Verstrekking van gegevens van Europees vliegend
personeel - PNR-akkoord

P-1451/04
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Bernd Lange Procedure wegens schending van het Gemeenschapsrecht
door niet-omzetting van de voorschriften over prioriteit bij
de behandeling van afgewerkte olie

E-1452/04

Catherine Stihler Definitie van "nabijheidsbeginsel" met betrekking tot het
storten van afvalstoffen

E-1453/04

Catherine Stihler Maatregelen Commissie naar aanleiding van verklaring
van het Europees Parlement over bont van katten en
honden

E-1454/04

Catherine Stihler Vervoer en verkoop van puppy's in lidstaten E-1455/04

Glyn Ford Emissies Tetra-masten E-1456/04

Paul Lannoye Verontreinigende en gevaarlijke installaties E-1457/04

Roberta Angelilli Fondsen ter bescherming van kleine berggemeentes in de
provincie Rieti

E-1458/04

Koenraad Dillen Financiële steun aan Noord-Cyprus E-1459/04

Johanna Boogerd-Quaak Verstrekking van gegevens van Europees vliegend
personeel - PNR-akkoord

E-1460/04

Wilhelm Piecyk, Georg
Jarzembowski en Dirk Sterckx

Financiële middelen van het Europees Agentschap voor
de veiligheid van de zeevaart

E-1461/04

Roberta Angelilli Nieuwe stand van zaken betreffende de kredieten voor het
Cultura 2000-programma voor de gemeente Ancona

E-1462/04

Roberta Angelilli Nieuwe stand van zaken betreffende de kredieten voor het
Cultura 2000-programma voor de gemeente Pisa

E-1463/04

Roberta Angelilli Nieuwe stand van zaken betreffende de kredieten voor het
Cultura 2000-programma voor de gemeente Pistoia

E-1464/04

Roberta Angelilli Nieuwe stand van zaken betreffende de kredieten voor het
Cultura 2000-programma voor de gemeente Prato

E-1465/04

Roberta Angelilli Nieuwe stand van zaken betreffende de kredieten voor het
Cultura 2000-programma voor de gemeente Siena

E-1466/04

Roberta Angelilli Nieuwe stand van zaken betreffende de kredieten voor het
Cultura 2000-programma voor de gemeente Terni

E-1467/04

Roberta Angelilli Nieuwe stand van zaken betreffende de kredieten voor het
Cultura 2000-programma voor de gemeente Perugia

E-1468/04

Roberta Angelilli Nieuwe stand van zaken betreffende de kredieten voor het
Cultura 2000-programma voor de gemeente Carrara

E-1469/04

Roberta Angelilli Nieuwe stand van zaken betreffende de kredieten voor het
Cultura 2000-programma voor de gemeente Firenze

E-1470/04
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Roberta Angelilli Nieuwe stand van zaken betreffende de kredieten voor het
Cultura 2000-programma voor de gemeente Livorno

E-1471/04

Roberta Angelilli Nieuwe stand van zaken betreffende de kredieten voor het
Cultura 2000-programma voor de gemeente Macerata

E-1472/04

Roberta Angelilli Nieuwe stand van zaken betreffende de kredieten voor het
Cultura 2000-programma voor de gemeente Massa

E-1473/04

Margrietus van den Berg Liberalisering openbaar vervoer E-1474/04

Roberta Angelilli Situatie van de subsidiëring uit hoofde van het Daphne-
programma ten behoeve van de gemeente Florence

E-1475/04

Roberta Angelilli Situatie van de subsidiëring uit hoofde van het Daphne-
programma ten behoeve van de gemeente Pesaro-Urbino

E-1476/04

Roberta Angelilli Situatie van de subsidiëring uit hoofde van het Daphne-
programma ten behoeve van de gemeente Siena

E-1477/04

Roberta Angelilli Situatie van de subsidies uit hoofde van het programma
"Stedenbanden 2000" ten behoeve van de gemeente Terni

E-1478/04

Roberta Angelilli Situatie van de subsidies uit hoofde van het programma
"Stedenbanden 2000" ten behoeve van de gemeente
Ancona

E-1479/04

Roberta Angelilli Situatie van de subsidies uit hoofde van het programma
"Stedenbanden 2000" ten behoeve van de gemeente
Florence

E-1480/04

Roberta Angelilli Situatie van de subsidies uit hoofde van het programma
"Stedenbanden 2000" ten behoeve van de gemeente
Livorno

E-1481/04

Roberta Angelilli Situatie van de subsidies uit hoofde van het programma
"Stedenbanden 2000" ten behoeve van de gemeente
Macerata

E-1482/04

Roberta Angelilli Situatie van de subsidies uit hoofde van het programma
"Stedenbanden 2000" ten behoeve van de gemeente
Perugia

E-1483/04

Roberta Angelilli Situatie van de subsidies uit hoofde van het programma
"Stedenbanden 2000" ten behoeve van de gemeente
Pesaro

E-1484/04

Roberta Angelilli Situatie van de subsidies uit hoofde van het programma
"Stedenbanden 2000" ten behoeve van de gemeente Pisa

E-1485/04

Roberta Angelilli Situatie van de subsidies uit hoofde van het programma
"Stedenbanden 2000" ten behoeve van de gemeente
Pistoia

E-1486/04
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Roberta Angelilli Situatie van de subsidies uit hoofde van het programma
"Stedenbanden 2000" ten behoeve van de gemeente Siena

E-1487/04

Roberta Angelilli Situatie van de subsidies uit hoofde van het programma
"Life III" ten behoeve van de gemeente Prato

E-1488/04

Roberta Angelilli Situatie van de subsidies uit hoofde van het programma
"Life III" ten behoeve van de gemeente Massa

E-1489/04

Roberta Angelilli Situatie van de subsidies uit hoofde van het programma
"Life III" ten behoeve van de gemeente Florence

E-1490/04

Roberta Angelilli Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen
uit het Leonardo da Vinci-programma ten behoeve van de
gemeente Carrara

E-1491/04

Roberta Angelilli Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen
uit het Leonardo da Vinci-programma ten behoeve van de
gemeente Florence

E-1492/04

Roberta Angelilli Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen
uit het Leonardo da Vinci-programma ten behoeve van de
gemeente Livorno

E-1493/04

Roberta Angelilli Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen
uit het Leonardo da Vinci-programma ten behoeve van de
gemeente Macerata

E-1494/04

Roberta Angelilli Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen
uit het Leonardo da Vinci-programma ten behoeve van de
gemeente Massa

E-1495/04

Roberta Angelilli Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen
uit het Leonardo da Vinci-programma ten behoeve van de
gemeente Perugia

E-1496/04

Roberta Angelilli Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen
uit het Leonardo da Vinci-programma ten behoeve van de
gemeente Pistoia

E-1497/04

Roberta Angelilli Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen
uit het Leonardo da Vinci-programma ten behoeve van de
gemeente Prato

E-1498/04

Roberta Angelilli Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen
uit het Leonardo da Vinci-programma ten behoeve van de
gemeente Siena

E-1499/04

Roberta Angelilli Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen
uit het Leonardo da Vinci-programma ten behoeve van de
gemeente Terni

E-1500/04



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 51

Bulletin 20.07.2004 - NL- PE 344.004

Roberta Angelilli Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen
uit het Leonardo da Vinci-programma ten behoeve van de
gemeente Ancona

E-1501/04

Roberta Angelilli Stand van zaken met betrekking tot de financiële middelen
uit het Leonardo da Vinci-programma ten behoeve van de
gemeente Pisa

E-1502/04

Paulo Casaca Weigering om lijsten te publiceren van diepzeesoorten en
demersale soorten

E-1503/04

Ingo Schmitt Financiële steun voor rijscholen E-1504/04

Jan Mulder Eisen aan toepassing MKZ fonds in de Nederlandse
provincie Friesland

P-1505/04

Ilda Figueiredo Aflopen van de visserijovereenkomst met Marokko -
compensatie voor vissers

E-1506/04

Ilda Figueiredo Wijziging in de overeenkomsten betreffende de
hervorming van de steun in de sectoren olijfolie en katoen

E-1507/04

Michl Ebner Liberalisering van de electriciteitsmarkt - Goedkeuring
van grootschalige waterafvoeren voor waterkrachtgebruik

E-1508/04

Dorette Corbey en Jan Wiersma Controle van schepen met giftige stoffen E-1509/04
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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 71

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 76

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 06.05.2004
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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 34

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 9

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 194

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 146

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 59

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 50

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

Godsdienstvrijdheid 23.02.2004 23.05.2004 26
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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 156

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

Geluidsoverlast door luchthavens 10.03.2004 10.06.2004 54

19/2004 344.007 Nello MUSUMECI Georganiseerde misdaad 17.03.2004 06.05.2004 11

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 20

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 65

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

Kinderbescherming in verband met parafilie 22.03.2004 06.05.2004 80
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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 16

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

Antisemitisme 29.03.2004 06.05.2004 100

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

Gezondheidsproblemen door blootstelling aan Tetra-
straling

29.03.2004 06.05.2004 31

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 59

27/2004 344.467 Marie Anne ISLER BÉGUIN Milieu-interventiebeginsel 29.03.2004 06.05.2004 20

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 203

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 21
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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 73

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 38

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 30

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

19.04.2004 06.05.2004 84

34/2004 345.783 Jacqueline ROUSSEAUX, John
BOWIS en Miguel Angel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Bestrijding van Alzheimer en andere
hersenaandoeningen

28.04.2004 06.05.2004 196

35/2004 345.784 Bart STAES, Eurig WYNN en Saïd El
Khadraoui

Aandacht voor jeugd bij beleidsmaatregelen buiten het
jeugdbeleid

03.05.2004 06.05.2004 26
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS .................... (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

BOOGERD-
QUAAK
(ELDR)

Verslag over het niveau van de door de
VS gegarandeerde bescherming van
persoonsgegevens in het luchtverkeer
(PNR)

LIBE (P) 19.05.04 C5-0124/04
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Werkdocument van de diensten van de Commissie: Vereenvoudigde
douaneprocedures in de kustvaart: 'Toegelaten lijndienst'

JURI
RETT

SEC (04) 333
def.

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement, de Raad, de
Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Economisch en
Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese
Ombudsman tot oprichting van de Europese Bestuursschool

BUDG
JURI

CULT

SEC (04) 379
def.

Gemeenschappelijke regeling inzake de overmaking van een deel van
de inkomsten van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen

JURI
BUDG

SEC (04) 411
def.

 Aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende het evenement
"Culturele Hoofdstad van Europa" voor 2008

CULT SEC (04) 464
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
over de ontwikkeling van de uitgaven van het EOGFL-Garantie -
Alarmsysteem nr. 3/2004

AGRI
BUDG

SEC (04) 489
def.

 Aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende het evenement
"Culturele Hoofdstad van Europa" voor 2007

CULT SEC (04) 521
def.

 Mededeling van de Commissie: Tussentijds verslag over de
tenuitvoerlegging van de tweede fase van het Leonardo da Vinci-
programma (2000-2006)

CULT
EMPL

COM (04) 152
def.

 Verslag van de Commissie: Tussentijds evaluatieverslag over de
bereikte resultaten en kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de
uitvoering van de tweede fase van het communautaire
actieprogramma op onderwijsgebied "Socrates"

CULT COM (04) 153
def.

Mededeling van de Commissie: Naar een actief burgerschap: cultuur
en verscheidenheid in Europa bevorderen door programma's voor
jeugd, cultuur, de audiovisuele sector en participatie van de burgers

EMPL
LIBE
CULT

COM (04) 154
def.

Mededeling van de Commissie: De nieuwe generatie EG-
programma's op het gebied van onderwijs en beroepsopleiding na
2006

EMPL
CULT

COM (04) 156
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie: Tussentijdse evaluatie van het
programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

BUDG
EMPL
CULT

COM (04) 158
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
inzake bestaande communautaire maatregelen op het gebied van
omgevingslawaai, overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Richtlijn
2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van
omgevingslawaai

ITRE
RETT
ENVI

COM (04) 160
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
over het beheer van de aanplantrechten (Hoofdstuk 1 van Titel II van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad)

AGRI COM (04) 161
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: criminaliteitspreventie in de Europese Unie

LIBE COM (04) 165
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Verbetering van het toezicht op de industriële visserij in
de EU .

PECH COM (04) 167
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement over de
uitvoering van begrotingsonderdeel B5-504 "Maatregelen ter
bevordering van de opname in de algemene begroting van de
krachtens de EGKS gefinancierde activiteiten"

RETT
ITRE

COM (04) 180
def.

 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad betreffende de resultaten van de tussenbalans van de
subsidiabiliteit overeenkomstig artikel 2 van verordening (EG) Nr.
1164/1994 van de Raad tot oprichting van een cohesiefonds

RETT COM (04) 191
def.

 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement,
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio's betreffende de tenuitvoerlegging van de voorlichtings- en
communicatiestrategie van de Europese Unie

CULT COM (04) 196
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio's: Versterking van de capaciteit op het gebied van
civiele bescherming in de Europese Unie

ENVI COM (04) 200
def.

Werkdocument van de Commissie over de opstelling van een
communautair draaiboek voor een influenzapandemie

COM (04) 201
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie: Het stabilisatie- en associatieproces voor
Zuidoost-Europa - Derde jaarverslag

BUDG
FEMM
ITRE
AFET

COM (04) 202
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Reglementering van bewaarders van icbe's in de lidstaten:
stand van zaken en mogelijke toekomstige ontwikkelingen

JURI
ECON

COM (04) 207
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad betreffende de doelstellingen van de Commissie in het kader
van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika met
het oog op de derde Topbijeenkomst van staatshoofden en
regeringsleiders van de Europese Unie en Latijns-Amerika en het
Caraïbisch gebied die op 28 mei 2004 zal plaatsvinden in Guadalajara
(Mexico)

DEVE
AFET

COM (04) 220
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement:
Tenuitvoerlegging van het communautair kader voor het verzamelen
en beheren van gegevens die essentieel zijn voor het
gemeenschappelijk visserijbeleid

PECH COM (04) 225
def.

Verslag van de Commissie op grond van artikel 6 van het
Kaderbesluit van de Raad van 26 juni 2001 inzake het witwassen van
geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en
confiscatie van hulpmiddelen en van opbrengsten van misdrijven

JURI
LIBE

COM (04) 230
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement
en het Europees Economisch en Sociaal Comité betreffende de
uitvoering van de communautaire strategie inzake dioxinen, furanen
en polychloorbifenylen (COM(2001)0593)

AGRI
ITRE
ENVI

COM (04) 240
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement:
Balans op 31 december 2003 van het Actieplan 2001 van de
Commissie

COM (04) 247
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening (EG, Euratom) nr.
58/97 van de Raad

ITRE
ECON

COM (04) 249
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de
Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité:
Biowetenschappen en biotechnologie � een strategie voor
Europa - Tweede voortgangsverslag en richtsnoeren voor de
toekomst

AGRI
CULT
ENVI
JURI
ITRE

COM (04) 250
def.

Groenboek over onderhoudsverplichtingen LIBE
JURI

COM (04) 254
def.

 Ontwerp:  Scorebord voor Staatssteun - Editie voorjaar 2004 ECON COM (04) 256
def.

Mededeling van de Commissie: Advies inzake het verzoek van
Kroatië om toetreding tot de Europese Unie

TOUT
AFET

COM (04) 257
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement
over de toepassing van regelingen betreffende administratieve
samenwerking op het gebied van bestrijding van BTW-fraude

CONT
JURI

ECON

COM (04) 260
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement
en het Europees Economisch en Sociaal Comité: Het beheer van
auteursrechten en naburige rechten in de interne markt

CULT
JURI

COM (04) 261
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over het voorkomen en bestrijden van
georganiseerde criminaliteit in de financiële sector

CONT
ECON
JURI
LIBE

COM (04) 262
def.

Mededeling van de Commissie: De structurele veranderingen
begeleiden: Een industriebeleid  voor het uitgebreide Europa

ECON
EMPL
ITRE

COM (04) 274
def.

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de principes,
prioriteiten en voorwaarden die zijn opgenomen in het Europees
Partnerschap met Kroatië

ITRE
AFET

COM (04) 275
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

 Mededeling van de Commissie: Een proactief mededingingsbeleid
als hefboom voor Europees concurrentievermogen

ECON COM (04) 293
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement
en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de
werkzaamheden van oktober 2002 tot december 2003 van het
Gezamenlijk EU-forum over verrekenprijzen in het kader van de
belasting op ondernemingen en over een voorstel tot Gedragscode
voor een efficiënte toepassing van het Arbitrageverdrag
(90/436/EEG) van 23 juli 1990

ITRE
ECON

COM (04) 297
def.

Tussentijds verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en
de Raad over de uitvoering van het Edicom II-Programma

BUDG
ITRE

ECON

COM (04) 298
def.

 Mededeling van de Commissie: Follow-up van het denkproces
op hoog niveau over de mobiliteit van patiënten en de
ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de Europese Unie

ENVI COM (04) 301
def.

 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het
Comité van de Regio's: Modernisering van de sociale
bescherming voor de ontwikkeling van hoogwaardige,
toegankelijke en duurzame gezondheidszorg en langdurige
zorg: steun aan de nationale strategieën door middel van de
�open coördinatiemethode�

EMPL
ENVI

COM(04)
304def.

Verslag van de Commissie: Kwaliteit van in het wegvervoer in de
Europese Unie gebruikte benzine en dieselbrandstof: Eerste
jaarverslag (Verslagjaren 2001 en 2002)

RETT
ENVI

COM (04) 310
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Clearing en afwikkeling in de Europese Unie - Een
strategie voor de toekomst

ECON COM (04) 312
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement
inzake de toepassing van titel II van Verordening (EG) nr. 1760/2000
van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een
identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de
etikettering van rundvlees en rundvleesproducten

AGRI
ENVI

COM (04) 316
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de
Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het
Comité van de Regio's: Communautaire activiteiten terzake van
analyse, onderzoek en samenwerking op het gebied van de
werkgelegenheid � Eindverslag

EMPL COM (04) 323
def.

 Groenboek over publiek-private samenwerking en het
gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en
concessieovereenkomsten

COM (04) 327
def.

Groenboek over de onderlinge aanpassing, wederzijdse
erkenning en tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties in
de Europese Unie

CONT
JURI
LIBE

COM (04) 334
def.

 Mededeling van de Commissie aan de Raad : Follow-up van
het witboek �Een nieuw elan voor Europa�s jeugd�. Voorstel tot
gemeenschappelijke doelstellingen voor een beter begrip en
kennis van jongeren als antwoord op de resolutie van de Raad
van 27 juni 2002 over het kader voor Europese samenwerking
in jeugdzaken

FEMM
CULT

COM (04) 336
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad: Follow-up van het
witboek: "Een nieuw elan voor Europa's jeugd". Voorstel tot
gemeenschappelijke doelstellingen voor vrijwilligersactiviteiten door
jongeren als antwoord op de resolutie van de Raad van 27 juni 2002
over het kader voor Europese samenwerking in jeugdzaken

EMPL
FEMM
CULT

COM (04) 337
def.

 Verslag van de Commissie op basis van artikel 14 van het
Kaderbesluit van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de
bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere
betaalmiddelen dan contanten

CONT
ECON
LIBE

COM (04) 346
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Verslag van de Commissie over de toepassing van verordening (EG)
nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie in 2003

AFCO
LIBE

COM (04) 347
def.

Verslag van de Commissie over de tenuitvoerlegging in 1999-2000
van Verordening (EEG) nr. 3820/85 tot harmonisatie van bepaalde
voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (21e verslag van
de Commissie over de tenuitvoerlegging van de sociale wetgeving
met betrekking tot het wegvervoer)

EMPL
TRAN

COM (04) 360
def.
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Gewijzigde voorstellen
(Artikel 250, par. 2 van  het EG-verdrag)

Gewijzigd voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad betreffende intermodale laadeenheden

ITRE
RETT

COM (04) 361
def.
COD 030056

Gewijzigd voorstel voor besluit van het Europees Parlement en de
Raad tot vaststelling van een meerjarenprogramma van de
Gemeenschap ter verbetering van de toegankelijkheid, het nut en de
exploiteerbaarheid van digitale inhoud in Europa

BUDG
CULT
JURI
ITRE

COM (04) 367
def.
COD 040025
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

41/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
inzake de parlementsverkiezingen in Georgië

Brussel, 2 april 2004

De Europese Unie is ingenomen met de voorlopige bevindingen en conclusies van de internationale
verkiezingswaarnemingsmissie van de OVSE/het ODIHR bij de parlementsverkiezingen in Georgië op
28 maart 2004. Uit de bevindingen kan worden opgemaakt dat de verkiezingen prijzenswaardige vorderingen
vertoonden in vergelijking met eerdere verkiezingen en dat het verloop ervan Georgië dichter bij het voldoen
aan de normen voor democratische verkiezingen van de OVSE en de Raad van Europa heeft gebracht. De
Europese Unie verheugt zich, onder meer, over de uitspraak van de internationale
verkiezingswaarnemingsmissie dat het geheime karakter van de stemming bij deze verkiezingen was
verbeterd en dat de media in het algemeen, met uitzondering van de regio Adjara, vrijheid van meningsuiting
genoten.

De EU heeft tevens nota genomen van de in het voorlopig verslag van de waarnemersmissie genoemde
bekommernissen, waaronder het volledig gebrek aan inzet van de autoriteiten in Adjara om toereikende
voorwaarden voor het houden van zinvolle democratische verkiezingen in die regio te waarborgen; de
nalatigheid van de staatstelevisie in het bieden van een evenwichtige verslaggeving van de
verkiezingscampagne en het vóórtdurende ontbreken van een duidelijke scheiding tussen de
staatsadministratie en de partijstructuren. Wij verwachten van de Georgische autoriteiten dat zij genoemde
punten aanpakken en constructief met de OVSE en de Raad van Europa blijven samenwerken ter
bevordering van de democratisering.

De EU herinnert aan haar bereidheid om Georgië door middel van het volledige scala van EU-instrumenten
en -beleidslijnen te helpen zijn urgente problemen te boven te komen. De EU doet een beroep op alle partijen
om ervoor te zorgen dat de kalmte bewaard blijft en om vooruitgang te boeken bij de belangrijke
economische en politieke hervormingsuitdagingen waarvoor het land zich geplaatst ziet.

De speciale vertegenwoordiger van de EU voor de zuidelijke Kaukasus, ambassadeur Heikki Talvitie, was
gedurende de verkiezingsperiode in Georgië en zal de Raad op de hoogte blijven houden van de
ontwikkelingen aldaar. Op woensdag 31 maart zal hij Adjara bezoeken.

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

________________________
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42/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het verloop van de presidentsverkiezingen van 21 maart 2004 in El Salvador

Brussel, 2 april 2004

De Europese Unie is ingenomen met het goede verloop van de presidentsverkiezingen van 21 maart 2004 in
de republiek El Salvador. Zij biedt de heer Antonio Saca, de winnaar van deze verkiezingen, haar oprechte
gelukwensen aan.

De hoge opkomst bij de verkiezingen, die in een klimaat van vrijheid en transparantie zijn verlopen, heeft de
politieke maturiteit van de Salvadoraanse bevolking bewezen en bevestigt haar engagement voor vrede en
democratie.

De Europese Unie zal de verdieping van de democratie in El Salvador en de ontwikkeling van het land
verder blijven steunen.

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

________________________

43/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de parlementsverkiezingen in Guinee-Bissau

Brussel, 7 april 2004

Ter gelegenheid van de parlementsverkiezingen die op 28 en 30 maart jongstleden in Guinee-Bissau zijn
gehouden, wenst de Europese Unie te benadrukken dat het belangrijk is dat er in dat land verkiezingen
hebben plaatsgevonden, verkiezingen die een belangrijke fase zijn in het overgangsproces naar de
normalisering van de democratische en grondwettelijke instellingen van het land. De Europese Unie verwijst
naar het communiqué dat de internationale waarnemers in de avond van 30 maart hebben doen uitgaan, en
geeft uiting aan haar tevredenheid over de rust en de burgerzin die de verkiezingen hebben gekenmerkt. De
logistieke problemen die er zelfs toe hebben geleid dat een aantal stembureaus, vooral in Bissau, later zijn
opengegaan, werden opgelost, en er is geen enkele gewelddaad van enige importantie gemeld. De
verkiezingen zijn op correcte, vrije en doorzichtige wijze verlopen. De Europese Unie wenst de bevolking
van Guinee Bissau geluk met de grote opkomst bij de verkiezingen. De Europese Unie spoort alle betrokken
partijen aan de uitslag te aanvaarden en te respecteren. De Europese Unie bevestigt dat zij bereid is Guinee-
Bissau te helpen bij de normalisering van de economische en sociale toestand, en bevestigt tevens dat zij het
land zal helpen om zijn instellingen te versterken.
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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.

_______________________

44/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de toestand in Ivoorkust
Brussel, 8 april 2004

De Europese Unie, onder verwijzing naar de verklaring van het voorzitterschap van 25/26 maart,

1. betreurt ten zeerste de gebeurtenissen van 25 maart en de daaropvolgende dagen, waardoor opnieuw het
verzoeningsproces in Ivoorkust in gevaar wordt gebracht;

2. betuigt haar oprechte deelneming aan de families van de slachtoffers van de gebeurtenissen van 25 maart
en de daaropvolgende dagen;

3. is bezorgd over berichten die gewag maken van razzia's en andere ernstige schendingen van de
mensenrechten in de daaropvolgende dagen;

4. spreekt er haar waardering over uit dat de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de rechten van
de mens de oprichting heeft aangekondigd van een internationale onderzoekscommissie om de
bovengenoemde gebeurtenissen op te helderen;

5. roept de regering van de Republiek Ivoorkust op alle maatregelen te nemen om het vertrouwen in de
ordediensten te herstellen en de veiligheid van alle eigen en buitenlandse onderdanen in Ivoorkust te
waarborgen met inachtneming van de mensenrechten;

6. geeft nogmaals uiting aan haar overtuiging dat de volledige uitvoering van het akkoord van Linas-
Marcoussis de enige oplossing voor de Ivoriaanse crisis vormt;

7. benadrukt het belang van het werk van het follow-up-comité om ten eerste dergelijke gebeurtenissen te
voorkomen en vervolgens het vreedzaam naast elkaar bestaan te herstellen door de toepassing van het
akkoord van Linas-Marcoussis te bevorderen;

8. spoort alle partijen die het akkoord van Linas-Marcoussis hebben ondertekend, ertoe aan de politieke
dialoog te hervatten en opnieuw deel te nemen aan de regering van nationale verzoening;



ALGEMENE INFORMATIE 75

Bulletin 20.07.2004 - NL- PE 344.004

9. benadrukt dat het van belang is om spoedig vredeshandhavingstroepen van de Verenigde Naties in
Ivoorkust in te zetten om steun te verlenen aan de volledige uitvoering, door de regering van nationale
verzoening, van het akkoord van Linas-Marcoussis, dat in oktober 2005 moet uitmonden in verkiezingen;

10. steunt alle inspanningen die sinds lang door de Verenigde Naties en de ECOWAS worden geleverd om
de betrokken partijen te helpen een oplossing voor de Ivoriaanse crisis te vinden.

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.

______________

45/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
naar aanleiding van de tiende verjaardag van de genocide in Rwanda

Brussel, 8 april 2004

NOOIT MEER

De herdenking van de tiende verjaardag van de genocide in Rwanda is voor de gehele internationale
gemeenschap een moment van bezinning en droefheid. De Europese Unie zou graag eer willen betonen aan
de doden en aan de kracht en de moed van de overlevenden. De Europese Unie spreekt ook haar waardering
uit voor de inspanningen en successen van het Rwandese volk bij de heropbouw van het land na de
afschuwelijke gebeurtenissen van 1994. De vooruitgang die de afgelopen tien jaar in Rwanda is geboekt en
de huidige inspanningen om een nationale verzoening tot stand te brengen, getuigen van de wilskracht van
het Rwandese volk om ervoor te zorgen dat dergelijke wreedheden tegen het Rwandese volk nooit meer
zullen plaatsvinden.

Het is evident dat de internationale gemeenschap voor en tijdens de volkenmoord tragische vergissingen
heeft begaan. Haar reactie op de genocide kwam te laat en was ontoereikend. De uitdaging om nooit meer te
falen in het voorkomen van dergelijke verschrikkingen vormt de spil van het beleid van de Europese Unie.
De Europese Unie is ambitieus in haar doelstelling om herhaling van volkenmoord waar ook ter wereld te
voorkomen, maar blijft nederig omdat zij beseft dat wat zij ook doet, het misschien niet voldoende is.

De Europese Unie verheugt zich over de inspanningen van de VN om de wereld vroegtijdig te waarschuwen
en te wapenen tegen toekomstige volkenmoorden en steunt de voorstellen van de secretaris-generaal van de
VN - die voor het eerst zijn gedaan in verband met het Internationaal Forum van Stockholm ter preventie van
volkenmoord - om de rol van de VN in het kader van een doeltreffende preventie van volkenmoord te
versterken. De EU is in het bijzonder ingenomen met het besluit van de secretaris-generaal van de VN om
een speciale adviseur inzake de preventie van volkenmoord te benoemen. De EU zal de speciale adviseur
steun verlenen en ten volle gebruik maken van de adviezen en de informatie die hij zal verstrekken. De
Europese Unie intensiveert zelf ook haar werkzaamheden ter preventie van volkenmoord, via haar
programma voor de preventie van gewapende conflicten, haar steun voor het Internationaal Strafhof, haar
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ontwikkelingssamenwerking, haar inzet voor de mensenrechten, en via andere wegen. De EU heeft voorts
grote inspanningen geleverd naar aanleiding van de lering die is getrokken uit de genocide van 1994, door
haar vermogens om snel te reageren op crisissituaties te verbeteren. Daarom heeft de Europese Unie vorige
zomer in Ituri, in de DRC, operatie Artemis gelanceerd, in samenwerking met de VN. Deze operatie kan
worden beschouwd als het eerste geval waarin de Europese Unie daadwerkelijk is opgetreden om genocide te
voorkomen. De Europese Unie zal haar inspanningen ter verbetering van haar vermogens op het gebied van
vroegtijdige waarschuwing en conflictpreventie voortzetten.

De Europese Unie bevestigt haar engagement met het volk van Rwanda en zal Rwanda blijven steunen op de
weg naar nationaal herstel. De lering die is getrokken uit de volkenmoord in Rwanda mag nooit worden
vergeten. Een en ander zal de Europese Unie blijven inspireren en motiveren bij haar streven, zowel via haar
eigen instrumenten als in samenwerking met haar internationale partners, naar een doeltreffender collectief
optreden op het gebied van conflictpreventie, vroegtijdige waarschuwing en verdediging van de
mensenrechten. De aanhoudende schendingen van de mensenrechten en de humanitaire crises in de hele
wereld vergen onze gecoördineerde aandacht.

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.

________________________

46/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de tussentijdse verkiezingen te Zengeza (Zimbabwe)
Brussel, 15 april 2004

De Europese Unie veroordeelt het geweld, de intimidaties en de onregelmatigheden die voor en tijdens de
tussentijdse verkiezingen te Zengeza op 27 en 28 maart 2004 hebben plaatsgevonden. Duidelijk is dat in dit
verkiezingsklimaat de kiezers te Zengeza hun stem niet op een vrije, regelmatige en veilige wijze hebben
kunnen uitbrengen. Bijzonder verontrustend zijn de schietpartijen, waarbij een dode en verscheidene
gewonden zijn gevallen. De gebeurtenissen te Zengeza vormen een verontrustend voorteken voor
toekomstige verkiezingen, met name de volgende tussentijdse verkiezingen te Lupane in mei 2004 en de
parlementsverkiezingen die voor maart 2005 op het programma staan.

De Europese Unie dringt er bij de regering van Zimbabwe op aan alle politieke partijen in volledige vrijheid
aan de verkiezingen te laten deelnemen. De EU wijst op het belang van een verkiezingsklimaat dat
bevorderlijk is voor het houden van vrije en regelmatige verkiezingen, die voldoen aan de internationale
normen zoals bijvoorbeeld de verkiezingsnormen voor het SADC-gebied die zijn opgesteld door het
Parliamentary forum van de Ontwikkelingsgemeenschap van zuidelijk Afrika (SADC). De Europese Unie
verzoekt alle politieke partijen zich te onthouden van iedere vorm van geweld en intimidatie voor, tijdens en
na de verkiezingen; tevens dringt zij er bij de autoriteiten op aan geweld, intimidatie en onregelmatigheden te
voorkomen.
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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 en Servië en Montenegro, alsmede de EVA-
landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich
bij deze verklaring aan.

________________________

47/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de situatie in Darfur (Soedan)

Brussel, 15 april 2004

Het stemt de Europese Unie tot voldoening dat er tussen de regering van Soedan en de MLS/SLA en MJE
een akoord is ondertekend over een humanitair staakt-het-vuren. Zij roept alle partijen op de bepalingen van
dat akkoord strikt in acht te nemen en na te leven.

Zij complimenteert Tsjaad met de inspanningen die dit land heeft geleverd om de sluiting van het akkoord
mogelijk te maken.

De Europese Unie is verheugd dat alle partijen zich ertoe hebben verbonden de hulporganisaties onbeperkt
toegang te verlenen en de verdeling van hulpgoederen aan de bevolking van de regio Darfur te
vergemakkelijken.

Het is in dit verband van essentieel belang dat de regering van Soedan haar toezegging gestand doet om de
ongeregelde troepen die worden aangeduid met de benaming Janjaweed, onder controle te houden.

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 Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Servië en Montenegro, alsmede de EVA-landen IJsland,
Liechtenstein en Noorwegen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze
verklaring aan.

_______________________

48/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende Gemeenschappelijk

Standpunt 2004/293/GBVB van 30 maart 2004 tot verlenging van de maatregelen
ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van

het Internationaal Oorlogstribunaal voor het voormalig Joegoslavië (ICTY)
Brussel, 15 april 2004

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,
Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, betuigen hun instemming
met de doelstellingen van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/293/GBVB van de Raad van 30 maart 2004
tot verlenging van de maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van
het Internationaal Oorlogstribunaal van het voormalig Joegoslavië (ICTY). 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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49/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de algemene verkiezingen in Indonesië

Brussel, 26 april 2004

De Europese Unie heeft met grote belangstelling de algemene verkiezingen in Indonesië voor diverse
vertegenwoordigende organen gevolgd die op 5 april jl. zijn gehouden. De verkiezingen behoorden tot de
grootste verkiezingen die ooit ter wereld zijn gehouden, en de organisatie ervan was een immens logistiek
karwei voor het Nationale Kiescomité (KPU), aangezien er meer dan 650 miljoen stembiljetten moesten
worden gedrukt en verspreid, en er voor vier vertegenwoordigende organen in bijna 600.000 stembureaus
werd gestemd.

Hoewel de officiële resultaten van de verkiezingen voorlopig nog niet bekend zullen zijn, maakt de Europese
Unie van de gelegenheid gebruik om het volk en de regering van Indonesië te feliciteren met het over het
algemeen vreedzame karakter van de in alle vrijheid verlopen verkiezingsstrijd en verkiezingen, en zij hoopt
dat de komende presidentsverkiezingen op dezelfde positieve wijze plaats zullen vinden.

Meer dan 200 onafhankelijke EU-waarnemers hadden in het land post gevat om het verkiezingsproces te
volgen. De Europese Unie spreekt haar grote waardering uit voor het werk van de EU-
verkiezingswaarnemingsmissie onder leiding van de heeft Glyn Ford, die op alomvattende wijze over het
verkiezingsproces in Indonesië heeft gerapporteerd. De Europese Unie zal door middel van de aanhoudende
inzet van de EU-verkiezingswaarnemingsmissie ook de komende presidentsverkiezingen met grote
belangstelling volgen.

De Europese Unie neemt met grote voldoening nota van het feit dat de verkiezingen in een positieve geest
zijn verlopen. Over het algemeen lijken de verkiezingen te zijn geslaagd, hoewel de voorbereidingen werden
gekenmerkt door tekortkomingen en vertragingen, met name bij de opstelling en de verspreiding van de
stembiljetten, en er op de verkiezingsdag sprake was van enige vertragingen en uitstel in bepaalde
geïsoleerde delen van het land. De verkiezingen lijken vreedzaam te zijn verlopen, met uitzondering van
enkele incidenten die uit Atjeh werden gemeld. Helaas konden de waarnemers in Atjeh niet volledig hun
observatietaken vervullen, zodat de informatie over de verkiezingen in die provincie schaars blijft. De
Europese Unie uit de hoop dat haar waarnemers tijdens de aanstaande presidentsverkiezingen het
verkiezingsproces volledig zullen kunnen volgen.

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, de Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië en Servië en Montenegro, 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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50/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de uitspraak in de zaak van Leyla Zana

Brussel, 22 april 2004

De Europese Unie spreekt haar diepe teleurstelling uit over het besluit van de rechtbank voor staatsveiligheid
in Ankara van 21 april 2004 waarbij de gevangenisstraf wordt bevestigd die in 1994 werd opgelegd aan
mevrouw Leyla Zana, en de heren Hatip Dicle, Orhan Dogan en Selim Sadak. Het nieuwe proces ingevolge
het arrest van het Europees Hof van de rechten van de mens in juli 2001 was mogelijk dankzij de belangrijke
hervormingen die Turkije tijdens de voorbije twee jaar heeft aangenomen. De EU heeft het nieuwe proces
van nabij gevolgd en respecteert weliswaar ten volle het beginsel van de onafhankelijkheid van de
rechterlijke macht, maar heeft herhaaldelijk bij de Turkse autoriteiten uiting gegeven aan haar bezorgdheid
over de behandeling van de zaak door de rechtbank voor staatsveiligheid in Ankara. De EU betreurt het dat
het nieuwe proces en het vonnis duidelijk in strijd zijn met het hervormingsproces waartoe de regering van
Turkije zich heeft geëngageerd en dat centraal staat bij de ontwikkeling van nauwere betrekkingen tussen de
EU en Turkije.

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

_______________

51/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over 10 jaar democratie in Zuid-Afrika

De Europese Unie wil de regering en de bevolking van Zuid-Afrika ter gelegenheid van de tiende verjaardag
van de totstandbrenging van de democratie van harte gelukwensen en hun haar beste wensen aanbieden.

De Europese Unie is van oordeel dat Zuid-Afrika door de totstandbrenging van een sterke en functionerende
democratie in de context van de post-apartheid een opmerkelijke prestatie heeft geleverd. De EU is van
mening dat Zuid-Afrika, belast als het is door de erfenis van het absolute kwaad van het apartheidsregime op
het gebied van economische, sociale en constitutionele hervorming aanmerkelijke vooruitgang heeft geboekt.

Zuid-Afrika is een actieve rol gaan spelen op het internationale toneel, met name op het Afrikaanse continent
door zich voortdurend in te zetten om vrede tot stand te brengen in onrustige gebieden en steun te bieden aan
de economische wederopleving van het continent.

De Europese Unie ziet ernaar uit nauw met Zuid-Afrika samen te werken om de betrekkingen zowel op
bilateraal niveau als in het kader van de internationale fora verder te verdiepen.

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.

________________________



ALGEMENE INFORMATIE80

Bulletin 20.07.2004 - NL- PE 344.004

52/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de toepassing van specifieke maatregelen voor terrorismebestrijding

Brussel, 30 april 2004

De toetredende landen Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Tsjechië en
Slovenië, alsmede de kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Turkije, de landen van het Stabilisatie- en
Associatieproces Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Kroatië en Servië en
Montenegro, alsmede de EVA-lidstaten van de Europese Economische Ruimte IJsland, Liechtenstein en
Noorwegen, verklaren dat zij zich scharen achter de doelstellingen van Gemeenschappelijk Standpunt
2004/309/GBVB van de Raad van 3 april 2004 inzake de actualisering van Gemeenschappelijk Standpunt
2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en
houdende intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/906/GBVB. Zij zullen erop toezien dat hun
nationaal beleid in overeenstemming is met dit gemeenschappelijk standpunt.

De Europese Unie neemt met genoegen nota van deze toezegging.

________________________

53/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende
Gemeenschappelijk Standpunt 2004/423/GBVB van de Raad

tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar
Brussel, 30 april 2004

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,
Noorwegen en Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, betuigen hun instemming
met de doelstellingen van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/423/GBVB van de Raad tot verlenging van de
beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar dat op 26 april 2004 door de Raad van de Europese Unie is
vastgesteld op basis van artikel 15 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Zij zullen er zorg voor
dragen dat hun nationaal beleid met dit gemeenschappelijk standpunt overeenstemt.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

________________________
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54/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het vredesproces in Burundi

Brussel, 30 april 2004

De Europese Unie spreekt haar voldoening uit over het congres van de PALIPEHUTU-FNL dat op 18 tot en
met 21 april 2004 in Kigoma, Tanzania, heeft plaatsgevonden, en beschouwt dit, en met name de
aankondiging van de FNL dat zij "de vijandelijkheden jegens de regeringstroepen onmiddellijk zullen
staken" als een veelbelovend signaal op weg naar alomvattende vrede in Burundi, en als een teken dat deze
partij vastbesloten is met de overgangsregering over een staakt-het-vuren te onderhandelen. De EU betreurt
evenwel dat in Burima in de provincie Bujumbura Rurale opnieuw gevochten wordt. Wil een staakt-het-
vuren doeltreffend zijn, dan is engagement van alle betrokken partijen vereist. De EU dringt er bij de
regeringstroepen en de FNL op aan alle aanvallen te beëindigen, zich duidelijk tot een staakt-het-vuren te
verbinden en onverwijld de nadere regeling daarvan uit te werken, zodat het onmiddellijk kan worden
uitgevoerd. De Europese Unie herhaalt tevens haar oproep aan de FNL de militaire optie te laten varen en
zich volledig voor het vredesproces in te zetten. Er is geen alternatief voor onderhandelingen, en de EU
hoopt dat het de partijen ernst is een eind te maken aan het lijden van de Burundese bevolking. Zij bevestigt
opnieuw dat zij bereid is te helpen de weg te banen naar een vreedzame oplossing van het Burundese
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 en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Servië en
Montenegro en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland,
Noorwegen en Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze
verklaring aan.

________________________

55/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie inzake intimidatie door de Belarussische
autoriteiten in verband met de uitbreidingsfestiviteiten in Minsk

Brussel, 4 mei 2004

De missiehoofden van de EU in Minsk hadden afgesproken op 30 april de toetreding van de zes in Minsk
vertegenwoordigde nieuwe lidstaten tot de Europese Unie te vieren. Het programma voor deze viering van
de uitbreiding omvatte een voor het publiek toegankelijk gala waarbij er een optreden door jonge Europese
circussterren zou plaatsvinden. Dit openbaar evenement zou beginnen met de vertoning op een scherm van
een boodschap van de voorzitter van de Commissie, Romano Prodi. Het moest evenwel op het laatste
ogenblik worden geannuleerd omdat de hiervoor benodigde administratieve vergunningen niet van de
Belarussische autoriteiten waren ontvangen.
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De Europese Unie betreurt dat waarschijnlijk de enige evenementen die op 1 mei zullen plaatsvinden beperkt
zullen zijn tot de ambassadeterreinen en derhalve niet het brede publiek van Belarus kunnen bereiken. Zij
kan niet begrijpen waarom de vergunningen niet zijn afgegeven en vraagt zich af of deze weigering strookt
met de hernieuwde bevestiging door de hoogste staatsautoriteit van de wens van Belarus "om niet slechts
goede betrekkingen maar zeer goede betrekkingen met de Europese Unie te onderhouden" (rede tot de leden
van het parlement van Belarus op 14 april 2004).

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Turkije, en de landen van het stabilisatie- en associatieproces
Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Servië en Montenegro, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________

56/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen aan de grens tussen

de Democratische Republiek Congo en de Republiek Rwanda
Brussel, 10 mei 2004

De EU spreekt haar ernstige bezorgdheid uit over recente berichten over een aanval op Rwandees
grondgebied, die door de Beweging van de Democratische Strijdkrachten voor de Bevrijding van Rwanda
(FDLR) zou zijn ondernomen en over een actie door Rwandese troepen die zou hebben plaatsgehad op het
grondgebied van de Democratische Republiek Congo.

De EU herinnert eraan dat elke aanwezigheid van buitenlandse troepen, ongeacht hun herkomst, op het
grondgebied van de DRC een schending is van het internationale recht en een inbreuk vormt op de
soevereiniteit en de territoriale integriteit van de Democratische Republiek Congo. De EU acht het dringend
noodzakelijk dat de MONUC zich met kracht inzet om elke binnendringing van de FDLR op Rwandees
grondgebied tegen te gaan, en aldus te zorgen voor daadwerkelijke stabiliteit in het oosten van de DRC.

De EU keurt even krachtig de beperkingen af die op Congolees grondgebied worden opgelegd aan het vrije
verkeer van de soldaten van de missie van de Verenigde Naties in Congo (MONUC), waardoor dezen hun
taken niet tot een goed einde kunnen brengen.

De potentiële ernst van de situatie in het oosten van de DRC noopt de EU ertoe een beroep te doen op de
Congolese en de Rwandese regering om in rechtstreeks overleg met elkaar te treden teneinde een toename
van de spanningen te voorkomen, en hun inspanningen om verbetering te brengen in de betrekkingen tussen
de twee landen te verdubbelen.

De EU roept de hoogste autoriteiten in Kigali en in Kinshasa opnieuw op om naar de letter en de geest de
verklaring van goede nabuurschap na te leven die beide landen op 25 september 2003 hebben ondertekend,
alsook het akkoord van Pretoria van 30 juli 2002 en de verbintenissen die beide partijen tijdens de
bijeenkomst van Pretoria van 27 november 2003 zijn aangegaan.



ALGEMENE INFORMATIE 83

Bulletin 20.07.2004 - NL- PE 344.004

De EU zal meer in het bijzonder haar steun verlenen voor de invoering door beide landen van een bilateraal
mechanisme voor toezicht op de grenszone met hulp van de MONUC. In dit verband zijn de ontwapening en
de demobilisering van de voormalige Rwandese strijdkrachten en de Interahamwe-strijders van essentieel
belang voor een oplossing van het conflict in de regio.

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.

_______________________

57/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de autonome Georgische republiek Adzjarië

Brussel, 4 mei 2004

De Europese Unie maakt zich ernstig zorgen over de jongste ontwikkelingen in de autonome Georgische
republiek Adzjarië. De vernietiging op zondag 2 mei van bruggen die Adzjarië met de rest van Georgië
verbinden, op initiatief van de Adzjarische autoriteiten, is een uiterst negatieve daad. Verdere escalatie van
de spanning tussen Tbilisi en Batumi moet worden vermeden.

De Europese Unie roept de autonome republiek Adzjarië en de Georgische regering op alleen van vreedzame
middelen gebruik te maken om de onopgeloste kwesties aan te pakken. Bedreigingen en gewelddaden zijn
uit den boze en moeten worden vermeden.

De Europese Unie bevestigt dat zij de territoriale integriteit van Georgië ten volle ondersteunt. De Europese
Unie herhaalt tevens dat de betrekkingen tussen de autonome republiek Adzjarië en de rest van Georgië
moeten worden uitgebouwd binnen het kader van de Georgische grondwet, waarin de autonomie van
Adzjarië is erkend. Zij is ingenomen met de verklaring van de regering van Georgië over de
onschendbaarheid van de status van Adzjarië. In dit verband moet in de nabije toekomst een Wet inzake de
status van de autonome republiek Adzjarië worden aangenomen, zoals bepaald in artikel 3, lid 3, van de
grondwet van Georgië.
De Europese Unie is bezorgd over de sociale gevolgen van de de facto blokkade van Adzjarië en verzoekt
Batumi alle vervoersverbindingen tussen Adzjarië en de rest van Georgië te herstellen.

De Europese Unie blijft de situatie op de voet volgen.

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.

________________________
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58/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de Georgische Autonome Republiek Adzjarië

Brussel, 6 mei 2004

De Europese Unie is ingenomen met de positieve ontwikkelingen in Adzjarië en met de vreedzame wijze
waarop deze zich hebben voltrokken.

Het herstel van het gezag van de Georgische regering in de Autonome Republiek Adzjarië betekent een
belangrijke stap in de verbreiding van de rechtsstaat en de eerbied voor de mensenrechten in geheel Georgië.

De Europese Unie kijkt er nu naar uit dat er binnen een redelijk tijdsbestek democratische verkiezingen voor
de Hoge Raad van Adzjarië worden gehouden.

De Europese Unie spreekt opnieuw haar steun uit voor de territoriale integriteit van Georgië en is verheugd
over de bevestiging door de Georgische regering van haar voornemen om de autonome status van Adzjarië
binnen Georgië te eerbiedigen.

De Europese Unie prijst zich gelukkig met de constructieve rol die de Russische Federatie heeft gespeeld bij
de totstandbrenging van een vreedzame oplossing voor de situatie in Adzjarië.

De kandidaat-lidstaten Roemenië en Turkije, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke
kandidaat-lidstaten Albanië, Kroatië, Servië en Montenegro en de Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland en Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische
Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________

59/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de recente gebeurtenissen in Nigeria

Brussel, 17 mei 2004

Het voorzitterschap geeft namens de Europese Unie uiting aan zijn grote bezorgdheid en ontzetting  omtrent
de onlusten die in Nigeria steeds weer dood en vernieling zaaien. De Europese Unie is diep geschokt door de
golf van geweld die onlangs de stad Yelwa in de centrale deelstaat Plateau, en vervolgens de stad Kano heeft
overspoeld. De Europese Unie betuigt tevens haar intense medeleven met de regering van Nigeria en met de
families die door deze tragische gebeurtenissen zijn getroffen.

De Europese Unie neemt akte van de snelle reactie van de Nigeriaanse regering, die extra veiligheidstroepen
naar de betrokken gebieden heeft gestuurd en een uitgaansverbod heeft afgekondigd om een eind te maken
aan de geweldsspiraal. Zij roept beide gemeenschappen met aandrang op tot matiging en benadrukt dat elke
vorm van vergelding of provocatie, die alleen maar verder bloedvergieten en verlies aan mensenlevens zou
kosten, moet worden vermeden.
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De Europese Unie verheugt zich over de maatregelen die de regering van Nigeria heeft getroffen om de
vrede in de getroffen gebieden te herstellen. In geval van interventie dienen de mensenrechten en de
rechtsstaat ten volle te worden geëerbiedigd.

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.

________________________

60/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende de aanneming, door de
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa van 28 april 2004, van de resolutie en de

aanbevelingen van het Pourgourides-verslag over verdwijningen in Belarus
Brussel, 12 mei 2004

De Europese Unie neemt nota van de aanneming door de Parlementaire Vergadering van de Raad
van Europa d.d. 28 april 2004 van de resolutie en de aanbevelingen van het verslag over verdwij-
ningen in Belarus. De Europese Unie is ernstig bezorgd over de vaststellingen in dat verslag, waarin
ten aanzien van de mensenrechten en de rechtsstaat in Belarus uiterst zorgwekkende kwesties aan
de orde worden gesteld.

De Europese Unie merkt op dat in het verslag wordt gesteld dat de staat op hoog niveau betrokken
is bij politiek gemotiveerde verdwijningen. Het verslag concludeert dat er geen behoorlijk onder-
zoek naar de verdwijningen is gedaan en dat op het hoogste niveau stappen zijn ondernomen om
een en ander in de doofpot te stoppen.

De Europese Unie steunt het verzoek van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa,
namelijk dat de bevoegde Belarussische instanties een werkelijk onafhankelijk onderzoek naar de
verdwijningen instellen. In het kader van dit onderzoek dienen onder meer de gedragingen te
worden nagegaan van de procureur-generaal, de minister van Sport en Toerisme en andere personen
die in het Pourgourides-verslag met name worden genoemd. De Europese Unie wenst dat dit
onderzoek onder leiding van een neutrale onderzoeksambtenaar wordt gevoerd. In afwachting van
dat onderzoek vraagt de EU zich af of de in het verslag vermelde personen hun huidige gezags-
positie dienen te behouden.

De Europese Unie is gezien de ernst van de vaststellingen in het Pourgourides-verslag en de tijd die
reeds is verstreken, van mening dat de vaststellingen van een dergelijk onafhankelijk verslag
vroegtijdig moeten worden bekendgemaakt. Indien strafvervolging gerechtvaardigd is, moet deze
onverwijld worden ingesteld.
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De Europese Unie zal zich met deze kwestie en met de follow-up ervan door de regering van
Belarus blijven bezighouden. De Unie zal de aanbevelingen van de Parlementaire Vergadering
verder bestuderen in de context van haar niet-aflatende bezorgdheid over de situatie van de
mensenrechten in Belarus.

De Europese Unie neemt ook nota van de aanneming door de Parlementaire Vergadering van de
Raad van Europa van de resolutie en de aanbevelingen van het verslag over de vervolging van de
pers in de Republiek Belarus. De Europese Unie blijft uitermate bezorgd over de situatie van de
pers in Belarus en roept de regering van Belarus op de aanbevelingen van het verslag op te volgen.

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.

________________________

62/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de mensenrechten op Cuba

Brussel, 13 mei 2004

De Europese Unie maakt zich ernstige zorgen over de recente processen tegen en veroordelingen van een
nieuwe groep van dertien Cubaanse mensenrechtenactivisten en journalisten, die allen zijn aangehouden toen
zij op vreedzame wijze gebruikmaakten van hun recht op vrijheid van mening en meningsuiting, en op
vrijheid van vergadering en vereniging, welke beginselen de EU zeer nauw aan het hart liggen.

De EU spreekt een krachtige veroordeling uit van deze processen, die wederom niet zijn verlopen volgens de
internationale normen inzake wettelijke waarborgen. Verder betreurt de EU de buitensporig strenge
vonnissen die tegen de dissidenten zijn uitgesproken, namelijk gevangenisstraffen tot zeven jaar tegen negen
van de activisten en huisarrest voor de vier anderen.

De EU memoreert de resolutie over de mensenrechtensituatie op Cuba die de commissie voor de rechten van
de mens van de Verenigde Naties op 15 april 2004 heeft aangenomen en waarin deze commissie zegt de
feiten te betreuren die zich afgelopen jaar hebben voorgedaan op Cuba, waar vonnissen zijn uitgesproken
tegen politieke dissidenten en journalisten; hiermee verwijst de mensenrechtencommissie naar de processen
tegen en de veroordeling van 75 tegenstanders van het regime in mei en april 2003. De EU dringt er bij de
Cubaanse autoriteiten op aan alle gewetensgevangenen en alle politieke gevangenen onverwijld vrij te laten
en zij schaart zich achter de mensenrechtencommissie om de Cubaanse autoriteiten op te roepen samen te
werken met de persoonlijke vertegenwoordigster van de hoge commissaris van de Verenigde Naties voor de
mensenrechten.

Gezien de aanhoudende stroom verontrustende informatie waaruit blijkt dat bepaalde dissidenten slecht
worden behandeld en in slechte gezondheid verkeren, verzoekt de EU de Cubaanse autoriteiten nogmaals om
de internationale normen inzake mensenrechten en de behandeling van gevangenen na te leven.
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De EU blijft gespitst op flagrante schendingen van de burgerlijke en politieke grondrechten door de
Cubaanse autoriteiten, die zwaar wegen op de betrekkingen en de samenwerking tussen de EU en Cuba, en
zij zal er rekening mee houden wanneer zij het gemeenschappelijk standpunt over Cuba in juni 2004
opnieuw zal bezien.

De EU heeft de Cubaanse autoriteiten rechtstreeks op de hoogte gebracht van haar ernstige bezorgdheid,
zoals deze hierboven is uiteengezet.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije en Roemenië, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en
mogelijk 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.

________________________

63/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie ter
ondersteuning van de ministeriële IGAD-vergadering en de SNRC

Brussel, 18 mei 2004

De Europese Unie is ingenomen met het resultaat van de ministeriële IGAD-vergadering in Nairobi van
6/7 mei waar

1) alle bij het vredesproces in Somalië betrokken IGAD-ministers aanwezig waren en hun
gemeenschappelijk standpunt innamen over het verdere verloop van de nationale verzoenings-
conferentie in Somalië,

2) werd herhaald dat het van essentieel belang is dat niemand wordt uitgesloten en dat de Somaliërs een
eigen inbreng hebben.

De Europese Unie hoopt dat de koers die de IGAD heeft genomen tijdens de komende ministeriële IGAD-
vergadering zal worden bevestigd, en dat een goed politiek kader, met afspraken voor het delen van de
macht, neergelegd in een routekaart waaraan iedereen deelneemt, zal leiden tot een succesvolle afsluiting van
de conferentie binnen een vastgestelde termijn.

Zoals de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen in juli 2002 heeft gesteld, zal de EU technische en
financiële steun verlenen aan een nieuw alomvattend bestuur met een brede basis, evenals aan bestaand en
nieuw regionaal bestuur, waar de bevolking van Somalië baat bij heeft.

De Europese Unie roept alle leiders in Somalië en alle krachten in Somalië op de uitdaging aan te nemen van
een proces dat in een beslissend stadium is gekomen, en deel te nemen aan het IGAD-overleg in een oprechte
geest van compromis, en tegelijkertijd de grootst mogelijke terughoudendheid te tonen en de
vijandelijkheden te staken. De EU stelt vast dat de IGAD-ministers van Buitenlandse Zaken hebben
toegezegd hun invloed te zullen gebruiken om de ontbrekende Somalische leiders over te halen naar Nairobi
terug te keren, en verzoekt hen en deze leiders tevens met klem om het de traditionele leiders mogelijk te
maken zich naar Nairobi te begeven. De EU wijst nogmaals op de verantwoordelijkheid van alle staten om
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het wapenembargo van de VN strikt na te leven, en steunt de inspanningen van de VN om het embargo
nieuw elan te geven. De EU neemt er nota van dat de VN-Veiligheidsraad op 25 mei over Somalië zal
vergaderen.

De Europese Unie is bereid alle steun te verlenen om spoedig een positief resultaat te bereiken van de
nationale verzoeningsconferentie in Somalië en om een doeltreffend bestuur in Somalië te bevorderen.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Turkije, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en
de potentiële 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.

________________________

64/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie bij het van start
gaan van de Vredes- en Veiligheidsraad (Peace and Security Council) van de Afrikaanse Unie

Addis Abeba, 25 mei 2004
De Europese Unie begroet de Afrikaanse Unie bij deze historische gelegenheid waarbij vandaag 25 mei
2004, op de "dag van Afrika" (Africa Day), de Vredes- en Veiligheidsraad in Addis Abeba plechtig van start
gaat. De Europese Unie verheugt zich ten zeerste over de oprichting van deze nieuwe instelling, bedoeld om
de Afrikaanse Unie toe te rusten met een krachtiger en proactiever mechanisme om het hoofd te bieden aan
vredes- en veiligheidsproblemen in Afrika. De EU feliciteert ook de Federale Republiek Nigeria met haar
aanvaarding van het voorzitterschap van de Vredes- en Veiligheidsraad.

De belangrijke vooruitgang die Afrika heeft geboekt bij het aanpakken van conflicten op het continent en de
uitbouw van een institutioneel vermogen om conflicten te voorkomen en op te lossen, wekt ontzag. De
instelling van de Vredes- en Veiligheidsraad staat daarbij centraal en toont aan dat Afrika vastbesloten is het
voortouw te nemen bij de versterking van de eigen conflictpreventie- en conflictbeheersingsinspanningen.
De Europese Unie is evenzeer vastbesloten deze belangrijke institutionele onwikkeling samen met Afrika te
ondersteunen en mee te helpen bij de opbouw van het vermogen van Afrika om conflicten aan te pakken en
op te lossen, onder meer door Afrikaanse vredeshandhavingsoperaties.

De EU-vredesfaciliteit voor Afrika die vandaag operationeel wordt, zal de gelegenheid bieden tot
intensivering en versterking van de reeds bestaande nauwe praktische samenwerking tussen de Europese
Unie en Afrika in de essentiële taak van conflictpreventie en �beantwoording in dit werelddeel.

De Vredes- en Veiligheidsraad heeft belangrijke verantwoordelijkheden nu hij zijn taak aanvat. De Europese
Unie vertrouwt erop dat hij daadwerkelijk op deze uitdagingen kan reageren. Al wie de toekomst van Afrika
ter harte gaat wenst de Vredes- en Veiligheidsraad en zijn leden alle voorspoed toe nu zij formeel hun taken
opnemen.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Turkije, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en
mogelijke kandidaat-lidstaten Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Servië en Montenegro en de Voormalige
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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65/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de situatie in Darfour (West-Sudan)
Brussel, 26 mei 2004

De Europese Unie is ingenomen met het besluit van de regering van Sudan om de beperkingen voor de
humanitaire hulpverleners die naar Darfour reizen op te heffen. De EU spreekt de hoop uit dat de Sudanese
autoriteiten dit besluit spoedig zullen uitvoeren en dat de humanitaire organisaties ongehinderd toegang tot
Darfour zullen krijgen.

De Europese Unie is ernstig verontrust door het recente verslag van de waarnemend Hoge Commissaris voor
de mensenrechten van de Verenigde Naties over de mensenrechtensituatie in de regio Darfour. De Europese
Unie dringt er bij de Sudanese regering op aan de acties van de Janjaweed-milities in Darfour publiekelijk te
veroordelen en de milities onder haar controle te brengen. Het is de taak van de Sudanese regering om de
lokale bevolking en de ontheemden daadwerkelijk te beschermen tegen grove misbruiken door gewapende
groepen. De EU is verheugd over de instelling door de Sudanese regering van een onderzoekscommissie die
de mensenrechtenschendingen door gewapende groepen in Darfour moet onderzoeken en verwacht dat de
bevindingen van de commissie snel tot maatregelen zullen leiden.

De Europese Unie prijst het werk van het Bureau voor de coördinatie van humanitaire aangelegenheden
(OCHA) van de Verenigde Naties waardoor de aandacht op de humanitaire crisis in Darfour kon worden
gevestigd; zij is vastbesloten met de Verenigde Naties samen te werken om ondervoeding, ziekten en de
dreigende hongersnood in Darfour te bestrijden. De EU verwelkomt het besluit van het OCHA om op 3 juni
in Genève een donorenvergadering bijeen te roepen en zal daar als volwaardige partner aan deelnemen.

De EU spreekt haar volledige steun uit voor het werk van de Afrikaanse Unie (AU) om een staakt-het-vuren-
commissie en een toezichtmechanisme voor de regio Darfour op te richten. De EU dringt er bij alle partijen
met klem op aan volledig met de AU samen te werken en aan de geplande coördinatievergaderingen deel te
nemen.

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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66/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

naar aanleiding van de recente ernstige onrust in de Nigeriaanse deelstaat Plateau
en de schorsing van de gouverneur en de assemblee van de deelstaat door President Obasanjo

Brussel, 28 mei 2004

De Europese Unie neemt nota van de verklaring waarbij de President van de Federale Republiek op
18 mei 2004 de staat van beleg in de deelstaat Plateau heeft afgekondigd en de gouverneur, de vice-
gouverneur en de assemblee van deze deelstaat heeft geschorst. De EU veroordeelt opnieuw het onlangs in
deze deelstaat en in andere delen van Nigeria gepleegde geweld en betuigt zijn diepe medeleven met de
slachtoffers en hun families. Ze hoopt dat de onlangs genomen uitzonderingsmaatregelen de veiligheid
zullen verbeteren en vrede zullen brengen in de getroffen regio's in de deelstaat Plateau en in de rest van het
land.

In deze moeilijke tijden onderstreept de Europese Unie hoe belangrijk het is de democratie en de rechtsstaat
te handhaven en af te zien van uitlatingen en handelingen die de spanningen ongewild kunnen verhogen. De
EU is voldaan over de voorlichtingsbijeenkomst die Zijne Excellentie de minister van Buitenlandse Zaken op
19 mei voor het Corps diplomatique heeft belegd en zal de ontwikkeling van de situatie blijven volgen.

In de tussentijd adviseert zij de burgers van de Unie die naar de door geweld getroffen regio's willen reizen
eerst de consulaten in hun hoofdsteden of hun ambassades in Nigeria te raadplegen.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Turkije, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en
mogelijke kandidaat-lidstaten 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.

________________________

67/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de derde fase van de nationale verzoeningsconferentie in Somalië
Brussel, 3 juni 2004

De Europese Unie is ingenomen met het resultaat van de ministeriële IGAD-vergadering die op 21 en 22 mei
in Nairobi plaatsvond en die het officiële begin van de derde fase van de nationale verzoeningsconferentie in
Somalië markeerde. Het verheugt haar dat de IGAD-lidstaten blijven streven naar een gemeenschappelijke
oriëntatie op basis van een politieke consensus.

De Europese Unie onderstreept het belang van de voornaamste resultaten van de vergadering en roept alle
betrokken partijen op te blijven:

1) ijveren om de derde fase van dit proces vooruit te helpen;

2) inzien dat het, zoals gezegd, van het grootste belang is dat de Somaliërs dit proces sturen en dat alle
Somalische stammen het eens worden over de principes en krachtlijnen van de derde en laatste fase
van de conferentie. Er kan nu daadwerkelijk worden toegewerkt naar een passend politiek kader
waarbinnen alle leiders en betrokken machtsgroeperingen in Somalië vertegenwoordigd zijn;
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3) trachten het vóór de volgende ministeriële IGAD-vergadering op 21 juni eens te worden over een
tijdschema voor het vervolg van de conferentie en over een lijst van parlementsleden. Het tijdschema
en de lijst moeten definitief zijn, en er mag niet worden geduld dat het proces stokt doordat sommige
leiders niet komen opdagen.

De Europese Unie is bereid de inspanningen van de nationale verzoeningsconferentie in Somalië om snel een
positieve uitkomst te bewerkstellingen, te blijven steunen.

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.

________________________

69/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over de tussentijdse verkiezingen te Lupane (Zimbabwe)
Brussel, 3 juni 2004

De Europese Unie veroordeelt de intimidaties en de onregelmatigheden vóór en tijdens de tussentijdse
verkiezingen die op 15 en 16 mei 2004 in Lupane hebben plaatsgevonden; wanneer men bedenkt dat er
daarnaast ook nog steeds beperkingen bestaan met betrekking tot de vrijheid van vereniging en de gelijke
toegang tot de media, kunnen deze verkiezingen onmogelijk als vrij en regelmatig worden aangemerkt.

De intimidatie van de kiezers en de verstoring van de verkiezingscampagne door oorlogsveteranen en
jongeren, de inschrijving van kiezers in de stembureaus door de traditionele leiders, het gebruik van het
overheidsapparaat ten gunste van de heersende partij, alsmede het feit dat oppositie geen inzage kon krijgen
in de kieslijsten die nog enkele dagen voor de verkiezingen gewijzigd waren, zijn slechts enkele voorbeelden
van een onaanvaardbaar verkiezingsklimaat.

De Europese Unie dringt er bij de regering van Zimbabwe op aan alle politieke partijen in de gelegenheid te
stellen dezelfde politieke vrijheid te genieten. De Europese Unie acht het belangrijk dat een
verkiezingsklimaat wordt geschapen dat gunstig is voor het houden van vrije en regelmatige verkiezingen,
met name door de oprichting van een onafhankelijke kiescommissie, waarbij aan allen gelijke toegang tot de
media moet worden geboden door hen gelijkelijk in staat te stellen politieke bijeenkomsten te organiseren,
overeenkomstig de door het Parlementaire forum van de Ontwikkelingsgemeenschap van zuidelijk Afrika
(SADC) voor het SADC-gebied opgestelde verkiezingsnormen.

De Europese Unie verzoekt alle politieke partijen zich voor, tijdens en na de verkiezingen te onthouden van
elke vorm van geweld en intimidatie en dringt er bij de autoriteiten op aan gewelddadigheden, intimidatie en
onregelmatigheden te voorkomen.

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.

________________________
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70/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
bij de ondertekening in Naivasha van de laatste drie protocollen die tot een

 alomvattende vredesovereenkomst in Sudan moeten leiden
Brussel, 4 juni 2004

De Europese Unie is ingenomen met de ondertekening van de drie protocollen door de regering van Sudan
en de Sudanese Volksbevrijdingsbeweging, die op 27 mei 2004 te Naivasha (Kenya) heeft plaatsgevonden en
een belangrijke stap vormt op weg naar duurzame vrede in zuidelijk Sudan. Beide partijen moeten geprezen
worden om hun inzet voor het vredesproces waarvan zij in Naivasha blijk hebben gegeven. De toewijding
van de bemiddelaars van de IGAD, met name de hoofdbemiddelaar Generaal Lazaro Sumbeiyo, en van
Kenya als gastheer voor de vredesbesprekingen gedurende de afgelopen twee jaar heeft een belangrijke rol
bij dit succes gespeeld.

De Europese Unie dringt er bij beide partijen op aan dat zij deze dynamiek op weg naar de vrede volhouden
en onverwijld besprekingen starten inzake een alomvattend vredesakkoord voor Sudan. De EU is bereid
bijstand te verlenen bij de uitwerking en de uitvoering van een rechtvaardige en vreedzame toekomst voor
geheel Sudan.

De EU spreekt opnieuw haar ongerustheid uit over de humanitaire crisis die zich in Darfur ontwikkelt en
roept de regering van Sudan en alle partijen op van een soortgelijke verbintenis tot de totstandbrenging van
vrede en stabiliteit in die regio blijk te geven.

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.

________________________

71/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de toestand in Bukavu,
Democratische Republiek Congo

Brussel, 4 juni 2004

1. De EU veroordeelt met kracht de confrontaties die sedert enkele dagen in Bukavu worden uitgelokt door
gewapende rebellen die zich verzetten tegen de reguliere strijdkrachten van de Democratische Republiek
Congo. De EU veroordeelt eveneens de dood van verscheidene onschuldige burgers en de schending van de
mensenrechten als gevolg van het geweld in Bukavu.

2. Deze opstand doet afbreuk aan de territoriale integriteit van de DRC, verhindert het machtsherstel van de
staat in de oostelijke regio's en vormt bijgevolg een ernstige belemmering voor de voortzetting van het
overgangsproces. De EU verzoekt alle partijen van de overgangsregering samen aan de oplossing van deze
crisis te werken.



ALGEMENE INFORMATIE 93

Bulletin 20.07.2004 - NL- PE 344.004

3. De EU dringt erop aan alle vijandelijkheden onmiddellijk stop te zetten, de veiligheid van de civiele
bevolking te garanderen en de orde en de rechtsstaat in Zuid-Kivu te herstellen. De EU verzoekt de
strijdende rebellen hun wapens neer te leggen en de stad Bukavu te verlaten. De EU steunt met kracht de
legitieme demarches van de overgangsregering om te onderhandelen over een vreedzame oplossing voor de
crisis in Zuid-Kivu.

4. De EU herinnert aan de verschillende verklaringen en akkoorden die de landen van de regio de laatste
twee jaar ondertekend hebben en waarbij zij zich ertoe hebben verbonden hun betrekkingen te normaliseren
en zich te houden aan de beginselen van niet-inmenging en eerbiediging van de soevereiniteit en de
territoriale integriteit van de buurlanden. De EU wijst op de inhoud van Resolutie 1493 van de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 28 juli 2003 en met name op de gedeeltes betreffende de
wederzijdse veiligheid in het gebied van de Grote Meren. In dit verband veroordeelt de EU met kracht alle
leveringen van wapens of materieel aan de gewapende rebellen, alsook iedere andere buitenlandse
inmenging in de DRC. Alle landen van het gebied van de Grote Meren moeten hun inspanningen opvoeren
om de bilaterale betrekkingen te verbeteren. Vooral de DRC, Rwanda en Oeganda moeten vastberaden
samenwerken om een einde te maken aan de spanning in het oosten van de DRC.

5. De EU vraagt alle mensen en alle partijen in de DRC samen te werken met de MONUC opdat haar
doelstellingen, namelijk steun aan de overgang en aan het ontwapenings- en demobilisatieproces,
gemakkelijker kunnen worden bereikt. Alle partijen en politieke gezagsdragers in de DRC moeten blijk
geven van terughoudendheid en samenwerkingsgezindheid om de ernstige toestand die door de
gebeurtenissen in Bukavu is ontstaan, zo spoedig mogelijk op te lossen.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Turkije, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en
potentiële kandidaten Albanië, de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, Bosnië-Herzegovina,
Kroatië en Servië en Montenegro, alsmede de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen die lid zijn
van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________

72/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over het verlies van mensenlevens in de gevangenis van San Pedro Sula in Honduras
Brussel, 4 juni 2004

De Europese Unie biedt het Hondurese volk haar condoleances aan in verband met de tragische gebeurtenis
in de centrale gevangenis van San Pedro Sula op 17 mei 2004, die talrijke mensen het leven heeft gekost.

De Europese Unie is verheugd over de aankondiging van de regering van Honduras dat zij de gebeurtenissen
gaat onderzoeken en spreekt de hoop uit dat dit onderzoek op volledige, transparante en onafhankelijke wijze
zal worden verricht.

De Europese Unie verwacht te worden geïnformeerd over de resultaten van dit onderzoek en van het
onderzoek naar een soortgelijk incident in de gevangenis La Ceiba, dat in april jongstleden plaatsvond.

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.

______________
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73/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
inzake de presidentsverkiezingen in de Dominicaanse Republiek

Brussel, 4 juni 2004

De Europese Unie is verheugd over de eerlijke en transparante wijze waarop de presidentsverkiezingen op
16 mei 2004 zijn verlopen, waardoor de democratie in de Dominicaanse Republiek is versterkt.

De Europese Unie wenst de verkozen president, Dr. Leonel Fernandez, geluk met zijn overwinning en erkent
de belangrijke rol die president Mejia heeft gespeeld bij het waarborgen van de democratische beginselen
van het verkiezingsproces.

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.

________________________

75/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over het "reparo"-proces in Venezuela
Brussel, 7 juni 2004

De Europese Unie heeft met aandacht en belangstelling het "reparo"-proces in Venezuela gevolgd en prijst
het Venezolaanse volk om dit vreedzame en democratische blijk van zijn politieke wil.

De Europese Unie constateert met voldoening dat alle betrokken partijen het resultaat van dit proces hebben
aanvaard.

De Europese Unie erkent het belang van de rol van de nationale kiesraad. Zij spreekt het vertrouwen uit dat
alle partijen de grondwet van de Bolivariaanse Republiek Venezuela zullen blijven eerbiedigen en alle
maatregelen zullen nemen die overeenkomstig de bepalingen van het "reparo"-proces moeten worden
genomen.

De Europese Unie betuigt haar volledige steun aan de belangrijke bijdrage van de OAS, het Carter Center en
van alle internationale waarnemers waarvan de deelname essentieel is geweest om de transparantie (van het
proces) en het vertrouwen tussen de betrokken partijen te waarborgen. Zij is bereid haar steun in de toekomst
voort te zetten.

________________________
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78/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme

Brussel, 28 juni 2004

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Turkije, de landen van het stabilisatie- en associatieproces
Albanië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Kroatië, en Servië en Montenegro, alsmede
de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,
verklaren dat zij de doelstellingen onderschrijven van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/500/GBVB van
de Raad van 17 mei 2004 inzake de actualisering van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB
betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en houdende
intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/309/GBVB. Zij zullen er zorg voor dragen dat hun
nationaal beleid met dit gemeenschappelijk standpunt overeenstemt.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

_______________

79/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over

stappen in de richting van een moratorium op de doodstraf in Tadzjikistan
Brussel, 16 juni 2004

De Europese Unie is ingenomen met het politieke besluit tot instelling van een moratorium op de doodstraf,
dat president Rakhmonov op 30 april 2004 tijdens zijn jaarlijkse ontmoeting met het Parlement heeft
aangekondigd. Voorts is de Europese Unie verheugd over de goedkeuring, op 2 juni 2004, van een
moratorium op de doodstraf in de Tweede Kamer (Majilisi Namoyandagon), en ziet zij ernaar uit dat dit
moratorium spoedig door de Eerste Kamer (Majlisi Oli) wordt goedgekeurd en als wet door de president
wordt ondertekend.

De Europese Unie is van oordeel dat de afschaffing van de doodstraf bijdraagt tot een grotere menselijke
waardigheid en de geleidelijke ontwikkeling van de mensenrechten. Zij verklaart nogmaals te streven naar de
wereldwijde afschaffing van de doodstraf, en beschouwt de instelling van moratoria op executies als een
belangrijke stap in de verwezenlijking van dat doel.

De Europese Unie is van mening dat met het besluit van de Tweede Kamer een aanzienlijke bijdrage wordt
geleverd tot de bevordering van de mensenrechten in Tadzjikistan. De EU spoort de regering van
Tadzjikistan tevens aan om haar waardevolle samenwerking met de OVSE bij de democratische
ontwikkeling van het land voort te zetten.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Turkije, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en
mogelijke kandidaat-lidstaten 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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80/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de sluiting van de krant "Tribune" in Zimbabwe

Brussel, 23 juni 2004

De Europese Unie veroordeelt de sluiting van de krant "Tribune" door de Zimbabwaanse media- en
voorlichtingscommissie (MIC). De EU doet andermaal een beroep op de regering van Zimbabwe om de
uitvoering van de Wet inzake toegang tot informatie en bescherming van de persoonlijke levenssfeer
(AIPPA), op grond waarvan de MIC is opgetreden, op te schorten en er zodoende voor te zorgen dat de
vrijheid van meningsuiting onverkort kan gelden en dat onnodige beperkingen op het gebied van accreditatie
worden opgeheven.

De EU beschouwt dit optreden als een nieuwe aanval op de vrijheid van meningsuiting en de democratische
ruimte in Zimbabwe. Dit is des te belangrijker in de context van de nakende verkiezingen. Persvrijheid is een
noodzakelijke voorwaarde voor een democratische samenleving.

De EU roept de regering van Zimbabwe op de mediavrijheid te respecteren en zich niet langer te bedienen
van repressieve wetgeving, zoals de AIPPA, om kritische stemmen tot zwijgen te brengen.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Kroatië, Roemenië en Turkije, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, 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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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

ZITTING van 2 en 3 juni 2004

SAMENVATTING VAN DE GOEDGEKEURDE ADVIEZEN

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

op de internetsite van het Comité:

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

De zitting werd bijgewoond door eurocommissaris GRYBAUSKAITE, die namens de Europese Commissie
een toespraak heeft gehouden.

1.  STIMULERING VAN TECHNOLOGIEËN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

•  Mededeling - Actieplan voor milieutechnologieën
 �   Rapporteur : BUFFETAUT (werkgevers � FR)

 
 �   Ref.: COM(2004) 38 def.  �  CESE 854/2004

 
 �   Kernpunten:

Het EESC erkent het belang van het door de Commissie opgestelde actieplan voor milieutechnologieën en is
van oordeel dat de praktische ontwikkeling van milieutechnologieën onvermijdelijk dwingt tot keuzen,
waarbij deze keuzen hiërarchisch moeten worden ingedeeld en financiering moet worden toegekend volgens
een duidelijk bepaalde classificatie, aangezien het budget beperkt is en dus met verstand moet worden
aangewend: hierbij valt te denken aan risicodragend startkapitaal, meer traditionele leningen in de
ontwikkelingsfase, belastingvoordelen om de markt te consolideren, en eventueel heffingen die
overeenkomen met de geïnternaliseerde milieukosten die milieuonvriendelijke technieken met zich

http://www.cese.europa.eu
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meebrengen. Het EESC zou graag zien dat de steun gaat naar de milieutechnologieën die vanwege hun
efficiëntie, de marktcondities, de milieueisen, de werkgelegenheidssituatie in kwantitatief en kwalitatief
opzicht, de levensstandaard en het ontwikkelingspeil het meest beloven.

Bij de uitwerking van gepaste wettelijke randvoorwaarden moet de wetgever oog hebben voor het krachtige
innovatieve vermogen van economie en wetenschap. Daarom volstaat het alleen de doelstellingen en niet de
voor de verwezenlijking daarvan benodigde technologieën of maatregelen vast te stellen. Deze
randvoorwaarden leiden dan wel deels tot hogere kosten voor het bedrijfsleven, maar kunnen in ieder geval
voor de economie in zijn geheel nuttig zijn. Het groeiende bewustzijn dat er extra afzetmogelijkheden
ontstaan naarmate meer sociale en milieufactoren in acht worden genomen, vormt een belangrijke stimulans
om het actieplan voor milieutechnologieën uit te voeren en het concurrentievermogen van de Europese
economie te versterken.

Het is dus zaak om stimuleringsmaatregelen (leningen, subsidies, belastingvoordelen) voor goede praktijken
waaraan in het milieubeleid behoefte bestaat, c.q. voor de ontwikkeling van adequate milieutechnologieën
vast te stellen, teneinde de toegang tot de markt te bevorderen en te vergemakkelijken; zelfs het scheppen
van een markt kan worden overwogen. Het EESC wijst op het belang van een systeem voor de beoordeling
van de efficiëntie van milieutechnologieën en van de verspreiding van de beschikbare gegevens hierover. Dit
is een van de voorwaarden voor de verspreiding van milieutechnologieën en voor de gebruikmaking hiervan
door bedrijven en overheden

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

•  Regionale integratie en duurzame ontwikkeling
� Rapporteur : DIMITRIADIS (werkgevers � EL)

− Ref.: Initiatiefadvies � EESC 852/2004
 

–   Kernpunten:

�Regionale integratie en duurzame ontwikkeling� is in 2003 en 2004 een horizontale doelstelling bij de
werkzaamheden van de gespecialiseerde afdeling �Externe betrekkingen� van het EESC. Dit thema werd
besproken tijdens besprekingen in het kader van de betrekkingen die het EESC onderhoudt met talrijke
landen en regio�s.

Met dit advies wordt beoogd bij te dragen tot de vaststelling van de basiselementen van een werkkader
waarbinnen het begrip �duurzame ontwikkeling� kan worden geïntegreerd in het Europees regionaal
ontwikkelingsbeleid, zoals dit via intergouvernementele en regionale overeenkomsten en
ontwikkelingsprogramma�s wordt uitgestippeld. Vanuit dit oogpunt ligt de meerwaarde van dit advies in de
voorstellen die erin worden geformuleerd en die ervoor moeten zorgen dat het meenemen van duurzame
ontwikkeling in de acties voor regionale integratie een centraal punt wordt op de agenda van de
werkvergaderingen van de EESC-instanties met de vertegenwoordigers van ontwikkelingslanden en landen
van het Euromediterraan partnerschap.

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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In dit advies heeft de term �duurzame ontwikkeling� dezelfde betekenis als in eerdere EESC-adviezen23, en
is hij gebaseerd op het Brundtland-verslag en de Europese Top van Göteborg. Van bijzonder belang is dat er
bij de analyse van de term duurzame ontwikkeling uitgegaan wordt van drie pijlers, nl. economische
ontwikkeling, milieubescherming en sociale rechtvaardigheid.

Duurzame ontwikkeling is een overkoepelende en geen aanvullende dimensie van regionale integratie en
moet dan ook als dusdanig worden beschouwd. Door voor haar inspanningen doelstellingen in die zin vast te
stellen, kan de EU aanzienlijke resultaten boeken. Via haar programma�s voor ontwikkelingssamenwerking
helpt de EU niet alleen de minder ontwikkelde en ontwikkelingslanden, maar draagt zij ook een culturele,
politieke en sociale boodschap uit. Deze boodschap kan samenvattend worden weergegeven met het begrip
�duurzame ontwikkeling� en o.m. via regionale integratie in de praktijk worden gebracht.

In het kader van haar inspanningen moet de EU ernaar streven internationale samenwerkingsverbanden op te
zetten. In dat verband moet bijzondere aandacht gaan naar de samenwerking met de Verenigde Naties.

Wat de problematiek van de regionale integratie betreft, moet er in de samenwerkingsprogramma�s van de
EU en met name de programma�s voor regionale integratie met ontwikkelings- en minder ontwikkelde
landen, bijzondere aandacht worden geschonken aan de verschillende aspecten van duurzaamheid op
economisch, sociaal en milieugebied.

Het EESC, de meest aangewezen EU-instelling om deze thema�s in de dialoog met de civiele samenleving
aan de orde te stellen, kan in dit verband in aanzienlijke mate bijdragen tot het succes van dit initiatief.

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

2. BESTRIJDING VAN ALLE VORMEN VAN DISCRIMINATIE EN
ONGELIJKHEDEN IN VERBAND MET DE ARBEIDSMARKT

 
•  Equal
� Rapporteur : SHARMA  (diverse werkzaamheden – UK)

 
� Ref.: COM(2003) 840 def. – CESE 849/2004

� Kernpunten:

Het EESC verheugt zich erover dat er (in punt 3) met enthousiasme voor partnerschappen wordt gepleit en
dat wordt gewezen op het belang van bevordering van partnerschappen tussen groepen die nog niet eerder
hebben samengewerkt. Dit is een van de belangrijkste factoren van het succes van EQUAL.

                                                     
23 EESC-advies over �De voorbereiding van een strategie van de Europese Unie voor duurzame ontwikkeling�, PB C 221 van 7

augustus 2001.
EESC-advies over �Een duurzaam Europa voor een betere wereld�, PB C 48 van 21 februari 2002.
EESC-advies over �Een strategie voor duurzame ontwikkeling�, PB C 94 van 18 april 2002.
EESC-advies over "De Lissabon-strategie en duurzame ontwikkeling" van 27 februari 2003.

mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
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Het is ermee ingenomen dat wordt overwogen personen die rechtstreeks door discriminatie worden
getroffen, bij het proces te betrekken; anderzijds moet worden toegegeven dat de tenuitvoerlegging van
EQUAL op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau vaak hiërarchisch verloopt, de bureaucratische
rompslomp kan vergroten en de situatie minder controleerbaar kan maken, tenzij zulke problemen worden
voorzien en voorkomen.

Bij het evaluatieproces wordt aangedrongen op meer aandacht voor banenbehoud, arbeidskwaliteit en het
direct scheppen van banen.

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

•  Gelijke behandeling vrouwen en mannen/ toegang tot goederen en diensten
•  Rapporteur: CARROLL (werkgevers � IE)

 
−  Ref.: COM(2003) 657 def. � 2003/0265 (CNS) � CESE 853/2004
 
−  Kernpunten :

Dit voorstel vormt de eerste stap van het antwoord van de Commissie op het verzoek van de Europese
Raad inzake het versterken van rechten betreffende de gelijkheid van vrouwen en mannen op andere
gebieden dan werkgelegenheid en beroep overeenkomstig artikel 13 van het EG-Verdrag. Na overleg
met de verschillende belanghebbenden, heeft de Commissie vastgesteld dat er ruime consensus bestaat
over het feit dat er behoefte is aan regelgeving in het domein van toegang tot goederen en diensten.
Anderzijds heeft de Commissie beslist in deze fase geen voorstellen te doen met betrekking tot
onderwijs, belastingen of de inhoud van de media.

Het EESC:

•  benadrukt dat, waar het gaat om de toegang van vrouwen en mannen tot goederen en diensten en de
levering hiervan, seksediscriminatie principieel verboden moet worden. Het zou onverstandig zijn
als de lidstaten zes jaar lang de mogelijkheid zouden krijgen om op verzekeringsgebied van deze
non-discriminatieregeling af te wijken;

•  vindt het geen goede zaak dat onderwijs niet tot het toepassingsgebied van deze richtlijn wordt
gerekend. Anderzijds zou dit tot bevoegdheidsconflicten kunnen leiden. De Commissie moet de
lidstaten met alle mogelijke middelen aanmoedigen om jongens en meisjes in gelijke mate toegang
tot onderwijs te geven en onderwijskansen te bieden;

•  verzoekt de Commissie het overleg over de inhoud van media en reclame voort te zetten en
aangepaste maatregelen te nemen;

•  vindt het positief dat mannen en vrouwen gelijke toegang krijgen tot financiering en financiële
diensten. Er moet echter worden toegegeven dat dit naast positieve, ook negatieve gevolgen zal
hebben voor de gebruikers, vooral wat verzekeringen betreft. Het voorstel mag geen aanleiding
geven tot het invoeren van nieuwe discriminerende criteria op dit gebied. Daarom is een grondige
evaluatie van de lange-termijnimpact op de verzekerings- en pensioensector nodig. Tevens is het
belangrijk dat de gevolgen van de richtlijn in de gaten worden gehouden, wanneer de richtlijn
eenmaal in werking is getreden;

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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•  is verheugd dat artikel 5 positieve actie toestaat en is zeer te spreken over de bepaling dat een
dialoog moet worden gevoerd met niet-gouvernementele organisaties;

•  benadrukt dat als de richtlijn wordt goedgekeurd, hierover voldoende informatie moet worden
verspreid zodat consumenten hun rechten kennen en goederen- en dienstenverstrekkers op de hoogte
zijn van hun plichten.

− Contactpersoon:   Torben Bach Nielsen
                            (Tel. : 00 32 546 96 19 � e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int)

3. INTERNE MARKT EN HARMONISATIE VAN HET PRIVAATRECHT

•  Niet-contractuele verbintenissen
� Rapporteur : von FÜRSTENWERTH (werkgevers � DE)

� Ref.: COM(2003) 427 def. � 2003/0168 COD � CESE 841/2004
 
 � Kernpunten:
 
 De Commissie wordt verzocht om, na doorvoering van de door het EESC voorgestelde correcties en
veranderingen, het voorstel zo snel mogelijk af te ronden, zodat de verordening in werking kan treden.
 
 �- Contactpersoon:    João Pereira dos Santos
                      (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

4. INDUSTRIEEL EN SECTORAAL BELEID

•  Farmaceutische industrie
– Rapporteur : O'NEILL (diverse werkzaamheden – UK)

– Ref.: COM(2003) 383 def. – CESE 842/2004
 
 – Kernpunten:

Het EESC steunt het uitvoerige programma dat in de mededeling van de Commissie wordt uiteengezet.

Het erkent dat het moeilijk is om de farmaceutische sector tot een interne markt te integreren wegens de
complexiteit van de sector en de verschillen in bevoegdheden en systemen tussen de lidstaten. Vandaar
de behoefte aan duidelijke strategieën om dit doel te bereiken.

Het pleit voor een steeds solider systeem van geneesmiddelenbewaking en benadrukt dat de bescherming
van de menselijke gezondheid prioritair moet zijn in alle domeinen van regelgeving.

Het is voorstander van een permanente dialoog en de vereenvoudiging van systemen om ruimte te maken
voor innovatie en kennisuitwisseling, alsook een betere coördinatie van de onderzoeksagenda, niet alleen
om de industrie te versterken maar ook om de vakkennis en werkgelegenheid die een concurrentiële
farmaceutische industrie voortbrengt, te verduurzamen.

mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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–   Contactpersoon:   Aleksandra Klenke
                    (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int)

•  Wijziging/Europees Waarnemingscentrum audiovisuele sector
 � Rapporteur  : GREEN   (werkgevers � DK)
 
 � Ref.: COM(2003) 763 def. � 2003/0293 COD  �  CESE 843/2004
 
�   Contactpersoon:   Raffaele Del Fiore
                               (Tel. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int)

5.  ENERGIE

•  Toegang gastransmissienetten
� Rapporteur  : SIRKEINEN (werkgevers � FI)

 
 �   Ref.: COM(2003) 741 def. � 2003/0302 COD � CESE 851/2004
 
 �   Kernpunten:

Het EESC verheugt zich over het Commissievoorstel. Het is voorstander van een breed toepassingsveld ter
voltooiing van een hecht, doeltreffend en geharmoniseerd regelgevingkader voor de interne gasmarkt. Het
voorstel zou ook zo snel mogelijk moeten worden uitgebreid, zodat tevens opslagfaciliteiten eronder vallen.
Dit sluit aan op een afspraak die is gemaakt op het Forum van Madrid. Daarnaast hecht het EESC er grote
waarde aan dat de desbetreffende bepalingen worden aangevuld met de vermelding dat er tijdens de
voorgestelde comitologieprocedure inspraak dient te zijn van de betrokkenen. Verder mogen definities van
de relevante netwerkpunten, waarover informatie gepubliceerd moet worden, uitsluitend via de co-
decisieprocedure worden gewijzigd. Ten slotte pleit het voor dusdanige concepten en bepalingen dat de
beheerders kunnen anticiperen en hun leveringen kunnen plannen.

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

•  Richtsnoeren trans-Europese energienetwerken
•  � Rapporteur : SIRKEINEN (werkgevers � FI)
 
 �   Ref.: COM(2003) 742 def. � 2003/0297 COD  �  CESE 844/2004
 
 �  Contactpersoon:   Siegfried Jantscher
                                (Tel. : 00 32 2 546 82 87– e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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 6. VERVOER
 
•  Wijziging/Kosten infrastructuur zware vrachtvoertuigen
 � Rapporteur : SIMONS (werkgevers � NL)
 
 �   Ref.: COM(2003) 448 def. � 2003/0175 COD  �  CESE 856/2004
 
 �   Kernpunten:

Het EESC heeft waardering voor het initiatief van de Commissie, maar is van mening dat het te
ambitieus is: ze wil teveel verschillende problemen met één wijzigingsvoorstel van Richtlijn 1999/62
oplossen.

Het overweegt dat

•  doorvoering van het principe �de gebruiker betaalt� pas kan plaatsvinden als er duidelijkheid is over
en inzicht bestaat in de relatieve waardering van de onderscheiden kostenelementen en alle
vervoerstakken op voet van gelijkheid worden behandeld;

•  de door de Commissie voorgestelde fiscale neutraliteit slechts door een parallelle verlaging van de
accijns op dieselbrandstof gegarandeerd kan worden;

•  zeer uiteenlopende nationale regelingen en systemen een harmonisering van de heffingsmethoden voor
et gebruik van de infrastructuur in de weg staan

•  de Commissie niet consequent is in haar redenering als ze personenauto�s, die in sterke mate
verantwoordelijk zijn voor congestiekosten, kosten van verkeersongevallen en milieukosten, buiten
het bereik van de richtlijn laat;

•  de mogelijkheid om opbrengsten van de verhoging van de tolgelden aan te wenden ter financiering
van investeringskosten van nieuwe vervoersinfrastructuur van aanmerkelijk Europees belang binnen
dezelfde corridor of in dezelfde vervoerregio met de grootste terughoudendheid en zonder een
vervoersinfrastructuur uit te sluiten, moet worden benut. In dat geval dienen die inkomsten op een
communautaire rekening te komen in afwachting van de voltooiing van het project.

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

•  Wijziging/Controles wegvervoer
 �   Rapporteur : SIMONS (werkgevers � NL)
 
 �   Ref.: COM(2003) 628 def. � 2003/0255 COD � CESE 857/2004
 
�   Contactpersoon:     Luís Lobo

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

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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 7.  TRANSATLANTISCHE DIALOOG
 
•  Transatlantische dialoog
� Rapporteur : BELABED (werknemers – AT)

� Ref.: Initiatiefadvies – CESE 855/2004

� Kernpunten:

De Europese Raad heeft in december 2003 het volgende verklaard: "De transatlantische relatie is uniek.
De EU blijft ten volle streven naar een constructief, evenwichtig en toekomstgericht partnerschap met
onze transatlantische partners" ook al hebben Amerikanen én Europeanen democratie en markteconomie
hoog in het vaandel staan, toch lopen hun waarden en doelstellingen niet altijd parallel.

Het EESC is, vanwege zijn adviserende rol binnen het EU-bestel en zijn veelvuldige contacten met de
sociale partners en het maatschappelijk middenveld in alle delen van de wereld, de aangewezen instantie
om initiatieven ter versterking van de transatlantische dialoog te ondersteunen en het overleg een
nieuwe impuls te geven. Dit overleg vindt plaats binnen het kader van de zgn. "dialogen": de
Transatlantische Ondernemersdialoog (TABD), de Transatlantische Werknemersdialoog (TALD), de
Transatlantische Consumentendialoog (TACD) en de Transatlantische Milieudialoog (TAED). De
verschillende "dialogen" zijn evenwel niet allemaal even actief.

De economische vervlechting tussen de Unie en de Verenigde Staten is in de loop der jaren steeds
verder toegenomen. Hoewel vooral de handelsgeschillen tussen de twee partners de krantenkoppen
halen, verloopt meer dan 99% van de Europees-Amerikaanse handel zonder problemen.

Door hun krachten te bundelen en zich samen in te zetten voor een betere governance op nationaal en
internationaal niveau, en met name voor een betere sociale dialoog en een betere dialoog met de burger,
kunnen de Unie en de Verenigde Staten het sociaal-economische en het milieupotentieel van het
globaliseringproces helpen realiseren.

Het EESC is een warm voorstander van nauwere transatlantische samenwerking en van een
constructieve rol voor representatieve Europese en Amerikaanse middenveldorganisaties. Het pleit voor
een versterkte samenwerking op het vlak van het maatschappelijk middenveld, wat de weg kan effenen
voor een meer permanente samenwerking en de oprichting van een transatlantisch en/of Amerikaans
Economisch en Sociaal Comité

Het is bereid als ontmoetings- en overlegforum voor de deelnemers aan de verschillende "dialogen" te
fungeren om het transatlantische overleg een extra impuls te geven. Het is van plan om samen met de
betrokken kringen en organisaties een conferentie te organiseren om de transatlantische dialoog te
stimuleren en ook het maatschappelijk middenveld ertoe aan te sporen zijn schouders onder de
transatlantische relatie te zetten. Dit zou niet alleen de langetermijnbelangen van de Unie en de
Verenigde Staten zelf dienen, maar ook de rest van de wereld ten goede komen.

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

mailto:michael.wells@cese.europa.eu
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8.  EUROPEES ASIELBELEID

•  Europees vluchtelingenfonds
 
� Rapporteur : CASSINA  (werknemers � IT)

 
� Ref.: COM(2004) 102 def. � 2004/0032 CNS � CESE 850/2004

� Kernpunten:

Het EESC is van mening dat het voorstel tot oprichting van een Europees vluchtelingenfonds voor de
periode 2005-2010 (EVF II) een goede zaak is; het is een initiatief waarvoor aanzienlijke middelen
worden uitgetrokken en dat zó is opgezet dat lidstaten en Commissie gedeelde verantwoordelijkheid
dragen. Het dringt er voorts op aan dat opvang en integratie de pijlers blijven waarop een goed
asielbeleid gebaseerd is.

Het hoopt dat het voorstel inzake EVF II snel zal worden goedgekeurd en vergezeld zal gaan van
samenhangende en transparante uitvoeringsbepalingen.

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

9. RETOETREDINGSMAATREGELEN VOOR LANDBOUW EN
PLATTELANDSONTWIKKELING

 
•  Pretoetredingsmaatregelen voor landbouw en plattelandsontwikkeling

�   Rapporteur : DONNELLY (diverse werkzaamheden � IE)
 
 � Ref.: COM(2004) 163 def. � 2004/0054 CNS � CESE 847/2004
 
�   Contactpersoon:   Katalin Gönczy
                                (Tel : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : katalin.gonczy@esc.eu.int)

10. MILIEUBESCHERMING

•  Verpakking en verpakkingsafval
� Rapporteur : ADAMS (diverse werkzaamheden � UK)

 
 � Ref.: COM(2004) 127 def. � 2004/0045 COD � CESE 846/2004
 
� Contactpersoon:   Katalin Gönczy
                                 (Tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : katalin.gonczy@esc.eu.int)

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu
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11. CODIFICATIE EN VEREENVOUDIGING VAN DE
COMMUNAUTAIRE WETGEVING

•  Voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen

�  Rapporteur  : DONNELLY   (diverse werkzaamheden � IE)

 �  Ref.: COM(2004) 290 def. � 2004/0090 COD � CESE 848/2004
 
 �  Contactpersoon:   Eleonora Di Nicolantonio
                    (Tel. : 00 32 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
 
•  Codificatie / Goederenvervoer over de weg

 �   Rapporteur : SIMONS  (werkgevers � NL)
 
 �   Ref.: COM(2004) 47 def. � 2004/0017 COD � CESE 845/2004
 
� Contactpersoon:    Luís Lobo
                                   (Tel. : 00 32 2 546 97 17 � e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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Dit document is beschikbaar op

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

opgesteld door het Directoraat-generaal commissies en delegaties

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: 97
Type: http:

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

Page: 98
Type: mailto

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

Page: 99
Type: mailto

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

Page: 100
Type: mailto

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

Page: 101
Type: mailto

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

Page: 101
Type: mailto

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

Page: 102
Type: mailto

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

Page: 102
Type: mailto

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

Page: 102
Type: mailto

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

Page: 103
Type: mailto

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

Page: 104
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 105
Type: mailto

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

Page: 105
Type: mailto

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

Page: 106
Type: mailto

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

Page: 106
Type: mailto

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

Page: 107
Type: http:

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