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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:

29/04 Secretarial assistance allowance

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

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

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

____________________
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BENOEMINGEN/ONTSLAGNEMINGEN/BEËINDIGING MANDAAT

OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE LEDEN
VAN HET EUROPEES PARLEMENT VERKOZEN IN LUXEMBURG

Bij  schrijven van 16 juli 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de verkiezing van 6
afgevaardigden van Luxemburg in het Europees Parlement.

Verkozen zijn1

Dhr. GOEBBELS Robert
Mevr. HENNICOT-SCHOEPGES Erna
Mevr. LULLING Astrid
Mevr. POLFER Lydie
Dhr. SPAUTZ Jean
Dhr. TURMES Claude

1 De namen van herverkozen leden zijn onderstreept
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OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE LEDEN
VAN HET EUROPEES PARLEMENT VERKOZEN IN BELGIË

C O R R I G E N D U M

Bij hun schrijven van 19 juli 2004 hebben de bevoegde autoriteiten van België medegedeeld dat de volgende
verkozenen verzaken aan hun mandaat van lid van het Europees Parlement:

 de heer DAERDEN Michel
de heer DE GUCHT Karel
de heer DI RUPO Elio

De namen van hun vervangers zijn nog niet aan het Parlement medegedeeld.

_______________

OFFICIËLE KENNISGEVING VAN EEN LID
VAN HET EUROPEES PARLEMENT VERKOZEN IN BELGIË

Bij hun schrijven van 20 juli 2004 hebben de bevoegde autoriteiten van België medegedeeld dat

de heer Johan VAN HECKE - (VLD - VIVANT)

is verkozen tot lid van het Europees Parlement.

De heer VAN HECKE vervangt de heer Karel DE GUCHT, die benoemd is tot minister van Buitenlandse
Zaken in de Belgische regering

_________________



SAMENSTELLING EUROPEES PARLEMENT10

Bulletin 13.09.2004 - NL- PE 347.429

OFFICIËLE KENNISGEVING VAN DE LEDEN
VAN HET EUROPEES PARLEMENT VERKOZEN IN ITALIE

Bij  schrijven van 20 juli 2004 is de Voorzitter officieel in kennis gesteld van de verkiezing van 78
afgevaardigden van Italië in het Europees Parlement.

Verkozen zijn1

                                                     
1 De namen van herverkozen leden zijn onderstreept

AGNOLETTO Vittorio Emanuele
ALBERTINI Gabriele
ANDRIA Alfonso
ANGELILLI Roberta
ANTONIOZZI Alfredo
BATTILOCCHIO Alessandro
BERLATO Sergio
BERLINGUER Giovanni
BERSANI Pier Luigi
BERTINOTTI Fausto
BONINO Emma
BONSIGNORE Vito
BORGHEZIO Mario
BOSSI Umberto
BRESSO Mercedes
BRUNETTA Renato
CAROLLO Giorgio
CASTIGLIONE Giuseppe
CATANIA Giusto
CESA Lorenzo
CHIESA Giulietto
CIRINO POMICINO Paolo
COCILOVO Luigi
COSTA Paolo
D'ALEMA Massimo
DE POLI Antonio
DEL TURCO Ottaviano
DE MICHELIS Gianni
DIONISI Armando
DI PIETRO Antonio
EBNER Michl
FATUZZO Carlo
FAVA Giovanni Claudio
FOGLIETTA Alessandro

FRASSONI Monica
GARGANI Giuseppe
GAWRONSKI Jas
GRUBER Dietlinde (Lilli)
GUIDONI Umberto
KUSSTATSCHER Sepp
LA RUSSA Romano Maria
LETTA Enrico
LOCATELLI Pia Elda
LOMBARDO Raffaele
MANTOVANI Mario
MAURO Mario
MORGANTINI Luisa
MUSACCHIO Roberto
MUSCARDINI Cristiana
MUSOTTO Francesco
MUSSOLINI Alessandra
MUSUMECI Sebastiano (Nello)
NAPOLETANO Pasqualina
PANNELLA Marco
PANZERI Pier Antonio
PIRILLI Umberto
PISTELLI Lapo
PITTELLA Giovanni
PODESTÀ Guido
POLI BORTONE Adriana
PRODI Vittorio
RIZZO Marco
ROMAGNOLI Luca
SACCONI Guido
SALVINI Matteo
SANTORO Michele
SARTORI Amalia
SBARBATI Luciana
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SPERONI Francesco Enrico
TAJANI Antonio
TATARELLA Salvatore
TOIA Patrizia
VENTRE Riccardo

VERNOLA Marcello
VINCENZI Marta
ZANI Secondo (Mauro)
ZAPPALA' Stefano
ZINGARETTI Nicola

1 De namen van herverkozen leden zijn onderstreept
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SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES

In zijn vergadering van 21 juli 2004 heeft het Europeea Parlement kennis genomen van het feit dat de heren:

Mario BORHEZIO
Umberto ROSSI
Matteo SALVINI
Francesco Enrico SPERONI

zijn toegetreden tot de Fractie Onafhankelijkheid en Democratie

______________
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN Stand op 30.08.2004

Indiener Onderwerp Nr.

Evelyne Gebhardt Uitblijvende slotbetaling in het kader van het programma
Interreg II C (CADSES) - steunkenmerk 98/02

P-1520/04

Erika Mann Sluiting van de OTIS-fabriek in Stadthagen, Duitsland;
communautaire middelen voor OTIS Breclav

P-1521/04

Reimer Böge en Willi Piecyk Speciale belasting op tijdelijk werk in Denemarken E-1522/04

Christoph Konrad ECO-City afvalbeheerssamenwerkingsverband E-1523/04

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

E-1524/04

Jens-Peter Bonde Overzicht van betalingen uit het EOGFL E-1525/04

Ria Oomen-Ruijten Automatische Externe Defibrillator E-1526/04

Ria Oomen-Ruijten Privacyregels patiëntgegevens E-1527/04

Ria Oomen-Ruijten Grensoverschrijdend WAO-gat E-1528/04

Ria Oomen-Ruijten Stemrecht in Nederland verblijfende EU burgers E-1529/04

Albert Maat Verdeling van de hulpfondsen in Irak E-1530/04

Albert Maat Europese fondsen Sicilië t.b.v. fruit- en
groentenverwerkende industrie

E-1531/04

Toine Manders Gemeentelijk plakverbod E-1532/04

Margrietus van den Berg Clustermunitie E-1533/04

Peter Skinner Vertegenwoordigers van freelance beroepsbeoefenaren in
Sociale Dialoog

P-1534/04

Michael Cashman Gebruik van condooms voor aids-preventie P-1535/04

Anne Jensen Spionage E-1536/04

Michael Cashman Condooms/aids E-1537/04

Glyn Ford Bescherming van de vrijheid om van geloof te veranderen E-1538/04

Glyn Ford Bescherming van de vrijheid om van geloof te veranderen E-1539/04

Glyn Ford FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and
Trade)

E-1540/04
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Glyn Ford Verzoek om handhaving van de vrijstelling in het VK van
de heffing van de volle BTW op rode diesel voor
pleziervaartuigen

E-1541/04

Glyn Ford Parkeerplaatsen voor gehandicapten E-1542/04

Glyn Ford Bristol Blue Glass E-1543/04

Avril Doyle Etikettering, presentatie en reclame inzake
voedingsmiddelen: alcoholhoudende dranken

E-1544/04

Avril Doyle Etikettering, presentatie en reclame inzake
voedingsmiddelen: alcoholhoudende dranken

E-1545/04

Catherine Stihler Toepassing in de lidstaten van het vaccin tegen bof-
mazelen-rodehond

E-1546/04

Catherine Stihler Welzijn van varkens en de toepassing van biggenhokken E-1547/04

Caroline Lucas Levering van hout E-1548/04

Theresa Villiers EU-literatuur over de Europese Grondwet E-1549/04

Claude Moraes Dierenwelzijn E-1550/04

Christopher Huhne Belastingvoordelen voor hengsten in Ierland E-1551/04

Christopher Huhne Handelscijfers E-1552/04

Christopher Huhne Directe buitenlandse investeringen binnen de EU E-1553/04

Christopher Huhne EU-richtlijn inzake werkzaamheden op hoogte E-1554/04

Christopher Huhne Steunprogramma voor de bijenteelt E-1555/04

Christopher Huhne Bijenhouderij E-1556/04

Christopher Huhne Arbeidstijden E-1557/04

Christopher Huhne Directe buitenlandse investeringen E-1558/04

Christopher Huhne Directe buitenlandse investeringen en werkgelegenheid E-1559/04

Christopher Huhne Directe buitenlandse investeringen en salarissen E-1560/04

Christopher Huhne Buitenlandse directe investeringen per sector E-1561/04

Christopher Huhne Stand van betalingen E-1562/04

Christopher Huhne Uitkering van pensioenen E-1563/04

Christopher Huhne Impact van fytosanitaire interventies op de import E-1564/04

Christopher Huhne Officiële feestdagen E-1565/04

Christopher Huhne Recyclage E-1566/04

Christopher Huhne Elasticiteit van de handel E-1567/04
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Christopher Huhne Aandeel van wapenuitvoer in de totale uitvoer van elke
lidstaat

E-1568/04

Christopher Huhne Wapenuitvoer E-1569/04

Christopher Huhne Verzorgingshuizen E-1570/04

Christopher Huhne Tetra-masten E-1571/04

Christopher Huhne EU-richtlijn betreffende verzekeringsbemiddeling E-1572/04

Robert Evans De coöperatieve beweging E-1573/04

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

E-1574/04

Robert Evans Het ombrengen van straatkinderen in Honduras E-1575/04

Peter Skinner Bescherming werklozen E-1576/04

Herbert Bösch Integratie van gehandicaptenproblemen in de EU-
ontwikkelingssamenwerking: nadere informatie

P-1577/04

Heide Rühle Richtlijnen inzake milieu-informatie P-1578/04

Armin Laschet Ondervraging Uzard Lew door de Commissie P-1579/04

Barbara Weiler Consumentenbescherming bij kredietcontracten P-1580/04

Karin Riis-Jørgensen Bestrijding van kinderporno E-1581/04

Robert Evans Jaarstatistieken over medische incidenten in vliegtuigen
van Europese luchtvaartmaatschappijen

E-1582/04

Heide Rühle Bescherming van wilde paarden bij Petala (Griekenland) E-1583/04

Hiltrud Breyer Tenuitvoerlegging van het besluit tot beperking van
nachtelijke vluchten op de luchthaven Keulen/Bonn

E-1584/04

Hiltrud Breyer Kernenergie in de Slowaakse Republiek E-1585/04

Herbert Bösch CIVITAS II E-1586/04

Elisabeth Jeggle Terugbetaling van geheven tol voor de Brenner-Autobahn E-1587/04

Willi Piecyk Onderlinge aanpassing, wederzijdse erkenning en
tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties in de
Europese Unie

E-1588/04

André Brie Conclusies en consequenties naar aanleiding van de door
de Europese Commissie medegefinancierde REFLEX-
studie

E-1589/04

Caroline Jackson Voortzetting LIFE-Natuur na 2006 P-1590/04

John Bowis Mededingingsbeleid E-1591/04
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John Bowis Opleidingsvereisten en wederzijdse erkenning in de
toetredende landen

E-1592/04

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

E-1593/04

John Bowis Voor tandartsen bestemde producten voor het bleken van
tanden

E-1594/04

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-1595/04

Philip Bushill-Matthews Bescherming zeeschildpad Caretta caretta P-1596/04

Ian Hudghton Mercosur-onderhandelingen over eieren en eierproducten P-1597/04

Mario Mantovani Toepassing van het merk "Made in Italy" of "Made in
Europe"

P-1598/04

Giovanni Fava Asielzoekers Cap Anamur P-1599/04

Georgios Papastamkos Rechtsgrondslag van het voorstel voor een verordening
voor het vergemakkelijken van het handelsverkeer op
Cyprus

P-1600/04

Glenys Kinnock Het FLEX-instrument E-1601/04

Glenys Kinnock Somalië E-1602/04

Glenys Kinnock GATS E-1603/04

Glenys Kinnock Zanzibar E-1604/04

Robert Goebbels Bestaat er een zwarte lijst bij Eurostat? E-1605/04

Glenys Kinnock Birma E-1606/04

Glenys Kinnock Caraïbische rum E-1607/04

Glenys Kinnock Uitvoering van de richtlijn betreffende de behandeling van
stedelijk afvalwater in Spanje

E-1608/04

Glenys Kinnock Economische partnerschapsovereenkomsten E-1609/04

Jan Mulder Concurrentieverstoring door CO2-allocatieplannen E-1610/04

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

E-1611/04

Paulo Casaca Tekort - procedure tegen Portugal E-1612/04

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

E-1613/04

Mogens Camre De wijze waarop de Commissie ervoor zorgt dat EU -
kredieten niet worden gebruikt om terreur te financieren

E-1614/04
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Mogens Camre EU -kredieten voor de Palestijnse Autoriteit E-1615/04

Georgios Karatzaferis Het Stabiliteitspact en zijn eisen E-1616/04

Georgios Karatzaferis Partnerschapsband voor de toetreding van Turkije en
bescherming van cultuurmonumenten

E-1617/04

Georgios Papastamkos Rechtsgrondslag van het voorstel voor een verordening
houdende de vaststelling van een mechanisme voor
financiële steun voor de economische ontwikkeling van de
Turkscypriotische gemeenschap

E-1618/04

Graham Watson Gezondheidstoestand van Platon Lebedev E-1619/04

Graham Watson Toegangsverbod voor cruiseschepen E-1620/04

Elspeth Attwooll Scam - internetnummers met verhoogd tarief E-1621/04

Elspeth Attwooll Ongevraagde pornografische post E-1622/04

Vraag geannuleerd E-1623/04

Vraag geannuleerd E-1624/04

Glyn Ford Wijziging van de voorstellen betreffende de
vluchtelingenstatus en minimumnormen voor de
erkenning en de status van onderdanen van derde landen

E-1625/04

Mario Borghezio Besteding van EU-subsidies voor de publicatie van tot
haat aanzettende teksten die worden gebruikt in
Palestijnse scholen

E-1626/04

Roberta Angelilli Besteding van de in het kader van het "Europees Jaar van
opvoeding door sport 2004" beschikbare middelen in
Italië

E-1627/04

Roberta Angelilli Juridische erkenning van de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van bedrijven in de EU-landen

E-1628/04

Roberta Angelilli Subsidie voor de sanering van de "Testaccio"-buurt in
Rome

E-1629/04

Roberta Angelilli Subsidie voor de instelling van een internetportal voor
sportaangelegenheden

E-1630/04

Roberta Angelilli Solidariteitsfonds voor de vergoeding van de bezittingen
van uit Istrië en Dalmatië verdreven Italianen die na de
oorlog in beslag zijn genomen en voor de families van de
executieslachtoffers in Joegoslavië

E-1631/04

Roberta Angelilli Kader voor de financiering van communautaire acties ter
ondersteuning van het consumentenbeleid in Italië

E-1632/04

Roberta Angelilli Nieuwe ontwikkelingen bij de financiering van acties ten
behoeve van Italiaanse regio's

E-1633/04
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Roberta Angelilli Nieuwe ontwikkelingen bij de financiering van het
DAPHNE-programma in Italië

E-1634/04

Roberta Angelilli Nieuwe ontwikkelingen bij de financiering van het
"Stedenband"-programma in Italië

E-1635/04

Roberta Angelilli Nieuwe ontwikkelingen bij de financiering van het
programma "Douane 2000" in Italië

E-1636/04

Roberta Angelilli Nieuwe ontwikkelingen bij de financiering van het
meerjarenactieplan ter bevordering van een veiliger
internetgebruik in Italië

E-1637/04

Roberta Angelilli Nieuwe ontwikkelingen bij de financiering van het Equal-
programma in Italië

E-1638/04

Roberta Angelilli Steun voor de bouw van een multifunctioneel complex in
de gemeente Latina

E-1639/04

Roberta Angelilli De bouw van de muur op de Westelijke Jordaanoever
door Israël

E-1640/04

Roberta Angelilli Subsidies voor de aanleg van een golfbaan E-1641/04

Roberta Angelilli Fondsen voor ontsluiting van het cultureel erfgoed van
kleinere plaatsen

E-1642/04

Charles Tannock Bescherming van religieuze minderheden in Egypte E-1643/04

Glyn Ford Duurzaam bodemgebruik in stedelijke gebieden E-1644/04

Glyn Ford Financiële steun van de Europese Unie E-1645/04

Monica Frassoni Het gebruik van communautaire fondsen ten nadele van
plekken van communautair belang (SIC) en speciale
beveiligingszones (ZPS) in de Basilicata (Italië)

E-1646/04

Monica Frassoni De bodem van de Adriatische Zee E-1647/04

Monica Frassoni Schending van het recht op milieuinformatie en
vervolging door de Italiaanse autoriteiten

E-1648/04

Monica Frassoni Het natuurpark Torbiere del Sebino (Provincie Brescia) E-1649/04

Monica Frassoni EU-geld voor afvalverbrandingsinstallaties in Portugal in
het licht van de doelstellingen van de Unie voor het
afvalbeleid

E-1650/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou MEDA-programma en vrouwen P-1651/04

Catherine Stihler Goedkeuring biodiversiteitindicator P-1652/04

Catherine Stihler Onderzoek naar ME (myalgische encefalomyelitis) E-1653/04

Catherine Stihler Onderzoek naar ME (myalgische encefalomyelitis) E-1654/04
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Catherine Stihler De regeling inzake tandbleekproducten voor tandartsen E-1655/04

Glenys Kinnock Oeganda E-1656/04

Christopher Huhne Alternatieve hernieuwbare brandstoffen E-1657/04

Christopher Huhne Broomhoudende brandvertragingschemicaliën E-1658/04

Christopher Huhne Multiplex afkomstig uit illegaal gekapt hout uit het
regenwoud

E-1659/04

Christopher Huhne Kosten van internationale betalingen E-1660/04

Christopher Huhne Vennootschapsbelasting E-1661/04

Christopher Huhne Migranten E-1662/04

Christopher Huhne Toezicht op pensioenen E-1663/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Europese kredieten voor de Galicische scheepswerven
IZAR-FENE: O&O-projecten mariene aquacultuur

E-1664/04

Renato Brunetta en Mario
Mantovani

Textiel en kleding E-1665/04

Dorette Corbey en Jan Wiersma Controle van schepen met giftige stoffen E-1666/04

Vraag geannuleerd P-1667/04

Bill Newton Dunn Fluoridering van drinkwater P-1668/04

Bart Staes Strafzaak tegen Edith Cresson P-1669/04

Renato Brunetta Invoer van suiker uit de Balkan P-1670/04

Hiltrud Breyer Pornografie op mobiele telefoons E-1671/04

Theresa Villiers Geluidsniveaus in de Londense metro E-1672/04

Renato Brunetta Invoer van suiker uit de Balkan E-1673/04

Ieke van den Burg en Emine
Bozkurt

Herziening Nederlandse Arbeidstijdenwet E-1674/04

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

E-1675/04

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

E-1676/04

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

E-1677/04
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Erik Meijer Het zijdelings voorbijrijden aan het spoorwegknooppunt
in de Nederlandse stad Breda door de treinen op de
toekomstige Hogesnelheidslijn naar België en Frankrijk

E-1678/04

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

E-1679/04

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

E-1680/04

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

E-1681/04

Erik Meijer erwaarlozing van internationale openbaar
vervoersverbindingen tussen het Europese vasteland en
Ierland waardoor bij overstappen aansluitingen wegvallen

E-1682/04

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

E-1683/04

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-1684/04

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

E-1685/04

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-1686/04

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-1687/04

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

E-1688/04

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-1689/04

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-1690/04
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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-1691/04

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

E-1692/04

Theresa Villiers Uitvoeringsmaatregelen voor de richtlijn betreffende
markten voor financiële instrumenten

P-1693/04

Brian Crowley Richtlijn betreffende schouder-, heup- en knie-implantaten P-1694/04

James Allister Ierse taal E-1695/04

James Allister Ierse taal E-1696/04

Erik Meijer en Helmuth Markov Stopzetting van "Rollende Landstraße", elektrificatie en
Intercitytreindiensten tussen Duitsland en de Tsjechische
Republiek na uitbreiding van de Europese Unie

E-1697/04

Ilda Figueiredo De nieuwe invoerregeling voor bananen E-1698/04

Ilda Figueiredo Gevolgen van transgene organismen op lange termijn E-1699/04

Ilda Figueiredo De liberalisering van de textielsector en de "Verklaring
van Istanboel"

E-1700/04

Ilda Figueiredo De liberalisering en de toekomst van de kledingindustrie E-1701/04

Ilda Figueiredo Genetisch gemodificeerde organismen (GGO) en vrijheid
van keuze

E-1702/04

Margrietus van den Berg ASEM - Birma P-1703/04

Graham Watson Groepsvrijstellingen E-1704/04

José García-Margallo y Marfil Omleiding van water uit de Ebro P-1705/04

Dimitrios Papadimoulis Toepassing van richtlijn 2000/78/EG P-1706/04

Dimitrios Papadimoulis Overtreding van communautaire milieuwetgeving E-1707/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Beleid ter stimulering van het Europees toerisme E-1708/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Beleid ter stimulering van het toerisme E-1709/04

Carl Schlyter Toestand van het Pamvotis-meer (Ioannina, Noordwest-
Griekenland)

P-1710/04

Karin Riis-Jørgensen Eventuele illegale overheidssteun aan
luchtvaartmaatschappijen

E-1711/04

José García-Margallo y Marfil en
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wateroverheveling vanuit de Ebro E-1712/04
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José García-Margallo y Marfil en
Cristina Gutiérrez-Cortines

Nationaal hydrologisch plan E-1713/04

José García-Margallo y Marfil en
Cristina Gutiérrez-Cortines

Omlegging van de Ebro E-1714/04

Ilda Figueiredo Multinational Brax E-1715/04

Proinsias De Rossa Onderzoek van de Commissie naar belastingvrijstellingen
voor dekgelden in Ierland

P-1716/04

Chris Davies Natura 2000 E-1717/04

Stephen Hughes Nieuw stuk van weg E 67 in het noorden van Polen E-1718/04

Robert Evans Diabetici die aangewezen zijn op insuline E-1719/04

Cristiana Muscardini en anderen Ontziltingsinstallaties en waterbevoorradingsproblemen E-1720/04

Cristiana Muscardini, Roberta
Angelilli en Alessandro Foglietta

Experimenten met groeifactoren E-1721/04

Maria Martens Overlast roekenkolonies E-1722/04

Michl Ebner Gelijke behandeling van mannen en vrouwen E-1723/04

Michl Ebner Gelijke kansen E-1724/04

Michl Ebner Internationale dag van de bergen E-1725/04

Michl Ebner Standaardisering van verkeersborden E-1726/04

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

E-1727/04

Michl Ebner Gegevens inzake verkeersongevallen E-1728/04

Michl Ebner Nummerborden voor fietsen E-1729/04

Michl Ebner Vaderschapsverlof E-1730/04

Michl Ebner Weduwnaarspensioen E-1731/04

Michl Ebner Reïntegratie van jeugdige criminelen E-1732/04

Richard Corbett Pseudo universitaire graden E-1733/04

Mary Honeyball Verificatie van de betrouwbaarheid van experten E-1734/04

Giovanni Fava Arrestatie van de commandant, de reder en de eerste
officier van de "Cap Anamur"

E-1735/04

Avril Doyle Invasieve soorten: Grijze eekhoorn P-1736/04

Giusto Catania De uitwijzing van asielzoekers aan boord van het schip de
"Cap Anamur"

P-1737/04

Willi Piecyk Rijden met licht overdag E-1738/04



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN24

Bulletin 13.09.2004 - NL- PE 347.429

Rosa Miguélez Ramos Aantasting en vernieling van de pelgrimsroute naar
Santiago door hervatting van de op instigatie van het
Europees Parlement stilgelegde werkzaamheden

E-1739/04

Bernard Poignant Ontslag van taalleraren E-1740/04

Monica Frassoni Zuidwest ringweg rond Asti - bedreigde prioritaire soort
in het GCB van de vijvers van Belangero

E-1741/04

Roberta Angelilli Subsidie voor recycling van plasticafval E-1742/04

Roberta Angelilli Subsidie voor de aanleg van geothermische putten E-1743/04

Charles Tannock Beperkingen op het gebruik van Eurodac-gegevens E-1744/04

Charles Tannock Beperkingen op het gebruik van Eurodac-gegevens E-1745/04

Charles Tannock Het belang van een dialoog met islamitische geleerden bij
het afbakenen van de grenzen van de sharia

E-1746/04

Graham Watson Drempel voor Britse leraren op Europese Scholen E-1747/04

Charles Tannock Terrorisme in Oost-Turkistan P-1748/04

Charles Tannock en Geoffrey Van
Orden

Eventuele handelssancties tegen Birma E-1749/04

Charles Tannock Vervolging van christenen in Sri Lanka E-1750/04

Charles Tannock De gevangenhouding van Jorge Luis Garéia Perey in Cuba E-1751/04

Charles Tannock Bescherming van visbestanden tegen aalscholvers E-1752/04

Charles Tannock Privatisering van spoorwegen - richtlijn 91/440/EEG E-1753/04

Charles Tannock Wetgeving inzake landeigendom in de streek van
Valencia

E-1754/04

Charles Tannock en José Ribeiro e
Castro

Humanitaire crisis in Darfur, westelijk Sudan E-1755/04

Roger Helmer Falun Gong E-1756/04

Dorette Corbey Implementatie kaderrichtlijn water (KRW) E-1757/04

Dorette Corbey Meermaligheid van verpakkingen P-1758/04

Eva-Britt Svensson Te weinig vrouwen in leidinggevende posities E-1759/04

Eva-Britt Svensson Te weinig vrouwen in leidinggevende posities E-1760/04

Eva-Britt Svensson Gender mainstreaming E-1761/04

Eva-Britt Svensson Gender mainstreaming E-1762/04

Eva-Britt Svensson Vrouwelijke Commissievoorzitter E-1763/04

Eva-Britt Svensson Vrouwelijke Commissievoorzitter E-1764/04
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Eva-Britt Svensson Gelijke kansen voor mannen en vrouwen bij benoeming
van Commissieleden

E-1765/04

Eva-Britt Svensson Gelijke kansen voor mannen en vrouwen bij benoeming
van Commissieleden

E-1766/04

Eva-Britt Svensson Regels voor de benoeming van nieuwe Commissieleden E-1767/04

Eva-Britt Svensson Gelijke kansen en gezinsbeleid E-1768/04

Michl Ebner Autoweg Toledo-Ciudad Real-N IV E-1769/04

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

E-1770/04

Giles Chichester Aanbevelingen van de Commissie verzoekschriften inzake
DVT (diep-veineuze trombose, vliegtuigtrombose) en het
voorzien van vliegbiljetten van
gezondheidswaarschuwingen

E-1771/04

Béatrice Patrie Beëindiging programma voedselhulp van de EU aan de
armsten

E-1772/04

Béatrice Patrie Beëindiging programma voedselhulp van de EU aan de
armsten

E-1773/04

Herbert Bösch Verdenking van corruptie: Europees Bureau voor
wederopbouw op de Balkan

E-1774/04

Jonas Sjöstedt Zweden als lidstaat met een derogatie E-1775/04

Jonas Sjöstedt Zweden als lidstaat met een derogatie E-1776/04

Mario Mauro CONI-richtlijn op de aanmoediging van jong talent in de
sport

P-1777/04

Paul Rübig Nucleaire veiligheid en de uitbreiding van de EU P-1778/04

Konstantinos Hatzidakis Behandeling van Griekse studenten in Polen P-1779/04

Paul Rübig Zwitserland: Eerste kentekenbewijs voor diesel-
personenauto's - verplichting tot het gebruik van filters
voor roetdeeltjes per 1 januari 2006

E-1780/04

Paul Rübig Gunningsmodi bij LIFE-projecten E-1781/04

Paul Rübig Boekingsbewijzen bij voor export en intracommunautaire
handel bestemde leveranties

E-1782/04

Konstantinos Hatzidakis Veiligheid van Griekse vrachtwagens in Italië E-1783/04

Konstantinos Hatzidakis Myceense brug op 1�-biljet E-1784/04

Charles Tannock Gevangenhouding van christenen in China E-1785/04

Charles Tannock Gevangenhouding van christenen in Laos E-1786/04
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Charles Tannock Onophoudelijke moordpartijen tegen christenen in
Centraal Sulawesi, Indonesië

E-1787/04

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

E-1788/04

Paul Rübig Tenuitvoerlegging van richtlijn 97/55/EG E-1789/04

David Hammerstein Mintz Het niet-naleven van de doelstellingen van het project
voor een leidingensysteem Llubi-Crestatx

P-1790/04

Jamila Madeira Bosbrandenpreventie P-1791/04

David Hammerstein Mintz Uitstoot van metalen door emailleerfabrieken E-1792/04

David Hammerstein Mintz Industrie- en technologiepark Almería in het gebied van
communautair belang (GCB) Sierra Alhamilla (Almería)

E-1793/04

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

E-1794/04

Dimitrios Papadimoulis Witwassen van geld E-1795/04

Richard Corbett Beëindiging van het contract met talenleraren E-1796/04

Jutta Haug Financiële steun voor het verplaatsen van
werkgelegenheid

P-1797/04

Raül Romeva Rueda Uitvoer van lichte wapens en munitie naar Sudan P-1798/04

Antonio Di Pietro Herbenoeming tijdelijke functionarissen bij het "Agenzia
del Territorio"

P-1799/04

Richard Corbett Gebruik van 'kooibedden' in EU-lidstaten E-1800/04

Raül Romeva Rueda Uitvoer van lichte wapens en munitie naar Sudan E-1801/04

Raül Romeva Rueda Stuwmeer van Mularroya en overheveling van de río Jalón
in Aragón (Spanje)

E-1802/04

Giovanni Pittella De mijnbouw in Rosia Montana (Roemenië) E-1803/04

Czesław Siekierski Bescherming van de markten voor zacht fruit in de nieuwe
lidstaten van de EU (en met name in Polen)

E-1804/04

Werner Langen Overheidssteun voor technologische en industriële centra -
Op de markt af te zetten brandstofcellen

P-1805/04

Lissy Gröner EU-begrotingsuitgaven op het terrein van gelijke kansen,
betere posities voor vrouwen en genderbudgettering in
2003 en 2004

P-1806/04

Christoph Konrad Grensoverschrijdende fraude met omzetbelasting E-1807/04

Hiltrud Breyer Steun voor hogetemperatuurreactoren (HTR) E-1808/04
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Hiltrud Breyer Verzekerde beschikbaarheid van dierlijke insuline E-1809/04

Hiltrud Breyer Controle op kwaliteitskenmerken van olijfolie E-1810/04

Hiltrud Breyer Europese Vogelbeschermingsrichtlijn - EU-toetreding van
Malta

E-1811/04

Elspeth Attwooll Afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen E-1812/04

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

E-1813/04

Sérgio Ribeiro Financiële vooruitzichten 2007-2013 E-1814/04

Sérgio Ribeiro Gebruikmaking van de structuurfondsen E-1815/04

Roberto Musacchio Bouw van bronwaterinstallatie van "S. Benedetto" in
Padernello (provincie Treviso, Italië)

P-1816/04

Roberto Musacchio Strijd tegen het verplaatsen van bedrijfsactiviteit door een
Europees beleid ter bevordering van de werkgelegenheid

E-1817/04

Graham Watson Vervolging van christenen E-1818/04

Anne Jensen Vestiging van agentschappen E-1819/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Bestrijding van mensenhandel na de uitbreiding E-1820/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Bestrijding van mensenhandel na de uitbreiding E-1821/04

Marie-Noëlle Lienemann Staatssteun aan France Télécom E-1822/04

Béla Glattfelder Voorstel van de Europese Commissie voor hervorming
van de suikermarkt

P-1823/04

Paulo Casaca Liberalisering van bodemtrawls en drijfnetten in de
autonome regio van de Azoren

P-1824/04

Luciana Sbarbati Hervorming van de gemeenschappelijke marktordening
voor suiker

P-1825/04

Emma Bonino Schending van de rechtsstaat en de democratische
beginselen in Cambodja

P-1826/04

Marco Pannella Schending van de rechten van de Montagnard-
vluchtelingen door Cambodja

P-1827/04

Richard Corbett Leeftijdsdiscriminatie bij de toegang tot een financiering E-1828/04

Richard Corbett Leeftijdsdiscriminatie in de verzekeringsmarkt E-1829/04

Richard Corbett Leeftijdsdiscriminatie bij vrijwilligerswerk E-1830/04

Erik Meijer Ontroereikende opsporing en een ontoereikende
reinigingstechniek voor radioactief materiaal in schroot en
de voortgang rond Richtlijn 96/29/Euratom

E-1831/04
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Erik Meijer Misleiding van consumenten en religies door voortzetting
van toevoeging van goedkope ingrediënten uit water en
proteïnen afkomstig van varkens en runderen aan
kippenvlees

E-1832/04

Erik Meijer Afslachten van door de habitat- en vogelrichtlijn
beschermde jonge vogels door te vroeg maaien in het
Nederlandse gebied Zeeuws-Vlaanderen

E-1833/04

Erik Meijer Veranderende doelstellingen van de publiek-private
samenwerking met betrekking tot de
Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij in de Nederlandse
provincie Noord-Brabant

E-1834/04

Erik Meijer Afnemende overlevingskansen voor bedrijven in zwakke
regio's en bedreigde bedrijfstakken  als gevolg van
aanscherping van criteria voor staatssteun

E-1835/04

Erik Meijer Nederlandse steun aan gebieden met een economisch-
geografisch voordeel in plaats van gebieden met een
nadeel en de gevolgen voor de inzet van EU-
structuurfondsen

E-1836/04

Erik Meijer De Israëlische muur door Palestijns gebied en middelen
om op korte termijn een eind te maken aan het negeren
van de daarover afwijzende wereldopinie

E-1837/04

Graham Watson Gibraltar en de EU-Conventie E-1838/04

Graham Watson Gibraltar en de EU-Conventie E-1839/04

Cristiana Muscardini Gelijkwaardigheid van diploma's E-1840/04

Mario Mauro en Antonio Tajani Moord op christenen in Irak E-1841/04

Mario Mauro en Antonio Tajani Moord op christenen in Irak E-1842/04

Baroness Sarah Ludford Soedan/Darfoer P-1843/04

Philip Bradbourn Financiering Structuurfondsen P-1844/04

Erik Meijer Bestaande veiligheidsnormen voor pijpleidingen en
mogelijke aanscherpingen op het niveau van de EU

E-1845/04

Erik Meijer Financiële afwegingen bij de toegepaste techniek voor de
bouw en het gebruik van pijpleidingen en de daaruit
voortvloeiende veiligheidsrisico's

E-1846/04

Erik Meijer Onderhandelingen over de vestiging van raket- en
radarbases in Polen, Roemenië en Bulgarije ten behoeve
van het Amerikaanse 'Star Wars'-project

E-1847/04
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Erik Meijer Wijziging van Europese aanbestedingsregels met het doel
overheden in staat te stellen om bij het verstrekken van
opdrachten beter rekening te houden met de
milieugevolgen

E-1848/04

Dimitrios Papadimoulis Door de Commissie voorgenomen maatregelen om een
einde te maken aan de praktijken ter handhaving van
onaanvaardbaar hoge prijzen in Griekse supermarkten

E-1849/04

Graham Watson Herclassificatie van het afval van tonercartridges voor
printers

E-1850/04

Cristiana Muscardini Vonnis van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten
en bescherming van minderjarigen via Internat

E-1851/04

Emma Bonino en Marco Pannella Tunesië: schending door de autoriteiten van het recht op
vereniging en het zich aansluiten bij de Internationale
Vereniging voor steun aan politieke gevangenen (AISPP)

E-1852/04

Emma Bonino en Marco Pannella Tunesië: schending door de autoriteiten van het recht op
vereniging en het zich aansluiten bij de Internationale
Vereniging voor steun aan politieke gevangenen (AISPP)

E-1853/04

Emma Bonino en Marco Pannella Tunesië: hongerstaking van politieke gevangene Nabil El
Ouaer

E-1854/04

Emma Bonino en Marco Pannella Tunesië: hongerstaking van politieke gevangene Nabil El
Ouaer

E-1855/04

Emma Bonino en Marco Pannella Het schijnproces tegen de geïnterneerden van Zarzis E-1856/04

Emma Bonino en Marco Pannella Het schijnproces tegen de geïnterneerden van Zarzis E-1857/04

Emma Bonino en Marco Pannella Steun van de Europese Unie aan Tunesië bij het streven
naar hervorming van vrijheden van vereniging en
onafhankelijkheid van het rechtsstelsel

E-1858/04

Emma Bonino en Marco Pannella Tunesië: programma van de EU voor steun aan de media -
garanties voor de toegang van onafhankelijke
oppositionele journalisten en persorganen

E-1859/04

Richard Corbett De Beers E-1860/04

Karl von Wogau Franse meldplicht voor overmaking van geld E-1861/04

Dimitrios Papadimoulis Sociale rechten van teruggekeerde Griekse politieke
vluchtelingen

E-1862/04

Adriana Poli Bortone Gratis uitlening door bibliotheken P-1863/04

Baroness Sarah Ludford Internationale toegang tot dienstverlening per telefoon E-1864/04
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

81/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Afrika
en de Afrikaanse Unie ter gelegenheid van de top van de AU, Addis Abeba, 6 t/m 8 juli 2004

Brussel, 6 juli 2004

1. De Europese Unie feliciteert de Afrikaanse Unie met de aanzienlijk vooruitgang bij het verwezenlijken
van haar doelstellingen en de uitvoering van haar programma's en activiteiten, en bevestigt nogmaals dat
Europa vastbesloten is de relatie met de Afrikaanse Unie in de ruimst mogelijke zin te versterken.
Vijfentwintig Europese naties zien thans uit naar de verdere ontwikkeling van hun betrekkingen met Afrika.

2. Vooral gedurende het afgelopen jaar heeft de Afrikaanse Unie aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de
totstandbrenging van een continentale structuur voor vrede en veiligheid. De instelling van een Afrikaanse
vredes- en veiligheidsraad (VVR) en de aanneming van het reglement van orde ervan, alsmede de
vorderingen bij de instelling van Afrikaanse stand-by-troepenmacht en een systeem voor vroegtijdige
waarschuwing zullen een grote bijdrage leveren tot het versterken van de capaciteit van Afrika voor
conflictpreventie en -oplossing. De Europese Unie zal de samenwerking met Afrika op het gebied van vrede
en veiligheid in de komende tijd verder uitbreiden.

3. De vredesfaciliteit voor Afrika van de EU, die op verzoek van de Afrikaanse Unie is ingesteld, zal de
capaciteit van de AU voor de deelneming aan vredesondersteunende en vredeshandhavingsoperaties
versterken. De financiële regelingen voor de faciliteit werden in het voorjaar goedgekeurd en de
troepenmacht voor toezicht van de AU in Darfur zal de eerste zijn die door de faciliteit wordt ondersteund.

4. De stappen die door regionale organisaties zijn gedaan voor de instelling van structuren voor de
ondersteuning van de Afrikaanse vredes- en veiligheidsstructuur zijn eveneens bemoedigend. De versterking
van de institutionele en operationele ontwikkeling van Afrikaanse organisaties en instellingen zal tijdens het
Nederlandse voorzitterschap een belangrijk aandachtspunt van de samenwerking EU-Afrika blijven.

5. De Europese Unie heeft nota genomen van de positieve inspanningen die Afrikaanse landen hebben
geleverd met het oog op de consolidering van de democratische beginselen, behoorlijk bestuur, en de
eerbiediging van de rechtsstaat en de mensenrechten. De inauguratie van het pan-Afrikaanse parlement in
maart van dit jaar draagt verder bij tot de versterking van de vrijwaring en de inachtneming van de
mensenrechten. De EU zal verder steun verlenen aan de versterking van de instellingen op dit gebied.

6. NEPAD is een initiatief zonder weerga onder Afrikaanse leiding dat beter bestuur en wederzijds respect en
verantwoordingsplicht op de voorgrond van de betrekkingen tussen Europa en Afrika plaatst. Deze nieuwe
zin voor initiatief en eigen inbreng waarvan in het werelddeel Afrika thans blijk wordt gegeven, stemt ons tot
voldoening.

7. De Europese Unie is ingenomen met het operationeel maken van het Afrikaanse Peer Review-
mechanisme, dat een belangrijk instrument is voor de verbetering van de bestuurspraktijken in Afrika, en de
Europese Unie spoort de nog niet tot het mechanisme toegetreden landen aan om dat alsnog te doen. Het
toepassingsgebied en de toepasselijkheid van het APRM zal binnenkort duidelijk worden wanneer in Ghana
een aanvang wordt gemaakt met het beoordelingsproces.



ALGEMENE INFORMATIE 33

Bulletin 13.09.2004 - NL- PE 347.429

8. De Europese Unie bevestigt het belang van de dialoog EU-Afrika en van het strategisch partnerschap met
Afrika dat de Europese Unie in 2000 in Caïro is aangegaan. Via de versterkte politieke dialoog met Afrika en
de Afrikaanse Unie streeft de Europese Unie ernaar om zodra de omstandigheden het toelaten de tweede top
EU-Afrika in Lissabon te houden.

9. De Europese Unie blijft een standvastige partner van Afrika in de strijd tegen HIV/AIDS. De HIV/AIDS-
pandemie heeft nog steeds verwoestende gevolgen voor alle sectoren van de maatschappij, ook voor de
veiligheid, en ondermijnt de ontwikkelingscapaciteit in Afrika. De gevolgen van HIV/AIDS op de
ontwikkeling in Afrika moeten een belangrijk element vormen van de politieke dialoog met de Afrikaanse
partners, daaronder begrepen de prevalentie van HIV/AIDS in conflictgebieden en bij
vredeshandhavingsactiviteiten.

10. Europa en Afrika zijn beide vastbesloten om de Verklaring van de Millenniumtop uit te voeren en om de
millenniumdoelstellingen te verwezenlijken. De financiële middelen voor armoedebestrijdingsstrategieën
moeten verder worden verhoogd om de millenniumdoelstellingen meer binnen bereik te brengen, en de
samenhang van het buitenlands beleid moet worden verbeterd. De bijdrage van het bedrijfsleven aan de
verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen moet de onverdeelde aandacht van de Afrikaanse en
Europese partners krijgen. Het belang van een positief ondernemingsklimaat en een goed investeringsklimaat
kan nauwelijks worden overschat. Innovatie moet een rol spelen, aangezien duidelijk wordt dat traditionele
structuren niet de nodige groei voor het bereiken van de doelstellingen kunnen leveren.

11. De Europese Unie is vastbesloten het proces van regionale integratie te blijven steunen en de Afrikaanse
handelscapaciteit te vergroten. De start van onderhandelingen over economische
partnerschapsovereenkomsten met Westelijk Afrika, Centraal-Afrika en Oostelijk en Zuidelijk Afrika is een
belangrijke stap in de samenwerking tussen de EU en Afrika op dit gebied. De EU is ingenomen met het
besluit tot instelling van een gezamenlijk controlemechanisme voor de Europese Commissie en de
Commissie van de Afrikaanse Unie, in het kader waarvan deze zullen samenwerken met het oog op het
waarborgen van de samenhang tussen en de wederzijdse versterking van de regionale economische
gemeenschappen die bij de onderhandelingen over de economische partnerschapsovereenkomsten betrokken
zijn, en de instelling van de Afrikaanse Economische Gemeenschap. De succesvolle afronding van de Doha-
ronde van handelsbesprekingen waarbij op een passende wijze rekening wordt gehouden met de behoeften
van de ontwikkelingslanden is een prioriteit voor de komende tijd.

12. In hun gezamenlijke verklaring over daadwerkelijk multilateralisme onderstreepten Europa en Afrika dat
zij sterke steun verlenen aan een multilaterale aanpak van de mondiale dreigingen en uitdagingen. Zij
kwamen overeen dat een daadwerkelijk multilateraal systeem, met onder andere een op regels gebaseerde
internationale orde en sterke internationale instellingen, van wezenlijk belang is voor het oplossen van de
onderling verweven problemen van conflicten, armoede, onderontwikkeling en het ontbreken van veiligheid
van de mens.

13. De oplossing van het probleem van de buitenlandse schuld van Afrika is cruciaal voor de duurzame
ontwikkeling van Afrikaanse landen. De EU is ingenomen met het gezamenlijk verslag van de deskundigen
inzake schulden van Afrikaanse zijde en van EU-zijde over de omvang, de aard en de gevolgen van de
schuldenlast van Afrika. Het verslag is een gemeenschappelijke interpretatie en analyse van de buitenlandse
schuld in Afrikaanse landen. Het boeken van vorderingen op weg naar de houdbaarheid van schulden op
lange termijn moet onze belangrijkste doelstelling zijn.
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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 en Noorwegen, die lid
zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

______________

82/04

Verklaring van het voorzitterschap, namens de Europese Unie,
betreffende de zaak van Pasteur Bizimungu

Brussel, 9 juli 2004

De Europese Unie neemt met bezorgdheid nota van het vonnis dat de rechtbank van eerste aanleg op 7 juni
heeft gewezen in het proces tegen voormalig president Pasteur Bizimungu, voormalig minister van vervoer
Charles Ntakirutinka en zes medegedaagden. Het schijnt dat het proces de internationale normen van
eerlijkheid en onpartijdigheid niet heeft gehaald.

De Europese Unie heeft sedert de arrestatie van Pasteur Bizimungu en zijn medegedaagden in mei 2002 haar
bezorgdheid uitgesproken over de aard van de aanklachten die tegen hen zijn ingediend en over de vertraging
die de rechtsgang heeft gekenmerkt en die ertoe heeft geleid dat het proces pas in maart 2004 is
aangevangen. Voorts baart het de EU zorgen dat het arrest meer dan een maand na het vonnis nog steeds niet
schriftelijk en in extenso is bekendgemaakt.

De Europese Unie dringt er bij Rwanda op aan ervoor te zorgen dat het door Pasteur Bizimungu en zijn
medegedaagden ingestelde beroep met spoed wordt behandeld zoals een eerlijke en correcte rechtsgang
voorschrijft. Voorts wenst de Europese Unie er nogmaals op te wijzen dat het rechterlijk college
onafhankelijk en onpartijdig dient te zijn.

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

* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces

______________
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83/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de vrijlating van politieke tegenstanders in Cuba

Brussel, 15 juli 2004

De Europese Unie verheugt zich over de recente vrijlating uit gevangenschap van politieke tegenstanders van
het bewind in Cuba; die vrijlating is een positief gebaar van de Cubaanse autoriteiten. Zij herinnert er
evenwel aan dat de onverwijlde vrijlating van alle politieke gevangenen het doel blijft. Zij bevestigt voorts
andermaal dat zij een dialoog met de Cubaanse autoriteiten wil hervatten om tastbare resultaten op politiek
en economisch gebied en op het gebied van de mensenrechten en de samenwerking te bewerkstelligen.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Kroatië*, 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, Noorwegen en Liechtenstein, die lid
zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces

________________

84/04

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

Brussel, 19 juli 2004

De Europese Unie volgt de ontwikkeling van het vredesproces in Burundi met bijzondere aandacht. De start,
op 1 juni jl., van de vredeshandhavingsmissie van de Verenigde Naties (ONUB) onder leiding van de
speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal, mevrouw Carolyn McAskie, toont een internationaal
engagement zonder weerga, waar van Burundese zijde voldoende politieke wil tegenover moet staan om de
uitdagingen op gebied van politiek, wederopbouw en ontwikkeling aan te kunnen.

De Europese Unie zegt nogmaals toe het proces van ontwapening, demobilisatie en reïntegratie (DDR) en
van hervorming van de strijdkrachten en de veiligheidsdiensten te zullen steunen, ook financieel. De
Europese Unie wil dat er tussen alle betrokkenen (het Burundese leger, de voormalige gewapende groepen,
de Wereldbank in het kader van het MDRP-programma (Multi-country Demobilization and Reintegration
Program) en andere actoren op bilateraal of internationaal niveau), een nauw en operationeel
samenwerkingsverband bestaat, onder auspiciën van de ONUB, zodat deze processen onverkort kunnen
worden uitgevoerd.

Het momentum voor vrede en nationale verzoening mag niet verloren gaan, en daarom wil de Europese Unie
het in het Akkoord van Arusha voorziene verkiezingsproces op gang zien komen, en wel op een beslissende
en geloofwaardige manier, die alle geledingen van de Burundese bevolking vertrouwen inboezemt.
Het verkiezingsproces kan volgens de Europese Unie op korte termijn definitief op gang worden gebracht,
door onverwijld een onafhankelijk, nationaal verkiezingscomité op te richten, een kieswet en een
gemeentewet aan te nemen, en via een referendum de Grondwet van na de overgangsperiode te laten
goedkeuren. De Europese Unie blijft bereid in nauwe samenwerking met de ONUB technische en financiële
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hulp te verlenen voor de uitvoering van de in het Akkoord van Arusha gedane toezeggingen met betrekking
tot het verkiezingsproces.

De Europese Unie zegt de bemiddelaar, de heer Jacob Zuma, vice-president van Zuid-Afrika, opnieuw haar
volledige steun toe, en roept de politieke gezagsdragers van Burundi op onder bescherming van de heer
Zuma spoedig een definitief akkoord te sluiten over de resterende kwesties, met name over bepaalde
aspecten van de politieke vertegenwoordiging na de volgende verkiezingen.
De Europese Unie doet opnieuw een oproep aan de gewapende groepering FNL van Agathon Rwasa om de
gewapende strijd te staken, en eindelijk via onderhandelingen mee te werken aan de politieke en sociaal-
economische wederopbouw van het land.
De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië *, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, 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.

* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces.

________________

85/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie ter bevestiging van het standpunt van
de EU ter ondersteuning van de integriteit van het Statuut van Rome

Brussel, 27 juli 2004

De trojka van de Europese Unie heeft bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten een
demarche ondernomen betreffende het Internationaal Strafhof (ICC), in het bijzonder aangaande bilaterale
overeenkomsten inzake niet-overlevering.

In de demarche heeft de trojka van de EU bevestigd dat de EU een fervent voorstander van het ICC is. De
EU zal zich blijven verzetten tegen pogingen om het ICC te ondermijnen.

De EU zet zich resoluut in voor de bescherming van de integriteit van het Statuut van Rome van het
Internationaal Strafhof en verwacht van de staten die partij zijn bij het ICC, dat zij hun verplichtingen uit
hoofde van het Statuut van Rome nakomen. De EU kan dan ook geen steun geven aan bilaterale
overeenkomsten inzake niet-overlevering die niet in overeenstemming zijn met het Statuut van Rome zoals
aangegeven in de leidende beginselen die de EU met betrekking tot die overeenkomsten heeft onderschreven.
De EU dringt er bij de staten die partij zijn bij het Internationaal Strafhof op aan om bij onderhandelingen
over bilaterale overeenkomsten inzake niet-overlevering conform deze beginselen te handelen.

________________________
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86/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de Conferentie voor nationale verzoening in Somalië

Brussel, 31 augustus 2004

De Europese Unie is ingenomen met het resultaat van de vergadering die op 29 augustus 2004 in Gigiri,
Kenya, heeft plaatsgevonden en die de afsluiting van het proces van benoeming van leden van een voorlopig
federaal parlement markeerde.

De Europese Unie prijst de inspanningen die de Somalische leiders zich hebben getroost om dit belangrijke
resultaat te bereiken en roept hen op ervoor te zorgen dat de geest van positieve samenwerking ook het
resterende gedeelte van het verzoeningsproces kenmerkt. Het verheugt haar met name dat de IGAD-lidstaten
blijk geven van eensgezindheid en vastbesloten blijven streven naar een gemeenschappelijke oriëntatie op
basis van een politieke consensus.
De Europese Unie verzekert alle bij het proces betrokken partijen van haar niet-aflatende engagement en
bevestigt haar steun in verband met de uitdagingen waaraan Somalië de komende maanden het hoofd zal
moeten bieden.

De Europese Unie roept alle partijen op te blijven ijveren voor :
- een inclusieve regering die streeft naar meer stabiliteit en naar een constructieve dialoog met alle

Somaliërs, ook in de gebieden waar rust heerst;

- een regering waarvan de leden zich inzetten voor een daadwerkelijk staakt-het-vuren en voor het
scheppen van een stabiel nationaal klimaat, waaronder begrepen de uitroeiing van elke mogelijke
terroristische activiteit;

- een regering die zich beijvert voor de toegang van humanitaire hulp tot geheel Somalië en voor de
bescherming van burgers;

- een regering die met overtuiging werkt aan een federaal Somalië: door de oprichting van een federale
commissie, zoals in het voorlopig federaal handvest is verklaard;

- een regering die met de internationale gemeenschap samenwerkt op basis van een overeenkomst en
een in Nairobi uit te werken gemeenschappelijk coördinatie- en toezichtsmechanisme.

De Europese Unie is bereid om de nationale verzoeningsconferentie in Somalië te blijven steunen en spoort
haar aan zich te blijven inspannen om snel een positieve uitkomst te bewerkstellingen.

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

* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces.

__________________
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89/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de sluiting van Moldavische
scholen in Trans-Dnjestrië

Brussel, 29 juli 2004

De Europese Unie veroordeelt de acties die door de gewapende politie van de afgescheiden regio Trans-
Dnjestrië zijn uitgevoerd tegen verschillende Moldavische scholen in die regio. De Europese Unie volgt de
ontwikkelingen na de sluiting van een aantal Moldavische scholen, met name van een internaat voor
weeskinderen in Bender, op de voet.

 De Europese Unie roept de door zichzelf benoemde regering van Trans-Dnjestrië op onmiddellijk een eind
te maken aan de intimidatiecampagne tegen onderwijzend personeel, ouders en leerlingen van Moldavische
scholen in de regio en hen in staat te stellen hun onderwijsprogramma�s zonder beperkingen uit te voeren.

 De Europese Unie staat volledig achter de recente verklaringen die hoge commissaris Ekeus van de OVSE
en de secretaris-generaal van de Raad van Europa over de Moldavische scholen in Trans-Dnjestrië hebben
afgelegd; tevens herinnert zij aan de verklaring van de EU-ambassadeurs in de Permanente Raad van de
OVSE, alsmede aan de verklaringen die ter plaatse door de EU- en OVSE-ambassadeurs in Chisinau zijn
afgelegd.

 De Europese Unie dringt er bij de door zichzelf benoemde regering van Trans-Dnjestrië met klem op aan de
door haar getroffen maatregelen tegen Moldavische scholen terug te draaien en verdere spanningen in de
regio te voorkomen.

De Europese Unie roept Moldavië en de door zichzelf benoemde regering van Trans-Dnjestrië op
onmiddellijk weer actief te gaan deelnemen aan het vijfhoeksoverleg en zich constructief op te stellen
teneinde een oplossing voor dit conflict naderbij te brengen.  De Europese Unie roept beide partijen met
klem op geen stappen te ondernemen die de situatie nog zouden kunnen verslechteren.

De Europese Unie is met haar internationale partners (OVSE, VS, Rusland) in overleg over de situatie in
Moldavië. Mocht de situatie niet verbeteren, dan zal de EU zich beraden op passende stappen tegen de leden
van de door zichzelfbenoemde regering van Trans-Dnjestrië die verantwoordelijk zijn voor de repressieve
maatregelen tegen Moldavische scholen.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië *, 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, Noorwegen en
Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces
________________
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90/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de presidents- en
parlementsverkiezingen in Angola

Brussel, 4 augustus 2004

De EU is ingenomen met de verklaring van de Raad van de Republiek van 2 juli 2004 over de verkiezingen
in Angola en met de latere brief van de president om het parlement te verzoeken het nodige te doen om het
wettelijk kader ter voorbereiding van de komende verkiezingen te implementeren. Uit de verklaring blijkt de
gehechtheid van Angola aan het democratisch en verkiezingsproces.
Er liggen belangrijke taken in het verschiet om aan de voorwaarden voor de organisatie van de verkiezingen
te kunnen voldoen.

De EU doet een beroep op de Angolese regering om een tijdschema voor de verschillende fasen van
voorbereiding op de verkiezingen op te stellen en actief te blijven meewerken aan de verwezenlijking van de
juridische, financiële en technische voorwaarden waaronder in 2006 verkiezingen kunnen plaatsvinden.

De EU is bereid het juiste klimaat te helpen scheppen waarin vrije en eerlijke verkiezingen kunnen worden
gehouden.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië *, 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, Noorwegen en
Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces.
 _______________

91/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende het referendum over het
aanblijven van de president, dat op 15 augustus 2004 in Venezuela zal worden gehouden

Brussel, 3 augustus 2004

De Europese Unie benadrukt het belang van het aanstaande referendum over het aanblijven van de president,
dat op 15 augustus in Venezuela zal worden gehouden. De EU beschouwt het referendum als een belangrijke
stap naar een grondwettige, democratische oplossing voor de langdurige politieke crisis in Venezuela, zoals
in mei 2003 door alle betrokken partijen beaamd is in overeenstemming met resolutie 833 van de OAS. Het
referendum is daarom essentieel voor de totstandbrenging van nationale verzoening in Venezuela en voor het
herstel van democratische stabiliteit in een sfeer van wederzijdse respect, tolerantie en dialoog tussen alle
betrokken partijen, binnen het kader van de rechtsstaat en de democratische beginselen.

De EU roept alle partijen op ervoor te zorgen dat het referendum op een transparante en eerlijke wijze
verloopt, overeenkomstig internationale normen en in een klimaat van sereniteit en terughoudendheid. Zij
hoopt dat de kiezers hieraan actief zullen deelnemen en dat het eindresultaat door alle partijen zal worden
gerespecteerd.
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De EU betreurt het dat zij in het kader van het referendum in Venezuela geen waarnemingsmissie kan
inzetten. Het was helaas niet mogelijk om in samenspraak met de Venezolaanse electorale instanties de
voorwaarden te scheppen voor de uitvoering van een waarnemingsmissie overeenkomstig de
standaardmethode van de Unie die wordt gevolgd in alle landen waar EU-verkiezingswaarnemingsmissies
worden ingezet. De EU steunt niettemin internationale missies die waarnemers zullen inzetten voor het
aanstaande referendum in het bijzonder de rol van het Carter Centre en de OAS.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië *, 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, Noorwegen en
Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces.
_______________

92/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de European Humanities University in Minsk

Brussel, 30 juli 2004

De Europese Unie hecht groot belang aan de handhaving van de academische structuur en de rol van de
European Humanities University in Minsk, die een opvallend voorbeeld is van academische vrijheid en het
nastreven van waarlijk Europese waarden in de onderwijs- en opleidingsprogramma's.

De EU neemt er met afkeuring kennis van dat de autoriteiten van Belarus gedurende de laatste paar maanden
druk hebben uitgeoefend op zowel de academische activiteiten als op de rector van de universiteit, de heer
Mikhailov. De EU betreurt het dat recentelijk unilateraal besloten is het huurcontract voor de gebouwen
waarin de academische faciliteiten van de universiteit zijn ondergebracht te beëindigen. Voorts spreekt de
EU haar afkeuring uit over het meest recente besluit van de autoriteiten van Belarus om de vergunning voor
de universiteit om op te treden als juridisch lichaam, in te trekken.

De EU is van mening dat deze recente stappen tegen de universiteit onderdeel vormen van een ruimere
strategie die erop gericht is, potentiële bronnen van dissidentie en afwijkend denken het leven moeilijk te
maken. De EU meent dat deze besluiten politiek gemotiveerd zijn en dat zij onderdeel vormen van een
weloverwogen streven om in het vooruitzicht van de parlementsverkiezingen in oktober, het maatschappelijk
middenveld te onderdrukken.

De Europese Unie wijst erop dat de EU als geheel, alsmede een belangrijk aantal lidstaten van de EU
(Duitsland, Frankrijk, Zweden Polen, Litouwen) belangrijke bijdragen leveren tot de activiteiten van de
universiteit, met name ten behoeve van het Centrum voor Europese en Transatlantische Studies (CETAS).
De EU herinnert aan de demarche van 23 januari 2004 van de EU-Ambassadeurs in Minsk bij de minister
van Onderwijs en aan de brief van 23 april 2004 van de minister van Buitenlandse Zaken van Ierland aan zijn
Belarussische ambtgenoot.
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De EU geeft uitdrukking aan haar ernstige bezorgdheid over wat zij beschouwt als een zware slag, voor een
gestructureerde academische instelling die belangrijke culturele samenwerkingsactiviteiten met de EU-
landen heeft ontwikkeld en waarin de beginselen van academische vrijheid en vrijheid van onderwijs in
Belarus worden belichaamd.
De uitvoering van bovengenoemde besluiten van de autoriteiten van Belarus zal het vermogen van de
universiteit om zijn academische activiteiten voort te zetten ernstig in het gedrang brengen en zou de EHU in
de nabije toekomst tot sluiting kunnen dwingen. Dit zou ernstige gevolgen hebben voor de academische
toekomst van honderden studenten en docenten, alsook voor de bilaterale en multilaterale wetenschappelijke,
onderwijskundige en culturele samenwerking tussen Belarus en de lidstaten van de EU. Bovendien zou het
een negatief precedent vormen voor de eerbiediging van de academische vrijheid en de vrijheid van
onderwijs in Belarus en een voorbeeld zijn van een situatie waarin de fundamentele beginselen van een
moderne democratische maatschappij met voeten worden getreden.
Het besluit van de autoriteiten van Belarus om de universiteit te sluiten is bovendien in tegenspraak met de
basisbeginselen van de OVSE, die zich inzet voor internationale samenwerking, academische vrijheid en
tolerantie.

Het is de EU dan ook niet ontgaan dat de maatregelen die de autoriteiten van Belarus tegen de universiteit
hebben genomen, in scherp contrast staan met het aangekondigde voornemen van Belarus om met de EU
samen te werken aan een verbetering van de betrekkingen tussen de EU en Belarus. De EU waarschuwt
Belarus voor de gevolgen van dit beleid voor de betrekkingen met de EU en roept de autoriteiten van Belarus
derhalve met kracht op om hun standpunt opnieuw te bezien.
De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië *, 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, Noorwegen en
Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces

____________

93/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie naar aanleiding van het Akkoord van
Accra van 30 juli 2004
Brussel, 5 augustus 2004

De Europese Unie is ingenomen met het politiek akkoord dat de hoofdrolspelers van de crisis in Ivoorkust op
30 juli 2004 in Accra hebben bereikt.

Zij prijst het initiatief van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en van de fungerend voorzitter van
ECOWAS, alsmede de steun van de talrijke Afrikaanse staatshoofden die in Accra aanwezig waren.

De Europese Unie moedigt alle betrokken partijen aan zich resoluut in te zetten voor de concrete en integrale
uitvoering van dit akkoord, binnen het algemene kader dat in het akkoord van Linas-Marcoussis is
aangegeven.
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De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Kroatië *, de landen van het stabilisatie- en associatieproces
en mogelijke kandidaat-lidstaten Bosnië en Herzegovina, 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.

* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces.
______________

94/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de delegatie van Wit-Rusland
naar de Olympische Spelen van Athene

Brussel, 9 augustus 2004

De Europese Unie heeft met bezorgdheid vernomen dat de delegatie van Wit-Rusland naar de Olympische
Spelen van Athene geleid zal worden door de heer Yury Sivakov, minister van Sport van Wit-Rusland. In het
verslag van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa over in Wit-Rusland verdwenen
personen, dat is aangenomen op 28 april 2004 (het zogenaamde Pourgourides-verslag), wordt de heer
Sivakov genoemd als een van de hoofdpersonen. Tegen die achtergrond vindt de Europese Unie de
aanwezigheid van de heer Sivakov op de komende Olympische Spelen van Athene uiterst ongepast. De
Europese Unie is van mening dat moet worden voorkomen dat de heer Sivakov de Olympische Spelen
bijwoont.

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

* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.
________________

95/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de doodstraf in Indonesië
Brussel, 11 augustus 2004

De Europese Unie heeft met ontzetting vernomen dat, ondanks eerdere uitingen van bezorgdheid door de EU
en mensenrechtenorganisaties aan het adres van de Indonesische autoriteiten, Indonesië in Medan een
terechtstelling heeft uitgevoerd. Hiermee heeft Indonesië zijn de facto moratorium op de doodstraf
afgeschaft.
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Nogmaals wijzend op het principiële standpunt van de EU tegen de doodstraf en eraan herinnerend dat zij dit
standpunt bij verscheidene gelegenheden met de Indonesische autoriteiten heeft besproken, betreurt de EU
de recente terechtstelling in Medan. De EU roept de Indonesische regering ertoe op geen terechtstellingen
meer uit te voeren en zodoende het de facto moratorium weer in te stellen. Voorts hoopt de EU dat Indonesië
zich zal beraden op afschaffing van de doodstraf en dit wettelijk vast te leggen.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië *, 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, Noorwegen en
Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces.

____________

96/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de doodstraf in India
Brussel, 18 augustus 2004

De Europese Unie heeft met ontzetting vernomen dat er op 14 augustus in de Indiase deelstaat West-
Bengalen een terechtstelling is uitgevoerd. Hiermee is een eind gekomen aan het de facto moratorium op de
doodstraf, dat in India sinds 1997 bestond. Nogmaals wijzend op het principiële standpunt van de EU tegen
de doodstraf, roept de EU de Indiase autoriteiten ertoe op geen executies meer uit te voeren en zodoende het
de facto moratorium weer in te stellen. Voorts hoopt de EU dat India zich zal beraden op afschaffing van de
doodstraf en dit in de wet zal vastleggen.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië *, 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, Noorwegen en
Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces.
______________



ALGEMENE INFORMATIE44

Bulletin 13.09.2004 - NL- PE 347.429

97/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de situatie in Zuid-Ossetië
Brussel, 20 augustus 2004

1. De Europese Unie is ernstig verontrust over de recente ontwikkelingen in Zuid-Ossetië, die voor het
eerst sinds jaren tot het verlies van mensenlevens hebben geleid. De Europese Unie doet een dringend beroep
op alle betrokken partijen om de grootst mogelijke zelfbeheersing te betrachten en zich volledig aan de
bepalingen van het staakt-het-vuren te houden.

2. De Europese Unie is van mening dat het nu de eerste prioriteit is de situatie ter plaatse te stabiliseren.
Verdere schendingen van de staakt-het-vuren-overeenkomst en het niet-uitvoeren van besluiten die in de
gemeenschappelijke controlecommissie zijn genomen zouden gemakkelijk kunnen leiden tot verdere
escalatie van een situatie die toch al explosief is. Anderzijds zou een stabiel staakt-het-vuren de grondslag
kunnen vormen voor het verdiepen van de onderhandelingen, die tot een politieke regeling van het conflict
zouden moeten leiden.

3. De EU beschouwt demilitarisering van het conflictgebied, met uitzondering van de gezamenlijke
vredeshandhavingsmacht, als een belangrijke voorwaarde voor de deëscalatie van de huidige crisis.

4. De Europese Unie staat gedurende de crisis permanent in contact met de betrokken partijen, met
name via de speciale vertegenwoordiger voor de Zuidelijke Kaukasus, ambassadeur Talvitie. De Europese
Unie herinnert aan de verklaring van hoge vertegenwoordiger Solana van 14 augustus en aan de recente EU-
verklaringen over Zuid-Ossetië in de Permanente Raad van de OVSE.

5. De Europese Unie steunt de OVSE bij de volledige uitoefening van efficiënt en verifieerbaar
toezicht op de situatie ter plaatse, is verheugd over de intentie van de fungerend OVSE-voorzitter om naar
het gebied te reizen, en roept hem op dit zo spoedig mogelijk te doen om het belang te onderstrepen dat de
OVSE aan een duurzaam staakt-het-vuren hecht, en zich te vergewissen van de bereidheid van de
conflictpartijen om een politieke oplossing na te streven. In dit verband begroet de EU met instemming het
voornemen van de fungerend OVSE-voorzitter om met spoed na te gaan of de toezichtcapaciteit van de
OVSE in het conflictgebied verder versterkt kan worden.

6. De Europese Unie neemt met belangstelling nota van voorstellen met betrekking tot de stabilisatie
van de situatie op korte termijn en het organiseren van een door de fungerend OVSE-voorzitter te beleggen
internationale conferentie over Zuid-Ossetië. De EU zal via haar speciale vertegenwoordiger voor de
Zuidelijke Kaukasus met alle betrokken partijen bekijken hoe zij zo doeltreffend mogelijk kan bijdragen tot
een politieke oplossing van het conflict, met name in samenwerking met de OVSE.

7. De speciale vertegenwoordiger zal met urgentie de politieke dialoog van de EU met de Russische
Federatie over de crisis in Zuid-Ossetië voortzetten.

8. De Europese Unie brengt nogmaals in herinnering dat zij steun verleent aan de soevereiniteit en de
territoriale integriteit van Georgië, en dat levensvatbare oplossingen voor de huidige conflicten door middel
van onderhandelingen, vertrouwensopbouw en uitsluitend met vreedzame middelen moeten worden bereikt.
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De Europese Unie memoreert dat er alleen maar een duurzame oplossing van het conflict kan worden bereikt
indien de rechtsstaat en de mensenrechten worden geëerbiedigd en indien de territoriale integriteit en de
soevereiniteit van Georgië, met inbegrip van het recht van Georgië om zijn eigen grenzen te controleren, in
acht worden genomen.

_____________

98/04

Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie over de voortdurende verslechtering
van de situatie in Moldavië

Brussel, 26 augustus 2004

De Europese Unie volgt, in nauw overleg met de Verenigde Staten, met grote bezorgdheid de voortdurende
verslechtering van de situatie in Moldavië.

 De EU is bijzonder bezorgd over de aanhoudende campagne van de eigenmachtig benoemde autoriteiten
van Trans-Dnjestrië om scholen die het Latijnse schrift gebruiken, met geweld te sluiten.

De acties van de Trans-Dnjestrische autoriteiten maken deel uit van een breder patroon van
obstructiepolitiek, zowel in het politieke proces als met betrekking tot de verwijdering van Russisch militair
materieel uit Moldavië. Daarom hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten op 27 februari 2003
visumbeperkingen opgelegd aan zeventien Trans-Dnjestrische leiders. Als reactie op het recente optreden
van de Trans-Dnjestrische leiders in de regio heeft de Europese Unie, in nauwe samenwerking met de
Verenigde Staten, besloten visumbeperkingen op te leggen aan nog tien ambtsdragers van Trans-Dnjestrië
die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het sluiten van scholen die het Latijnse schrift gebruiken.

9. De Europese Unie verklaart zich nogmaals bereid om Georgië te blijven bijstaan bij de ontwikkeling
van democratische instellingen en de rechtsstaat, mede door middel van haar rechtsstaatmissie EUJUST-
THEMIS, en is bereid tot het verlenen van de nodige humanitaire hulp.
De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië *, 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.

* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.
_________________________
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99/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende Gemeenschappelijk
Standpunt 2004/622/GBVB van de Raad van 26 augustus 2004 houdende wijziging van

Gemeenschappelijk Standpunt 2004/179/GBVB van de Raad van 23 februari 2004 inzake beperkende
maatregelen tegen de leiders van de regio Trans-Dnjestrië in de Republiek Moldavië

Brussel, 31 augustus 2004

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië *, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, de Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië, Servië en Montenegro, alsmede de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de
Europese Economische Ruimte, verklaren dat zij zich scharen achter de doelstellingen van
Gemeenschappelijk Standpunt 2004/622/GBVB van de Raad van 26 augustus 2004 houdende wijziging van
Gemeenschappelijk Standpunt 2004/179/GBVB van de Raad van 23 februari 2004 inzake beperkende
maatregelen tegen de leiders van de regio Trans-Dnjestrië in de Republiek Moldavië. 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.

* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces.

__________________

100/04
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

over twee terroristische daden in de Russische Federatie
Brussel, 2 september 2004

De Europese Unie is geschokt over twee terroristische daden die nagenoeg gelijktijdig in Rusland zijn
gepleegd. De Europese Unie veroordeelt de gruwelijke bomaanslag op het Ryzhskaya-metrostation in
Moskou van 31 augustus 2004, waarbij onschuldige mensen werden getroffen. Het doden en verminken van
burgers valt niet te rechtvaardigen. De Europese Unie veroordeelt tevens de gijzelingsactie op een school in
de stad Beslan, Noord-Ossetië, die op 1 september 2004 begon, en roept de verantwoordelijken op, alle
gijzelaars onmiddellijk vrij te laten. Het bedreigen en traumatiseren van kinderen, ouders en leerkrachten is
volstrekt verwerpelijk.

De Europese Unie betuigt haar oprechte medeleven met de familieleden van de slachtoffers, de Russische
regering en het Russische volk. De Europese Unie steunt de inspanningen van de Russische regering om een
onderzoek in te stellen naar deze terroristische daden en een vreedzaam einde te maken aan de
gijzelingsactie.
De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië *, 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, Noorwegen en
Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.
* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces

______________
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CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE
LIDSTATEN

BENOEMING VAN EEN RECHTER VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

De voorzitter van de Conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten heeft het Europees
Parlement op 24 juni 2004 ter informatie een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van het
besluit houdende de benoeming van

Mevrouw Verica TRSTENJAK

tot rechter van het Gerecht van Eerste Aanleg der Europese Gemeenschappen, voor het tijdvak van 1 juli
2004 t/m 31 augustus 2007.

_________________

BENOEMING VAN RECHTERS VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

De voorzitter van de Conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten heeft het Europees
Parlement op 19 juli 2004 ter informatie een gewaarmerkte kopie doen toekomen van het besluit tot
benoeming van

de heer Franklin DEHOUSSE
de heer Bo VESTERDORF
mevrouw Küllike JÜRIMÄE
de heer Mihalis VILARAS
de heer Savvas S. PAPASAVVAS
de heer Marc JAEGER
de heer Ottó SZÚCZ
de heer Arjen Willem Hendrik MEIJ
de heer Josef AZIZI
mevrouw Irena WISZNIEWSKA-BIALECKA
mevrouw Maria Eugénia MARTINS de NAZARÉ RIBEIRO
de heer Daniel SVÁBY
mevrouw Virpi TIILI

tot rechters van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen voor de periode van
1 september 2004 t/m 31 augustus 2010.

________
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

ZITTING VAN 30 JUNI EN 1 JULI 2004

SAMENVATTING VAN DE GOEDGEKEURDE ADVIEZEN

De adviezen van het EESC zijn in extenso in de 20 officiële talen opgenomen op de
internetsite van het Comité:

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

1. ECONOMISCH BELEID EN SOCIALE COHESIE

•  Derde verslag over de economische en sociale cohesie
 � Rapporteur: de heer BARROS VALE (werkgevers � PT)

 � Referentie: COM(2004) 107 def. � CESE 962/2004
 
 � Hoofdlijnen:

Het EESC is verontrust dat er tussen de regio's ondanks positieve ontwikkelingen nog altijd sociaal-
economische verschillen bestaan.

De Europese economie zou moeten worden toegespitst op kennis, innovatie en informatie- en
communicatietechnologie om concurrerender te kunnen worden, arbeidsplaatsen te creëren en de kwaliteit
van het bestaan te vergroten.

Het EESC kan zich vinden in de nieuwe structuur voor het na 2006 te voeren cohesiebeleid, in de beperking
van het aantal financiële instrumenten voor het cohesiebeleid en in het principe dat het aantal doelstellingen
en bijbehorende financiële instrumenten verminderd moet worden.

Het benadrukt nogmaals dat de sociaal-economische partners verplicht zitting en bovendien stemrecht
moeten krijgen in de toezichtcomités.

http://www.cese.europa.eu
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Het vindt het ten slotte een goede zaak dat de Commissie in het kader van de convergentie een regeling wil
invoeren om de minpunten van de ultraperifere regio's en van de regio's met structurele handicaps te
compenseren.

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

•  Industriële reconversie en cohesie
� Rapporteur: de heer LEIRIAO (diverse werkzaamheden � PT)
� Corapporteur: de heer CUÉ (afgevaardigde � BE)

 
 � Referenties: initiatiefadvies � CESE 959/2004

 
 � Hoofdlijnen:
Dit advies beoogt vast te stellen of de instrumenten ten behoeve van de economische, sociale en territoriale
samenhang toereikend zijn en of de randvoorwaarden waaronder en de omstandigheden waarin industriële
hervormingen worden doorgevoerd, de concurrentiepositie van de ondernemingen onaangetast laten.

De omvang van het hoofdstuk met conclusies en aanbevelingen waarvan er niet minder dan zeventien zijn,
toont aan dat er nog het een en ander kan worden verbeterd aan de beleidsvoering, de instrumenten, de
criteria op grond waarvan wordt vastgesteld of regio's in aanmerking komen voor EU-steun, de toepassing
van goede praktijken en het streven naar synergie tussen beleid en instrumenten, alsook aan de algemene
coördinatie van de uitvoering van het Europees structuurbeleid, zoals de Lissabon-strategie, de structurele
hervormingen en het beleid inzake duurzame ontwikkeling. 

De volgende stellingen komen achtereenvolgens in het advies aan de orde en lopen er als een rode draad
doorheen: 

•  regionale ontwikkeling fungeert als regulerende factor voor de globalisering, en regionale clusters
zijn een doeltreffend middel om bedrijven aan te trekken en in de regio te houden;

•  een preventieve en anticiperende aanpak van de reconversie vergt een maatschappelijk verantwoorde
vorm van ondernemen (mvo) en de toepassing van goede praktijken;

•  overleg en sociale dialoog zijn van fundamenteel belang voor een maatschappelijk verantwoorde
herstructurering, en daarom is het zeer belangrijk dat zowel ondernemingen als vakbonden positief
staan tegenover herstructurering en oplossingen vinden waarmee zowel ondernemingen en
werknemers als de samenleving gebaat zijn, zodat de sociale en economische belangen met elkaar in
evenwicht worden gebracht;

•  tussen ondernemers, sociale partners, maatschappelijke organisaties (universiteiten,
onderzoekscentra, verenigingen enz.) en lokale overheden moeten partnerschappen worden opgericht
om het pad te effenen voor een stijging van de productiviteit en verbetering van het groeipotentieel
van de regio's;

•  invoering van het principe van "meest begunstigde regio" is noodzakelijk in geval van regio's die
weliswaar een grote sociale samenhang en hoge werkgelegenheidscijfers kennen, maar waar een
'brain drain' plaatsvindt omdat bedrijfsactiviteiten naar elders worden overgeplaatst en er geen
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economische alternatieven voorhanden zijn om de werkgelegenheid in die regio te garanderen. Deze
regio's kunnen dan financiële steun aanvragen om hun economie weer op te krikken.

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

2. RUIMTELIJKE ORDENING EN PLATTELANDSONTWIKKELING

•  Metropolitane gebieden: socio-economische implicaties voor de toekomst van
Europa

� Rapporteur: de heer VAN IERSEL (werkgevers � NL)

� Referenties: Initiatiefadvies � CESE 968/2004

 � Hoofdlijnen:
Het EESC beklemtoont dat het in het belang van de Unie is om:

•  de metropolitane gebieden van de 25 EU-lidstaten af te bakenen;

•  jaarlijks een reeks relevante gegevens over deze gebieden te publiceren, m.n. de gegevens van de
Europese arbeidskrachtentelling;

•  de belangrijkste indicatoren van de strategie van Lissabon voor deze gebieden te evalueren;

•  de clusters met een hoge toegevoegde waarde in deze gebieden op te sporen;

•  regelmatig door de Commissie verslag uit te laten brengen over de sociaal-economische situatie van
de metropolitane gebieden en hun positionering volgens de indicatoren van Lissabon.

Het verzamelen van deze informatie en het algemeen verspreiden ervan zou ertoe kunnen leiden dat:

•  bijgedragen wordt tot de erkenning van metropolitane gebieden en een betere kennis van hun sociale,
economische en ecologische situatie;

•  het gemakkelijker wordt hun sterke en zwakke punten op Europese schaal te evalueren;

•  de formulering en tenuitvoerlegging van het Europees en nationaal beleid, m.n. tot uitvoering van de
Lissabon-strategie, beter worden afgestemd op de specifieke kenmerken van deze gebieden;

•  regionale en lokale regeringen informatie krijgen over de concurrentiepositie van hun gebieden in
Europees perspectief; dergelijke informatie is thans niet voorhanden of wordt slechts tegen een hoge
prijs en op onzekere basis verstrekt;

•  het debat over het Europees regionaal beleid aan inhoud wint, doordat de dialoog tussen alle partijen
op grond van objectieve gegevens vlotter verloopt;

•  nuttige informatie wordt verstrekt aan de particuliere sector, die van pas kan komen bij het
uitstippelen van een ondernemingsstrategie.
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Het EESC acht de oprichting van een werkgroep "metropolitane gebieden" binnen Eurostat onontbeerlijk;
deze groep zou jaarlijks de bovengenoemde gegevens kunnen produceren.

Het hoopt dat de Europese instellingen zullen instemmen met de koers die in dit advies wordt uitgezet. Het
acht het dan ook wenselijk dat, parallel aan de invoering van een overlegstructuur tussen de Commissie en de
metropolitane gebieden, de situatie in deze gebieden ook door de Raad mededinging en de informele Raad
ruimtelijke ordening en stedelijke aangelegenheden wordt besproken.
 
− Contactpersoon: Alberto Allende

(tel.: 00 32 2 546 96 79 � e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

•  Plattelandsontwikkeling: follow-up van de Conferentie van Salzburg
� Rapporteur: de heer BROS (diverse werkzaamheden � FR)

 
� Referenties: Initiatiefadvies - CESE 961/2004

� Hoofdlijnen:

 Het EESC wil in dit initiatiefadvies de samenhang tussen het toekomstige regionaal beleid en het
toekomstige plattelandsontwikkelingsbeleid tegen het licht houden, teneinde het aantal "grijze zones" te
beperken, de drie voorgestelde prioriteiten van het toekomstige plattelandsontwikkelingsbeleid nader
te bestuderen (namelijk: een concurrentiële landbouw, milieubescherming en de bijdrage aan de
economische en sociale cohesie in de plattelandsgebieden), en na te gaan op welke punten administratieve
vereenvoudiging nodig is.
 
 Het EESC verzoekt Commissie en Raad om er in het kader van de territoriale samenhang nog eens op te
wijzen dat de ontwikkeling van plattelandsgebieden een van de hoofddoelstellingen van het regionaal
beleid moet blijven. In dit beleid moeten vraagstukken als werkgelegenheid, her-, bij- en omscholing en
toegang tot nieuwe informatietechnologie op het platteland dan ook volwaardig aan bod komen. Het EESC
benadrukt dat met de tweede pijler van het GLB in de eerste plaats moet worden beoogd de landbouwers te
helpen zich aan te passen aan de structurele wijzigingen in hetgeen de burgers van de landbouw verwachten.
Het dringt er bij de Raad en het Europees Parlement met klem op aan, ervoor te zorgen dat er voldoende
financiële middelen voor dit beleid worden uitgetrokken, omdat er anders geen zinvolle invulling aan kan
worden gegeven. Het is ertegen gekant dat er voor landbouwkwesties en plattelandsontwikkelingskwesties
twee verschillende DG's en twee verschillende Commissarissen komen. Het wil nog er nog eens aan
herinneren dat een multifunctionele landbouw in verschillende opzichten bijdraagt tot de
instandhouding van een leefbaar platteland en onderstreept dat uitwisseling van ervaringen en
overdracht van methodologieën een belangrijke plaats moeten innemen. Het bepleit dat maatregelen om in
het kader van het plattelandsontwikkelingsbeleid investeringssteun aan landbouwbedrijven te verlenen,
voortdurend moeten worden versterkt. Vereenvoudiging van de programmering komt erop neer dat
plattelandsontwikkelingsmaatregelen voortaan door slechts één fonds worden beheerd. De voorschriften
voor het beheer van dit ene fonds moeten volgens het EESC echter wel samenhangen met die voor de
structuurfondsen. Het bepleit ten slotte dat in Leader-verband wordt doorgegaan met het begeleiden van
lokale initiatieven die bedoeld zijn om nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor rurale gebieden in kaart te
brengen.

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE52

Bulletin 13.09.2004 - NL- PE 347.429

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

3. WERKGELEGENHEID EN SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE
RECHTEN

•  Sociale bescherming: arbeid lonend maken
� Rapporteur: mevrouw St HILL  (werkgevers � UK)

� Referenties: COM(2003) 842 def. � 2003/0307 COD � CESE 966/2004

� Hoofdlijnen:
Het EESC pleit voor stroomlijning van de inspanningen van de Europese lidstaten om werk lonend te maken.
Alle factoren die de uitoefening van bezoldigde arbeid afremmen, moeten worden aangepakt om ervoor te
zorgen dat werken weer een aantrekkelijk economisch alternatief wordt voor werkloosheid c.q. steun. De
belangrijkste uitdaging voor lidstaten die werk lonend willen maken, is om een gemeenschappelijke en
redelijke structuur van instrumenten op te zetten ter ondersteuning van zowel de actieve als de niet-actieve
bevolking, zodat integratie op de arbeidsmarkt aantrekkelijk blijft. Het EESC heeft daarbij een onderscheid
gemaakt tussen de voordelen van een op snelle resultaten gebaseerd beleid waarvan laaggeschoolden
weliswaar op korte termijn, maar slechts tijdelijk profiteren, en langetermijninvesteringen in menselijk
kapitaal die dé sleutel zijn om werk, met name voor de meest kwetsbare groepen, op lange termijn en in
duurzame zin lonend te maken.

Het EESC benadrukt dat particuliere ondernemingen en werkgevers in aanzienlijke mate kunnen bijdragen
aan de verwezenlijking van de Europese werkgelegenheidsdoelstellingen. Zo dienen inspanningen te worden
gedaan om een realistisch beleid m.b.t. de arbeidsvraag te formuleren om het gedrag van werkgevers te
veranderen en zo ertoe bij te dragen dat de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon om in Europa
meer en betere banen en duurzame werkgelegenheid te creëren, dichterbij wordt gebracht.

Om innovatie, een groter arbeidsaanbod en de mogelijkheid van een langer arbeidsleven in de economieën
van de Europese landen te ondersteunen, dienen niet alleen de toepassing van goede praktijken te worden
ondersteund, maar ook sancties te worden opgelegd voor incorrect werkgeversgedrag, waaronder
discriminatie op grond van geslacht, ras, seksuele geaardheid, godsdienst of leeftijd.
Het is nodig dat in de lidstaten een hele reeks instrumenten en steunregelingen wordt ingezet, waarbij een
goede coördinatie op nationaal niveau moet zorgen voor evenwicht tussen de instrumenten ter bevordering
van het arbeidsaanbod en de vraag naar arbeid. De effecten van uitkerings- en belastingstarieven op de
inkomens van huishoudens dienen zorgvuldig tegen elkaar te worden afgewogen. Van belang is vooral dat
aandacht wordt geschonken aan de stimulansen die daarvoor kunnen ontstaan voor arme huishoudens. Het
EESC heeft daarnaast gewezen op het belang van andere voorzieningen, zoals kinderopvang, flexibele
werktijden, werkzekerheid, arbeidsmobiliteit en opleidingsmogelijkheden om tot een alomvattend
beleidskader te komen waardoor werk lonend wordt gemaakt.

− Contactpersoon: Alan Hick
(tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
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•  Herziening van Richtlijn nr. 93/104 betreffende de organisatie van de
arbeidstijd

� Rapporteur: de heer HAHR (werkgevers � SE)

� Referenties: COM(2003) 843 def. �CESE 964/2004

� Hoofdlijnen:

De mededeling waarover dit advies gaat, betreft Richtlijn 93/104/EG van 23 november 1993, zoals gewijzigd
bij Richtlijn 2000/34/EG, waarin minimumvereisten worden vastgelegd betreffende de organisatie van de
arbeidstijd met het oog op een verbetering van de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Het EESC:

•  acht de door de Commissie gebruikte raadplegingsprocedure niet adequaat, omdat arbeidstijd door
collectieve onderhandelingen wordt bepaald; de Commissie had de sociale partners moeten raadplegen
alvorens de Europese instellingen en de beide Comités te raadplegen.

•  wijst op de noodzaak van een grondigere analyse van de manier waarop de "arbeidstijdrichtlijn" door de
lidstaten is omgezet in nationale wetgeving en van de impact van die richtlijn;

•  vindt dat de bestaande bepalingen de sociale partners de nodige flexibiliteit geven om de arbeidstijd aan
te passen, omdat er in veel lidstaten krachtens collectieve overeenkomsten reeds een referentieperiode
van 12 maanden in gebruik is;

•  stelt vast dat de uitspraken van het Hof over de bepaling van de arbeidstijd problemen kunnen opleveren,
maar zou onder de gegeven omstandigheden geen enkele van de door de Commissie voorgestelde
oplossingen willen aanraden;

•  spreekt zich in dit stadium niet uit over de opt-out-mogelijkheid, ondanks enig voorbehoud; de situatie
moet eerst grondiger met de sociale partners worden geanalyseerd;

•  vestigt de aandacht op de speciale problemen die ouders ondervinden in het combineren van hun werk
met verantwoordelijkheden voor hun gezin.

− Contactpersoon: Torben Bach Nielsen
(tel.: 00 2 546 96 19 � e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int)

4. INTERNE MARKT OP ECONOMISCH, FINANCIEEL EN FISCAAL
VLAK

•  Meerjarig MKB-programma
 
� Rapporteur: de heer DIMITRIADIS (werkgevers � EL)

 
� Referenties: COM(2003) 758 def. � 2003/0292 COD � CESE 950/2004
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� Hoofdlijnen:

Ηet EESC stemt in met de door de Commissie voorgestelde wijzigingen in Beschikking 2000/819/EG.

Ηet acht de MKB-garantiefaciliteit een bijzonder nuttig instrument en verzoekt om forse verhoging van de
financiële middelen ervan. Voorts wil het dat alles in het werk wordt gesteld om deze faciliteit open te stellen
voor de landen waarvoor ze nog niet geldt (Griekenland, Ierland, Luxemburg). Ηet steunt de voorstellen tot
uitbreiding van de garantiefaciliteit met het oog op de tien nieuwe lidstaten; derhalve dient het budget van
het programma te worden herzien.

Het roept de Commissie op de nodige maatregelen te nemen ter verdere versterking van de ETF-
startersfaciliteit omdat dit een onontbeerlijk instrument is, in het bijzonder voor de ontwikkeling van
innoverende ondernemingen en voor ondersteuning van bedrijfsprojecten met een hoog risico.

Ηet vraagt om een forse uitbreiding van de middelen om tegemoet te komen aan de toegenomen behoeften
van het MKB in de sector van informatica, nieuwe technologie en biotechnologie. Volgens het EESC moeten
er na de reeds opgedane ervaringen met het zesde kaderprogramma voor onderzoek en technologische
ontwikkeling, weer kleine programma´s voor het MKB worden opgezet.

Het steunt het voorstel van de Commissie om JEV vroegtijdig geleidelijk af te schaffen, gezien de kritiek op
de huidige structuur. Anderzijds wil het EESC benadrukken dat het transnationale joint ventures blijft
steunen.

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

•  Betalingen in de interne markt
� Rapporteur: de heer RAVOET (werkgevers � BE)
 
� Referenties: COM(2003) 718 def. �CESE 951/2004
 
� Hoofdlijnen:
Het EESC schaart zich achter de pogingen van de Commissie om het vertrouwen van de consument, de
rechtszekerheid en de marktefficiency voor betalingen op de interne markt te vergroten. Het is tevens positief
dat zelfregulering en co-regulering worden beschouwd als een stap voorwaarts op verschillende van de in de
21 bijlagen genoemde terreinen.

Het is duidelijk dat een Europese verordening soelaas kan bieden als zelfregulerende maatregelen niet
succesvol blijken te zijn.

Het EESC beveelt aan dat het algehele kader zich toespitst op transparantie voor de consument en strookt
met de Europese strategie voor consumentenbescherming.

– Contactpersoon: Aleksandra Klenke
(Tel.: 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)
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•  Belasting op dividend / natuurlijke personen
� Rapporteur: de heer RETUREAU (werknemers � FR)
 
� Referenties: COM(2003) 810 def. �CESE 963/2004
 
� Hoofdlijnen:
Het EESC vindt dat de regeling voor dubbele en bronheffingen op nationale en in- en uitgaande dividenden
met als doel discriminatie uit te bannen, een belangrijke doelstelling is, die echter niet mag resulteren in een
schending van het grondbeginsel dat natuurlijke personen voor de nationale fiscus gelijk zijn. Voorts zouden
lidstaten met gelijksoortige fiscale praktijken gezamenlijk kunnen bezien welke methoden op fiscaal gebied
het beste zijn.

Ten slotte is het EESC van mening dat onderhavige mededeling uitzicht biedt op oplossingen voor
problemen die reeds vaak aan het HvJ zijn voorgelegd. Deze problemen dienen uit de wereld te worden
geholpen om te vermijden dat het Hof onnodig wordt overbelast met zaken op dit gebied.

Contactpersoon: Borbála Szij

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

•  Raadplegingsprocedures - financieringskredieten
� Rapporteur: de heer FRANK VON FÜRSTENWERTH (werkgevers � DE)
 
� Referenties: COM(2004) 159 def. � 2004/0056 CNS � CESE 952/2004
 
– Contactpersoon:  Aleksandra Klenke

 (tel.: 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

5. BETREKKINGEN MET DE KANDIDAAT-LIDSTATEN

•  De betrekkingen tussen de EU en Turkije met het oog op de Europese Raad van
december 2004

 
� Rapporteur: de heer ETTY (Werknemers � NL)

� Referentie: Initiatiefadvies - CESE 965/2004

� Hoofdlijnen:
 
In dit advies bepaalt het EESC zijn standpunt over de betrekkingen tussen de EU en Turkije met het oog op
het besluit dat de Europese top in december 2004 moet nemen over de mogelijkheid een datum vast te leggen
waarop de toetredingsonderhandelingen met Turkije kunnen beginnen.

Het EESC herinnert eraan dat Turkije reeds een aantal decennia onomstotelijk heeft bewezen dat het zich bij
Europa wil aansluiten.
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Het EESC stelt vast dat het hervormingsproces in Turkije de voorbije twee-drie jaar bijzonder
indrukwekkende resultaten heeft opgeleverd.

Het dringt erop aan dat Turkije aan dezelfde politieke criteria als de andere kandidaat-lidstaten moet voldoen
vooraleer onderhandelingen kunnen worden aangevat, en dat zijn prestaties in het hervormingsproces ook
moeten worden getoetst aan dezelfde normen als die welke voor andere kandidaat-lidstaten werden
gehanteerd. De EU moet alles in het werk stellen om te voorkomen dat zelfs maar de schijn zou worden
gewekt dat met twee maten wordt gemeten.

Wat de EU van Turkije in dit verband kan en moet verwachten is dat tegen eind 2004 dermate
geloofwaardige vorderingen zijn geboekt, dat mag worden aangenomen dat er geen weg terug meer is.

Het EESC is daarom van mening dat er besloten moet worden toetredingsonderhandelingen met Turkije te
beginnen als de Turkse regering tegen december a.s. werk heeft gemaakt van de volgende punten:

•  maatregelen waarmee is tegemoetgekomen aan de beperking van de rol van het leger in de Turkse
samenleving tot zijn basisfuncties op het gebied van defensie en veiligheid;

•  maatregelen waaruit blijkt dat zij vast van plan is de wettelijke hervormingen m.b.t. de culturele
rechten van de Koerden in de zuidoostelijke provincies van het land volledig in de praktijk te
brengen;

•  waarmaking van de voornemens en verbintenissen die zij heeft geformuleerd m.b.t. vrijwillige
terugkeer, rehabilitatie en vergoeding van personen die ten gevolge van het geweld in de
zuidoostelijke provincies in de jaren �80 en �90 van huis en haard werden verdreven;

•  volledige overeenstemming van wetgeving en praktijk m.b.t. fundamentele vakbondsrechten en �
vrijheden met de IAO-verdragen 87 en 98;

•  schrapping van alle antidemocratische beperkingen uit de wet op de verenigingen en afschaffing in
de praktijk van de beperkingen op de vrije werking van echte maatschappelijke organisaties, met
inbegrip van religieuze stichtingen;

•  totstandbrenging van de voorwaarden voor de vrije en onafhankelijke werking van de Turkse
sociaal-economische raad.

Het EESC hoopt oprecht dat tijdens de Europese Top van december 2004 zal worden besloten dat de
politieke criteria zijn vervuld en er dan zo snel mogelijk toetredingsonderhandelingen worden aangeknoopt.

� Contactpersoon: Jacques Kemp
(tel.: 00 32 2 546 98 10 � e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)
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6. INDUSTRIEEL EN SECTORIEEL BELEID

•  Textielindustrie
� Rapporteur: de heer PEZZINI (werkgevers � IT)

� Rapporteur: de heer NOLLET (werknemers � BE)

� Referenties: COM(2003) 649 def. - CESE 967/2004

� Hoofdlijnen:
 

Het staat als een paal boven water dat de Commissie, met medewerking van de lidstaten en de sociale
partners, erin moet slagen de textiel/kledingsector te helpen zich op technisch gebied te ontwikkelen en de
uitdagingen van de mondialisering met succes aan te gaan. Naast de "technologisch platformen" die het EU-
beleid reeds heeft opgeleverd, kan worden gedacht aan een vierde platform, voor de uiteenlopende innovatie-
aspecten van modern textiel.

De innovatiecapaciteit van met name het MKB moet worden opgevoerd m.b.v. lokale programma's en
projecten, waaraan zowel maatschappelijke organisaties als onderzoekscentra een bijdrage leveren. Er zou
een netwerk van hoge kwaliteit moeten worden opgericht dat d.m.v. nauwe banden met bedrijfsleven en
arbeidsmarkt, gebruik maakt van de mogelijkheden van het zesde kaderprogramma en in het kader waarvan
een technologische prognose zou moeten worden gemaakt met als doel om de technologische ontwikkeling
van de sector te bevorderen.

Het EESC is van mening dat al het gewicht van de Europese cultuur � die kan worden samengevat als
"sociale markteconomie" � in de schaal moet worden gelegd om ervoor te zorgen dat de regels van de WTO
worden gewijzigd. Er moet zo spoedig mogelijk worden gezorgd voor de naleving van bepaalde sociale,
economische en milieubeginselen; als economische speler op wereldniveau kan de EU immers de
doeltreffendheid van de mondiale governance verbeteren.

De douanefaciliteiten zouden alleen aan de 49 minst ontwikkelde landen moeten worden toegekend. De
onderhandelingen die in Doha van start zijn gegaan, zouden ertoe moeten leiden dat er meer wederkerigheid
ontstaat in de betrekkingen tussen het Euro-mediterrane gebied en de Aziatische landen.

Het EESC steunt de inspanningen van de Commissie om de handelsbeschermingsinstrumenten
doeltreffender te maken. Ook moeten de douanediensten aan de buitengrenzen van de Unie hun controles
aanscherpen om zo snel mogelijk tot een gemeenschappelijk douanestelsel te komen.

Om namaak en fraude tegen te gaan en om de informatie aan de consumenten te verbeteren zou men een
systeem van oorsprongsetiketten kunnen bestuderen. Het EESC stelt voor de mogelijkheid te onderzoeken
om een traceringssysteem van stoffen te activeren.

 
– Contactpersoon:  Aleksandra Klenke

(Tel.: 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)
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•  Scheepsbouw
� Rapporteur: de heer VAN IERSEL (werkgevers � NL)

� Referentie: (COM 2003) 717 def. � CESE 949/2004

� Hoofdlijnen:

LeaderSHIP 2015 komt neer op het tot stand brengen van een wereldwijd level playing field. Dit is een van
de steunpilaren waarop de hele strategie rust. Het EESC hecht zijn onverkorte steun aan de huidige
benadering van het Europees handelsbeleid, waarbij de EU streeft naar een doeltreffende internationale
overeenkomst die wereldwijd strikt in acht wordt genomen.

O&O en innovatie zijn van het grootste belang en vormen een essentiële voorwaarde voor succes.

Het EESC vindt dat het in LeaderSHIP voorgestelde Europese garantiefonds zo snel mogelijk van de grond
moet komen.

Het is ermee ingenomen dat de sector en de Commissie overeenstemming hebben bereikt over het soort
milieueisen en -regels dat geboden is.

De EU schiet nog altijd sterk tekort als het gaat om de naleving van vigerende veiligheidsvoorschriften in de
scheepvaart.

Versterking van de korte vaart en verschuiving van het vervoer over de weg naar het vervoer over zee zijn
ook belangrijke milieudoelstellingen. Om deze te verwezenlijken, is een modernere infrastructuur nodig, ook
in de havens en op de schepen.

De menselijke factor is een essentieel element en het EESC is ingenomen met het voornemen om de
sectorale dialoog, waarin Commissie, werkgevers en vakbonden elk hun eigen rol hebben, te intensiveren.

Het EESC verheugt zich over het feit dat men in Europa steeds meer begaan is met specifieke segmenten van
de verwerkende industrie, zoals de scheeps- en de vliegtuigbouw met betrekking tot defensiedoelstellingen,
en met de interactie tussen de civiele en militaire industrie.

 – Contactpersoon: João Pereira dos Santos
 (tel.: 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 
7. ENERGIE– PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE

•  Kernfusie
� Rapporteur: de heer WOLF (diverse werkzaamheden � DE)
� Referenties: Initiatiefadvies � CESE 955/2004

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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� Hoofdlijnen:

Het EESC is van mening dat de vreedzame toepassing van fusie-energie de mogelijkheid biedt om een
essentiële bijdrage te leveren aan een langetermijnoplossing voor het energievraagstuk, gelet op
duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en concurrentievermogen.

De redenen daarvoor zijn de potentiële voordelen van deze technologie van de toekomst, te weten:

de brandstofvoorraden zijn door de tijden heen onbeperkt beschikbaar; er komen bij deze technologie geen
voor het klimaat schadelijke gassen, noch splijtingsproducten of actiniden vrij, de intrinsieke
veiligheidskenmerken ervan verhinderen een ongecontroleerde vermogensexcursie; de radioactiviteit van de
stoffen in de verbrandingskamer kan na honderd jaar of hoogstens enkele honderden jaren gedaald zijn tot de
radiotoxiciteit van steenkoolas, waardoor het vraagstuk van de definitieve opslag ook van zijn scherpste
kantjes is ontdaan.

De mogelijkheden van fusie-energie zijn bovenal een aanvulling op die van hernieuwbare energiebronnen,
maar, ten opzichte van wind- en zonne-energie, mét het voordeel dat men niet afhankelijk is van
weersomstandigheden, het jaar of de dag. Dit geldt ook voor een aan de eisen aangepaste verhouding tussen
centrale en decentrale systemen.

Het EESC spreekt zich dan ook onomwonden uit voor een sterkere stimulering van de O&O-werkzaamheden
voor fusie-energie. De grootschalige investeringen voor de bouw van ITER en voor de ontwikkeling van
DEMO (fusie-demonstratiecentrale) zijn enerzijds een opsteker voor de economie en zullen anderzijds leiden
tot meer competentie en innovatie op zeer veeleisend technisch terra incognita. Dit is ook van groot belang
voor de verwezenlijking van de Lissabon- en Göteborg-strategieën.

Tot slot begroet en onderschrijft het EESC het besluit van de Europese Raad van 25/26 maart 2004, waarin
hij zijn unanieme steun bevestigt voor het Europese aanbod voor het ITER-project. Het verzoekt de Raad,
het Europees Parlement en de Commissie om initiatieven te nemen en daadwerkelijk alle mogelijkheden aan
te grijpen en desnoods nieuwe structurele concepten te ontwikkelen om ITER met het oog op zijn
strategische sleutelrol voor de ontwikkeling van een belangrijke duurzame energiebron in elk geval in
Europa te kunnen bouwen.
 
� Contactpersoon: Siegfried Jantscher

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

•  Voorwaarden voor toegang tot het elektriciteitsnet / Slovenië
� Rapporteur: de heer SIMONS (werknemers � NL)

 � Referenties: COM(2004) 309 def. � 2004/0109 COD � CESE 958/2004
 
� Contactpersoon: Siegfried Jantscher

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

mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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8. RUIMTEBELEID EN TELECOMMUNICATIE
 
•  Stand van zaken/GALILEO
 � Rapporteur: de heer BUFFETAUT (werkgevers � FR)
 
 � Referenties: COM(2003) 112 def. � CESE 956/2004
 
� Contactpersoon: Raffaele Del Fiore

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

•  Veiligheid van havens
 � Rapporteur: mevrouw BREDIMA (werkgevers � EL)
 
 � Referenties: COM(2004) 76 def. � 2004/0031 COD � CESE 954/2004
 
� Contactpersoon: Luís Lobo

(tel.: 00 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Vergunningen spoorwegondernemingen
 � Rapporteur: de heer CHAGAS (werknemers� PT)
 
 � Referenties: COM(2004) 232 def. � 2004/0074 COD � CESE 957/2004
 
� Contactpersoon: Luís Lobo
 (tel.: 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Internationale veiligheid op zee
 � Rapporteur: mevrouw BREDIMA (werkgevers � EL)
 
 � Referenties: COM(2003) 767 def. � 2003/0291 COD � CESE 953/2004
 
 � Contactpersoon: Luís Lobo
 (tel.: 00 32 2 546 97 17 � e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

10. IMMIGRATIEBELEID
 
•  Internationale conventie arbeidsmigranten
 � Rapporteur : de heer PARIZA CASTAÑOS (werknemers � ES)

 
 � Referenties: Initiatiefadvies � CESE 960/2004

In aansluiting op zijn adviezen over het Europese immigratiebeleid en in lijn met het advies van het Europees
Parlement dringt het EESC er bij de lidstaten op aan om de Internationale Conventie inzake de bescherming
van de rechten van alle arbeidsmigranten en hun gezinsleden, te ratificeren.

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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Het EESC verzoekt de voorzitter van de Commissie en het fungerend voorzitterschap van de Raad de nodige
stappen te ondernemen om de conventie in de loop van de komende twee jaar door alle lidstaten geratificeerd
te krijgen en om te bereiken dat ook de EU zelf de conventie ratificeert zodra zij op grond van het
grondwettelijk verdrag het recht heeft om internationale verdragen te ondertekenen. Om het ratificatieproces
te vergemakkelijken, zal de Commissie een studie van de nationale en communautaire wet- en regelgeving
met betrekking tot de arbeidsmigratieproblematiek opstellen. Bovendien zullen de sociale partners en andere
organisaties uit het maatschappelijk middenveld samen met het EESC en de Commissie voor ratificatie van
de conventie ijveren.

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

______________

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu




OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 63

Bulletin 13.09.2004 - NL- PE 347.429

OVERZICHT VAN DE
WERKZAAMHEDEN VAN HET

EUROPEES PARLEMENT

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

Dit document is beschikbaar op

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

opgesteld door het Directoraat-generaal commissies en delegaties

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


Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 48
Type: http:

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 63
Type: http:

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