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democraten

PSE Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement
ALDE Fractie Alliantie van  Liberalen en Democraten voor Europa
Verts/ALE Fractie de Groenen / Vrije Europese Alliantie
GUE/NGL Confederale Fractie Europees Unitair Links/- Noords Groen Links
IND/DEM Fractie Onafhankelijkheid en Democratie
UEN Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
NI Niet-ingeschreven

Commissies

AFET Commissie buitenlandse zaken
DEVE Commissie ontwikkelingssamenwerking
INTA Commissie internationale handel
BUDG Commissie Begrotingscommissie
CONT Commissie begrotingscontrole
ECON Commissie economische en monetaire zaken
EMPL Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
ENVI Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
ITRE Commissie industrie, onderzoek en energie
IMCO Commissie interne markt en consumentenbescherming
TRAN Commissie vervoer en toerisme
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AGRI Commissie landbouw
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AFCO Commissie constitutionele zaken
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PETI Commissie verzoekschriften
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VOORNAAMSTE BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN QUAESTOREN

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

43/04 Veiligheid

45/04 Opening van het aanwezigheidsregister op maandag 20 december 2004

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

ONTSLAG VAN EEN HONGAARS LID
VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Overeenkomstig artikel 4, lid 3 van het Reglement heeft

de heer Gábor DEMSZKY (ALDE-HU)

zijn ontslag ingediend als lid van het Europees Parlement met ingang van 29 juni 2004.

Het Parlement heeft hiervan kennis genomen tijdens de plenaire vergadering van 15 november 2004.

____________________

OFFICIELLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN EEN HONGAARSE
AFGEVAARDIGE IN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 2 december  2004 kennisgenomen van de
verikiezing van

mevrouw Viktória BERNÁTHNÉ MOHÁCSI

ter vervanging van de heer Gábor DEMSZKY (ALDE/HU),  met ingang van 29 november 2004.

_____________
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SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES

Op de vergadering van 15 november 2004 heeft het Europees Parlement kennis genomen van het feit dat:

de heer Robert KILROY-SILK (UK)

geen  lid meer is van de Fractie  Onafhankelijkheid en Democratie (IND/DEM) met ingang van 1 november
2004;

_________________

Op de vergadering van 1 december  2004 heeft het Europees Parlement kennis genomen van het feit dat:

de heer Bogdan GOLIK en
de heer Wieslaw Stefan KUC

zijn toegetreden tot de Sociaal-democratische Fractie met ingang van 1 december 2004

___________________
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN (Stand op 02.12.2004)

Indiener Onderwerp Nr.

Roberta Angelilli Subsidie voor de renovatie van een hoeve als opvang- en
revalidatiecentrum voor lijders aan anorexie en boulimie

E-2784/04

Frederika Brepoels Europese definitie kalfsvlees E-2785/04

Koenraad Dillen Mensenrechten in Turkije E-2786/04

José Ribeiro e Castro Afrikaanse Unie - centrum voor terrorismebestrijding E-2787/04

José Ribeiro e Castro Top van Tripoli - Darfur E-2788/04

Sophia in 't Veld Non-discriminatie en huwelijk tussen twee personen van
hetzelfde geslacht

P-2789/04

Manolis Mavrommatis Toepassing van richtlijn 1999/70/EG P-2790/04

Proinsias De Rossa Instelling van een EU-AIDS-ambassadeur E-2791/04

Proinsias De Rossa Het niet toepassen van richtlijn 2003/9/EG in Ierland E-2792/04

Proinsias De Rossa In Libië ter dood veroordeelde verpleegsters en een arts E-2793/04

Proinsias De Rossa In Libië ter dood veroordeelde verpleegsters en een arts E-2794/04

Proinsias De Rossa Vervoer: openbare dienstverleningscontracten E-2795/04

Proinsias De Rossa Vervoer: openbare dienstverleningscontracten E-2796/04

Proinsias De Rossa Liberia E-2797/04

Proinsias De Rossa Subsidie voor de CIE E-2798/04

Proinsias De Rossa Toepassingen in het kader van artikel 6 van het ESF E-2799/04

Proinsias De Rossa Het verband tussen de "diacetyl"-smaakstof in popcorn en
longziekte

E-2800/04

Proinsias De Rossa Belastingvrijstelling voor stoeterijen in Ierland E-2801/04

Proinsias De Rossa De rechten van minder mobiele vliegtuigpassagiers E-2802/04

Proinsias De Rossa Richtlijn uitzendkrachten E-2803/04

Proinsias De Rossa Marco Polo-programma E-2804/04

Proinsias De Rossa De naleving van de richtlijn milieueffectrapportage in
Ierland

E-2805/04

Proinsias De Rossa Het ombrengen van vrouwen in Ciudad Juarez en
Chihuahua in Mexico

E-2806/04

Proinsias De Rossa Theorie-examens rijvaardigheid E-2807/04
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Proinsias De Rossa De behandeling van geestelijk gehandicapten in
psychiatrische inrichtingen in de Tsjechische Republiek

E-2808/04

Proinsias De Rossa Onderzoek naar de behandeling van geestelijk
gehandicapten in psychiatrische inrichtingen

E-2809/04

Proinsias De Rossa Voldoen alle lidstaten aan de bepalingen over all in-
vakanties in de consumentencontractrichtlijnen

E-2810/04

Proinsias De Rossa Mogelijke overtreding van het EU-embargo op
wapenleveranties aan Soedan

E-2811/04

Proinsias De Rossa Voorstel vluchttijden en beperkingen op heffingen -
COM(2002)0030

E-2812/04

Marie-Line Reynaud Sociaal Europa en sociaal beleid E-2813/04

Marie-Line Reynaud Scheiding van kerk en staat E-2814/04

Fernando Fernández Martín Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling in
de ultraperifere gebieden

E-2815/04

Georgios Karatzaferis Afbeeldingen op de nieuwe bankbiljetten van 1 en 2 euro E-2816/04

Georgios Karatzaferis Afbeeldingen op de nieuwe bankbiljetten van 1 en 2 euro E-2817/04

Jean Lambert Arbeidsvoorwaarden en betaling in de oude en de nieuwe
lidstaten

E-2818/04

Marie-Line Reynaud De euro en Europa E-2819/04

Antonio De Poli Handel in vrouwen die gebrandmerkt worden en als
slaven worden verkocht

E-2820/04

Antonio De Poli Handel in vrouwen die gebrandmerkt worden en als
slaven worden verkocht

E-2821/04

Giovanni Fava en Luigi Cocilovo Bouw van hotels op de Eolische eilanden E-2822/04

Erik Meijer Groeiend marktaandeel van Sport Utility Vehicles
(SUV's) en de initiatieven van de Commissie om de
milieu- en veiligheidsnormen van de in de interne markt
verkochte voertuigen te verhogen

E-2823/04

Bart Staes Verontreinigde sedimenten in waterbodems in de
Europese Unie

E-2824/04

José Ribeiro e Castro Angola - terreurnetwerken E-2825/04

James Allister Salarissen van Europese commissarissen P-2826/04

Bernat Joan i Marí Sanering van waterwingebieden in Aragón E-2827/04

James Allister Salarissen van Europese commissarissen E-2828/04

James Allister Vrenigd Koninkrijk - ontheffing van richtlijn 2000/78/EG E-2829/04
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Konstantinos Hatzidakis Renovatie van de Ayia Sofia met middelen van het
programma Cultuur 2000-2006

P-2830/04

Ian Hudghton De deportatie van de bevolking van Diego Garcia door de
regering van het VK

P-2831/04

Josu Ortuondo Larrea Octrooien op software E-2832/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Europees beleid voor de bestrijding van bosbranden E-2833/04

Josu Ortuondo Larrea Toepassing van het Cohesiefonds in de minder
ontwikkelde gebieden van de lidstaten

E-2834/04

Josu Ortuondo Larrea Emigratie van academici en andere hooggeschoolden uit
doelstelling 1-gebieden

E-2835/04

Josu Ortuondo Larrea Noodzaak het communautaire werkgelegenheidsbeleid te
laten aansluiten bij de ruimtelijke ontwikkeling

E-2836/04

Josu Ortuondo Larrea Financieringsmiddelen per inwoner in de
programmeringsperiode van de Structuurfondsen 2007-
2013

E-2837/04

Josu Ortuondo Larrea Verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon ten
aanzien van werkgelegenheid voor vrouwen

E-2838/04

Josu Ortuondo Larrea Schadeloosstelling van mensen die zijn getroffen door het
vergaan van de Prestige

E-2839/04

Josu Ortuondo Larrea Productiviteitsgroei in de cohesielanden E-2840/04

Josu Ortuondo Larrea Niet-naleving van de wetgeving inzake toevluchthavens
door de lidstaten

E-2841/04

Josu Ortuondo Larrea Hogesnelheidsspoorverbinding tussen Galicië en Portugal
en met de rest van de Europese Unie

E-2842/04

Herbert Bösch Uitbetaling van 1,5 miljoen dollar aan een lid van de
Commissie

E-2843/04

Baroness Sarah Ludford Cultuur- en natuurwerelderfgoed E-2844/04

Bruno Gollnisch 1.000 debatten voor Europa P-2845/04

Salvador Garriga Polledo Gelijke behandeling van het binnenvaarttransport op het
gebied van energievoorziening

E-2846/04

Salvador Garriga Polledo Uitbreiding van de aan communautaire stranden geboden
diensten

E-2847/04

Salvador Garriga Polledo Houten woningen - leemte in de wetgeving E-2848/04

Vraag geannuleerd E-2849/04

Bruno Gollnisch "Europa overbrengen" E-2850/04
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Adriana Poli Bortone Door de Europese Commissie gefinancierde NGO's E-2851/04

Hans-Peter Martin Pensioenfonds van de leden van het Europees Parlement P-2852/04

Kinga Gál Antidemocratische procedures tijdens de Roemeense
verkiezingscampagne

P-2853/04

Toine Manders Kosten van terugtrekken voorstel nieuwe Commissie P-2854/04

Gary Titley Beschikbaarheid van LPG als autobrandstof E-2855/04

Roger Helmer Inbreuken op het Europees Handvest van de grondrechten E-2856/04

Glenys Kinnock Birma E-2857/04

Margrietus van den Berg Nederlandse televisiezenders in Duitsland E-2858/04

Ilda Figueiredo Begrotingstekort en fiscale rechtvaardigheid E-2859/04

Ilda Figueiredo Berekeningsmethode voor het glaceren van diepgevroren
vis

E-2860/04

Ilda Figueiredo en Sérgio Ribeiro Aanleg van wegen met behulp van communautaire
fondsen

E-2861/04

Christopher Heaton-Harris Mededingingsgeschillen in de EU E-2862/04

Christopher Heaton-Harris Brandweerlieden en de richtlijn inzake arbeidstijden E-2863/04

Christopher Heaton-Harris Vrij verkeer van kapitaal E-2864/04

Christopher Heaton-Harris Voorstel voor een nieuwe douanewet E-2865/04

Cristiana Muscardini Financiert de UÇK John Kerry? E-2866/04

Erik Meijer Isolement van de niet-Servische inwoners van Kosovo ten
opzichte van overig Europa als gevolg van de UNMIK-
paspoorten en het afsnijden van spoorverbindingen

E-2867/04

Luís Queiró Militaire bezetting van Libanon E-2868/04

Luís Queiró Tests van ballistische raket in Iran E-2869/04

Luís Queiró Verband tussen Cohesiefonds en Stabiliteitspact E-2870/04

Luís Queiró Verband tussen Cohesiefonds en Stabiliteitspact E-2871/04

Luís Queiró Italiaanse overheidssteun aan de luchtvaartmaatschappij
Alitalia

E-2872/04

Luís Queiró Mercosur/EU E-2873/04

Proinsias De Rossa Ontwikkelingshulp E-2874/04

Proinsias De Rossa Arbeidsomstandigheden voor onderwijzend personeel E-2875/04

Proinsias De Rossa Informatie over transporten van nucleair materiaal E-2876/04
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Proinsias De Rossa Behandeling van ongehuwde paren in Ierland E-2877/04

Proinsias De Rossa Psychiatrische hospitaals in Roemenië E-2878/04

Proinsias De Rossa Misstanden in de Roemeense weeshuizen E-2879/04

Proinsias De Rossa Toegankelijkheid van landelijke gebieden E-2880/04

Joan Calabuig Rull Zetel van de centrale administrateur voor het bijhouden
van een onafhankelijk logboek van transacties van
broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap

E-2881/04

Christoph Konrad Concurrentievervalsing door steunmaatregelen voor de
kunstvezelindustrie

E-2882/04

Jules Maaten Illegale farmaceutische werkzame stoffen E-2883/04

Jim Higgins Bilaterale overeenkomst tussen Ierland en de VS over
luchthaven Shannon

P-2884/04

Marian Harkin Steun aan voormalige doelstelling 1-gebieden P-2885/04

Raül Romeva i Rueda Implementatieniveau van de strategie van de Europese
Unie voor duurzame ontwikkeling

E-2886/04

Vraag geannuleerd E-2887/04

Proinsias De Rossa Logopedie en de erkenning van beroepskwalificaties E-2888/04

Jim Higgins Bedrijfstoeslagregeling - verhoging van de bedragen E-2889/04

Graham Watson Drempel van Britse docenten op de Europese scholen E-2890/04

Giusto Catania Gemeenschappelijk landbouwbeleid en zeer kleine
landbouwbedrijven

P-2891/04

Herbert Reul Ongelijke behandeling bij toegang tot park in de gemeente
Orosei op Sardinië

E-2892/04

Monica Frassoni Financiering voor een toeristisch project waartegen een
procedure loopt van overtreding in Is Arenas (Sardinië)

E-2893/04

Roberta Angelilli Geld voor het organiseren van een filmfestival E-2894/04

Roberta Angelilli Geld voor een onderwijsproject voor het promoten van het
toerisme in de provincie Rieti

E-2895/04

Roberta Angelilli Programma "Intelligente energie - Europa" (2003-2006) E-2896/04

Giovanni Fava De Bellini-tuin P-2897/04

Linda McAvan Herziening van Richtlijn 91/321/EEG van de Commissie
van 14 mei 1991 inzake volledige zuigelingenvoeding en
opvolgzuigelingenvoeding

P-2898/04

Georgios Karatzaferis Vertragingen in de opname van communautaire middelen
uit het derde CB

E-2899/04
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Stephen Hughes Iraanse verzetgroep MEK E-2900/04

Bart Staes Label "Made in Europe" E-2901/04

Georgios Toussas Schadelijke gevolgen van het laden en lossen van inerte
stoffen in de haven van Nafplion

P-2902/04

Evangelia Tzampazi Milieuramp in Koroniameer in Lankada bij Thesaloniki P-2903/04

Charles Tannock Het verbod op de export van paarden uit de EU naar India E-2904/04

Paul van Buitenen Duidelijkheid ten aanzien van rechtszaken en
evaluatieprocedures m.b.t. personeelsleden

E-2905/04

Dimitrios Papadimoulis De eilanden in het zuidelijke deel van de Egeïsche Zee P-2906/04

Dimitrios Papadimoulis Fiscale amnestie E-2907/04

Manolis Mavrommatis Dioxinevervuiling E-2908/04

Cristiana Muscardini Terugname geneesmiddel Rofecoxib E-2909/04

Véronique De Keyser Doodstraf P-2910/04

Caroline Jackson Belangstelling van de EU voor waarschuwingssysteem ter
voorkoming van kop-staartbotsingen

P-2911/04

Mauro Zani Richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992
betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde
naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom

P-2912/04

Georgios Karatzaferis Gebruik van incorrecte termen door Euronews E-2913/04

Bernard Poignant Procedure voor goedkeuring herstelplannen E-2914/04

Koenraad Dillen Behandeling van Turkse mensenrechtenorganisatie E-2915/04

Fernando Fernández Martín Lozing van stedelijk afvalwater op de Canarische eilanden P-2916/04

Saïd El Khadraoui Havendiensten P-2917/04

Barbara Kudrycka Samenwerking in Schengen-verband P-2918/04

Christofer Fjellner Behandeling door Hof van Justitie van zuigtabak-zaak P-2919/04

Gay Mitchell Grensoverschrijdende levering van auto's met stuur rechts
binnen de EU

P-2920/04

Robert Kilroy-Silk Teruggeven van bevoegdheden aan het Verenigd
Koninkrijk

P-2921/04

Alfonso Andria Boekuitlening uit openbare bibliotheken P-2922/04

Glyn Ford Vrijheid van de media E-2923/04

Daniel Hannan Hoorzittingen kandidaat-Commissarissen E-2924/04

Daniel Hannan Ratificatie van de voorgestelde EU-grondwet E-2925/04
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Daniel Hannan Salarissen en uitkeringen kandidaat-Commissarissen E-2926/04

Daniel Hannan Advertentie in The Guardian E-2927/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Doorzichtigheid met betrekking tot Bulgaarse en
Roemeense projecten die gefinancierd en mede
gefinancierd worden door de EU

E-2928/04

Barbara Kudrycka Samenwerking in Schengen-verband E-2929/04

Fernando Fernández Martín Steun voor de acquacultuur op de Kanarische eilanden E-2930/04

Christoph Konrad Concurrentievervalsing door steun aan Duitse
Landesbanken

E-2931/04

Georgios Karatzaferis Erkenning door Turkije van schendingen van
internationale verdragen en pogingen om het weeshuis op
Prinseneiland te confisqueren

E-2932/04

Eluned Morgan Cuba E-2933/04

Saïd El Khadraoui Havendiensten E-2934/04

Saïd El Khadraoui Informatie over CO2-emissies voertuigen E-2935/04

Saïd El Khadraoui Lawaaihinder en nachtvluchten E-2936/04

Hélène Goudin Alcoholbeleid E-2937/04

Robert Kilroy-Silk Snelle interventiemacht van de Europese Unie en
Europees leger

E-2938/04

Robert Kilroy-Silk Werkzaamheden van het Comité van de regio's E-2939/04

Robert Kilroy-Silk Middelen voor doelstelling I E-2940/04

Robert Kilroy-Silk Buitenlandse reizen van leden van het Europees Parlement E-2941/04

Robert Kilroy-Silk Comité van de regio's E-2942/04

Robert Kilroy-Silk Optreden tegen informanten - tweede vraag E-2943/04

Robert Kilroy-Silk Ingezetenen van Zuid-Amerikaanse landen met
verblijfsrecht in het Verenigd Koninkrijk (of andere EU-
lidstaten)

E-2944/04

Robert Kilroy-Silk Nikkelgehalte van munten van vijf, twee en een eurocent E-2945/04

Robert Kilroy-Silk Regionale vergaderingen en parlementen met wetgevende
bevoegdheden

E-2946/04

Robert Kilroy-Silk Detachering van personeel van veiligheidsdiensten bij
instellingen van de Europese Unie

E-2947/04

Robert Kilroy-Silk Verdwijning van Welse bergpony's als gevolg van nieuwe
regelgeving van de Europese Commissie
(paardenpaspoort)

E-2948/04
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Witold Tomczak De wenselijke afschaffing van het douanetarief op
primaire aluminium geïmporteerd uit Rusland

P-2949/04

Jonas Sjöstedt Gedwongen overplaatsing van mensenrechtenactivist P-2950/04

Konstantinos Hatzidakis Eigendomstitels voor het weeshuis van de Prinseneilanden P-2951/04

Konstantinos Hatzidakis Eigendomstitels voor het weeshuis van Prinseneiland E-2952/04

Georgios Karatzaferis Inflatiestijging en toename van het aantal valse
eurobiljetten

E-2953/04

Edite Estrela Discriminatie en analfabetisme E-2954/04

Fiona Hall Andere kruidachtige voedergewassen P-2955/04

Daniel Hannan Kandidaat-commissarissen P-2956/04

Mario Borghezio Europa en de toestand in Ivoorkust P-2957/04

Cristina Gutiérrez-Cortines Invoer van tomaten uit derde landen P-2958/04

María Sornosa Martínez Verandering van de bestemming van grond in het
natuurgebied 'La Albufera'

E-2959/04

Daniel Hannan Eenparigheid van stemmen tegenover 4/5-clausule E-2960/04

Daniel Hannan Huisvestingstoelage voor de nieuwe Britse Commissaris E-2961/04

Daniel Hannan Werkgelegenheid in voor de export werkende Britse
firma's

E-2962/04

Fiona Hall Buiten gebruik gestelde schepen E-2963/04

Mario Borghezio Europa en de toestand in Ivoorkust E-2964/04

Maria Matsouka Vertraging bij de uitvoering van de programma's van het
Europees Sociaal Fonds in Griekenland

P-2965/04

Dimitrios Papadimoulis Besmetting van geiten door spongiforme encefalopathie E-2966/04

Nikolaos Vakalis Olie- en aardgaspijplijnen in Zuidoost-Europa E-2967/04

Nikolaos Vakalis Olie- en aardgaspijplijnen in Zuidoost-Europa E-2968/04

Paul van Buitenen Tuchtmaatregelen tegen een ambtenaar van de
Rekenkamer en een examenjury

E-2969/04

Paulo Casaca Slachting onder jonge schildpadden als gevolg van de
liberalisering van de toegang tot de wateren van de
Azoren

P-2970/04

Daniel Caspary Wegvallen van heffing bij invoer gebruikte personenauto's
in Polen

P-2971/04

Antonios Trakatellis Voedselcrisis wegens dioxinevervuiling en bescherming
van de volksgezondheid in Griekenland

P-2972/04
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Bernat Joan i Marí Sporthaven van Cala en Busquets (Ciutadella, Menorca) E-2973/04

Bernat Joan i Marí Urbanisatieprojecten in de Autonome Gemeenschap
Valencia

E-2974/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Project voor sociale zekerheid en sociale integratie in
Bulgarije

E-2975/04

Paulo Casaca Non-discriminatieclausule en visserij op de Azoren E-2976/04

Paulo Casaca Demersale en diepzeesoorten E-2977/04

Paulo Casaca Lijsten van vaartuigen in het kader van Verordening (EG)
nr. 2347/2002

E-2978/04

Paulo Casaca Productie en verkoop van alcohol op de Azoren E-2979/04

Jacques Toubon Toepassing van het beginsel van vrije dienstverrichting op
gebied van spel en weddenschap

P-2980/04

María Sornosa Martínez Bescherming van het grondwater in de zone van "La
Canal"

E-2981/04

Henrik Kristensen Heupdysplasiefoto's herdershonden E-2982/04

Christoph Konrad Concurrentiedistorsies door steun voor Duitse luchthavens E-2983/04

Gisela Kallenbach Planologische kernbeslissing inzake project S46
(verplaatsing weg oostelijk Markkleeberg)

E-2984/04

Marilisa Xenogiannakopoulou Herziening richtlijn inzake veiligheid van speelgoed E-2985/04

Manolis Mavrommatis Namaakartikelen en derde landen E-2986/04

Georgios Karatzaferis Aardbevingsonderzoek in het kader van het FP7 van de
EU

E-2987/04

Konstantinos Hatzidakis Luchtvervuiling in Athene E-2988/04

Geoffrey Van Orden Griekse overheidssubsidie voor Olympic Airlines E-2989/04

Glenys Kinnock Verordening van de Raad over Birma E-2990/04

Paul van Buitenen Personeel onder contract - sociaal onverantwoordelijke
houding van de Europese Commissie tegenover haar eigen
personeel

E-2991/04

Antonio De Poli Harmonisatie van de Europese regelgeving betreffende
visueel gehandicapten

E-2992/04

Antonio De Poli Harmonisatie van de Europese regelgeving betreffende
visueel gehandicapten

E-2993/04

Erik Meijer Door de EU te financieren herstelwerkzaamheden aan
gezichtsbepalende gebouwen in Sarajevo die ondanks een
openbare aankondiging in de praktijk niet plaatsvinden

E-2994/04
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Erik Meijer Het bemoeilijken van een toekomstige toetreding van
Bosnië-Herzegovina tot de EU door de indruk te wekken
dat deze door militaire middelen wordt bespoedigd

E-2995/04

José Ribeiro e Castro Ivoorkust E-2996/04

Ilda Figueiredo Uitbuiting en discriminatie van Portugese werknemers in
Spaans Baskenland

E-2997/04

Ilda Figueiredo Collectief ontslag van 202 werknemersbij "Lear Portugal" E-2998/04

Ilda Figueiredo Discriminatie van Portugese werknemers in Schotland E-2999/04

Ilda Figueiredo Schipbreuken en ernstige ongevallen met vissersboten
voor de Portugese kust

E-3000/04

Ilda Figueiredo Ontslagen bij ARA in Portugal E-3001/04

Amalia Sartori Ontvoeringen in Venezuela P-3002/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Jeugdcriminaliteit E-3003/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Jeugdcriminaliteit E-3004/04

Roger Helmer Vlaams Blok E-3005/04

María Sornosa Martínez Mediterrane gebieden van communautair belang (GCB) in
het kader van richtlijn 92/43/EEG

E-3006/04

Roberta Angelilli Toekenning van overheidssteun aan energiebedrijven in
moeilijkheden

E-3007/04

Mario Borghezio Controle in Europa op infiltraties door de maffia E-3008/04

Mario Borghezio Controle in Europa op infiltraties door de maffia E-3009/04

Cristiana Muscardini Anatocisme: wie betaalt het gelag? E-3010/04

Cristiana Muscardini Slachting om ivoor E-3011/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Financiering door de Gemeenschap van de buitenhaven
van La Coruña (Spanje)

P-3012/04

Jean-Claude Fruteau Bevoorrading van het eiland Réunion met rijst P-3013/04

Jens-Peter Bonde De ratificatie van de Europese Grondwet door Litouwen P-3014/04

Graham Watson Economische gevolgen van de mondiale strijd tegen het
terrorisme

E-3015/04

Jean-Claude Fruteau C-suiker E-3016/04

Jean-Claude Fruteau De uiterste randgebieden en het suikerriet in de
hervorming van de gemeenschappelijke marktordening
voor suiker

E-3017/04
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Bart Staes Instandhouding natuur in Schelde-estuarium volgens
Ontwikkelingsschets 2010

E-3018/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Veiligheid op zee E-3019/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Vervuiling met stikstofdioxide in de Sierra de O Courel
(Lugo, Spanje)

E-3020/04

Mogens Camre Nieuw Turks wetboek van strafrecht E-3021/04

Ingeborg Gräßle Uitvoering van het Financieel Reglement E-3022/04

Dimitrios Papadimoulis Toepassing van richtlijn 92/102/EEG van de Raad van 27
november 1992 met betrekking tot de identificatie en de
registratie van dieren

E-3023/04

Christopher Heaton-Harris EU-boetes E-3024/04

Christopher Huhne Bio-energie E-3025/04

Paul van Buitenen Inzage in de documenten van een journalist in vervolging E-3026/04

Jean-Claude Fruteau Initiatief "alles behalve wapens" en gemeenschappelijke
marktordening voor suiker

E-3027/04

Antonio Di Pietro Hervorming van de gemeenschappelijke marktordening
voor suiker

E-3028/04

Monica Frassoni en Raül Romeva i
Rueda

Dierenvervoer E-3029/04

Monica Frassoni en Raül Romeva i
Rueda

Dierenvervoer E-3030/04

Avril Doyle Kusterosie P-3031/04

Michl Ebner Rookverbod in de Italiaanse horeca E-3032/04

Ioannis Varvitsiotis en Georgios
Papastamkos

Seismologisch onderzoek in het kader van het zevende
Kaderprogramma voor onderzoek

E-3033/04

Manolis Mavrommatis Racisme in de sport - een gevaar voor het openbaar leven E-3034/04

Georgios Karatzaferis Beheer van de kredieten van het derde Communautaire
Steunkader door de Griekse banken

E-3035/04

Luciana Sbarbati Beroepsbekwaamheden en de mogelijkheden om het
beroep van toeristengids in Italië uit te oefenen

P-3036/04

Martin Callanan Financiering van Europese politieke partijen P-3037/04

Ingeborg Gräßle Uitvoering van het herziene Financieel Reglement E-3038/04

Ingeborg Gräßle Kosten voor bijscholing in verband met het herziene
Financieel Reglement

E-3039/04

Chris Davies Water als levensbehoefte E-3040/04
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Chris Davies Christenen in Laos E-3041/04

Chris Davies Discriminatie van gehandicapten E-3042/04

Chris Davies Het doden van mollen met strychnine E-3043/04

David Martin Mensenrechten in Palestina E-3044/04

Caroline Jackson Financiering uit het zesde kaderprogramma onderzoek E-3045/04

Adriana Poli Bortone Terugtrekking van het geneesmiddel Vioxx E-3046/04

Michl Ebner De Hongaarse minderheid in Roemenië E-3047/04

Michl Ebner De Hongaarse minderheid in Roemenië E-3048/04

Nikolaos Vakalis Maatregelen voor de aanpak van de oligopolische
marktsituaties op het gebied van productie, vervoer en
distributie van elektrische energie

E-3049/04

Christopher Huhne Actieplan voor financiële diensten (APFD) E-3050/04

Christopher Huhne Actieplan voor financiële diensten (APFD) E-3051/04

Christopher Huhne Actieplan voor financiële diensten (APFD) E-3052/04

Christopher Huhne Actieplan voor financiële diensten (APFD) E-3053/04

Christopher Huhne Actieplan voor financiële diensten (APFD) E-3054/04

Christopher Huhne Beoordeling van de gevolgen van regelgeving E-3055/04

Brice Hortefeux De kosten van de toetreding van Turkije E-3056/04

Michael Cramer Trans-Europees verkeersnetwerk (TEN-T) - autoweg door
het Fichtelgebergte B 303 (traject tussen Bayreuth (A9) en
Tsjechische grens)

E-3057/04

Marie Isler Béguin Initiatief voor vrede en dialoog in Mauritanië E-3058/04

Marie-Line Reynaud Uitbreiding van Europa E-3059/04

Marie-Line Reynaud Moorden op Europese gijzelaars in Irak E-3060/04

Vraag geannuleerd E-3061/04

Gerardo Galeote Quecedo Branden in Andalusië P-3062/04

Henrik Kristensen Noorse boycot van het aan land brengen van haring in
Denemarken

P-3063/04

Bernat Joan i Marí Herstel van de stranden van Salinas en L'Espartal
(gemeente Castrillón)

E-3064/04

Dimitrios Papadimoulis Afvalverwerkingsstations in Griekenland E-3065/04

Georgios Karatzaferis Kredieten van het operationeel programma
"Informatiemaatschappij"

E-3066/04
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Luigi Cocilovo Project Euro TAP E-3067/04

Bogdan Pęk Legaliteit van het functioneren van de Commissie na 31
oktober 2004

E-3068/04

Manfred Weber Betaling van een voorschot uit hoofde van het EFRO in
het kader van de opname van de nieuwe lidstaten in de
communautaire initiatieven Interreg III, onderdeel A

P-3069/04

Frederika Brepoels Opleidingssteun in Wallonië: discriminatie op basis van
nationaliteit?

P-3070/04

Ole Christensen Wetgeving inzake roken E-3071/04

Ole Christensen Toepassing van en omgang met schoonheidsproducten E-3072/04

Willi Piecyk Inbreukprocedure Europese Commissie tegen
Bondsrepubliek Duitsland: overtreding van de vrijheid
van dienstverlening en vestiging door de Duitse
schoorsteenvegerswet

E-3073/04

Sepp Kusstatscher en Evelin
Lichtenberger

Toenemend goederenvervoer door Tsjechië en aan de
Brennerpas

E-3074/04

David Martin Verkeersveiligheid E-3075/04

Paulo Casaca Opheffing verbod op het gebruik van geankerde
kieuwnetten in de wateren van de Azoren

E-3076/04

Chris Davies Berlyamont - Het gebruik van illegaal hardhout E-3077/04

Chris Davies Vogelrichtlijn - Cyprus E-3078/04

Chris Davies Vermeende discriminatie in Portugal E-3079/04

Dimitrios Papadimoulis Kindsoldaten E-3080/04

Theresa Villiers Betrekkingen EU-VS E-3081/04

José Ribeiro e Castro Angola - parlements- en presidentiële verkiezingen P-3082/04

Angelika Niebler Groot-Brittannië: inschrijvingsvoorwaarden voor
buitenlandse deelnemers aan de London Marathon

E-3083/04

Chris Davies Persvrijheid in Roemenië E-3084/04

Richard Corbett Het meten met twee maten door de Belgische autoriteiten E-3085/04

Richard Corbett Recht van vestiging E-3086/04

David Martin Sociale dialoog in het voetbal E-3087/04

Gay Mitchell Toegang tot diensten binnen de EU E-3088/04

Bart Staes Afschaffing Belgische ombudsdienst elektriciteit en gas --
Schending richtlijn 2003/54/EG

E-3089/04
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José Ribeiro e Castro Zimbabwe - jongerenkampen E-3090/04

José Ribeiro e Castro China - textielmarkt E-3091/04

Andreas Mölzer Maatregelen naar aanleiding van de Sloveense taalwet P-3092/04

Baroness Sarah Ludford Discriminatie van diabetici P-3093/04

Georgios Karatzaferis Communautaire medefinanciering voor sociale
infrastructuurwerken in Albanië

E-3094/04

Fausto Bertinotti en anderen Particuliere vliegtuigen voor het vervoer van gevangenen
naar landen waar geen wetgeving tegen foltering bestaat

E-3095/04

Fausto Bertinotti en anderen Particuliere vliegtuigen voor het vervoer van gevangenen
naar landen waar geen wetgeving tegen foltering bestaat

E-3096/04

Frederika Brepoels Intentie van de Europese Commissie inzake de
Reisbureauwet

E-3097/04

Paulo Casaca Bevoegdheid van de Commissie in het kader van het
behoud van visbestanden in het kader van het GVB

E-3098/04

Rebecca Harms Demontage en plundering van de atoominstallaties in Irak P-3099/04

Glyn Ford EU -financiering - Slapton, Devon P-3100/04

Caroline Lucas Richtlijn volledige zuigelingenvoeding en
opvolgzuigelingenvoeding

P-3101/04

Antonio De Poli Rijverbod voor auto's zonder katalysator P-3102/04

Roberta Angelilli De Commissie gaat ten onrechte voorbij aan de
overheidssteun aan de melkfabriek van Rome

P-3103/04

Dominique Vlasto (snel)postdiensten en richtlijn 2004/17/EG P-3104/04

Marie-Noëlle Lienemann Prijsdaling in de uiensector P-3105/04

Vraag geannuleerd E-3106/04

Markus Pieper Hervorming van INTERREG-subsidie E-3107/04

Baroness Sarah Ludford Financiering van spoorwegtechnologie E-3108/04

Glyn Ford Veevervoer E-3109/04

Mario Borghezio Intimidaties en pogingen tot censurering van de
verspreiding van informatie over islamitische
gruweldaden

E-3110/04

Erik Meijer Het meeslepen van vruchtbare grond en bomen door
grensoverschrijdende rivieren met hoge waterstand buiten
het smeltseizoen van de sneeuw in het hooggebergte

E-3111/04
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VRAGENUUR(B6-0132/04) 17 November 2004

7 vragen (artikel 109 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Dimitrios PAPADIMOULIS Uitvoering van het arrestatiebevel tegen Kenan Akin, de
moordenaar van de Cyprioot Solomon Solomos

H-0370/04

Sarah LUDFORD Overstap naar besluiten met gekwalificeerde meerderheid en
medebeslissing krachtens het Verdrag van Nice

H-0372/04

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Herziening van het gemeenschappelijk standpunt inzake
Cuba

H-0373/04

Mihael BREJC Moeilijkheden die Europese bedrijven ondervinden bij de
export naar de VS

H-0376/04

Bernd POSSELT Mensenrechten in Algerije H-0378/04

Josu ORTUONDO
LARREA

De rol van de Raad in de IMO en goedkope vlaggen H-0381/04

Proinsias DE ROSSA Birma H-0393/04

_______________
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OVERZICHT VRAGENUUR
November 2004

Instelling

Aantal
inge-

diende
vragen

Plenair be-
handelde
vragen

Vragen
met

schrifte-
lijk

antwoord

Aanvullende
vragen

Wegens
afwezig-
heid van
indiener
vervallen
vragen

Door
indiener in-
getrokken

vragen

Reeds op
ontwerp-
agenda

geplaatste
vragen

Vertegenwoordigers
Van de instellingen

Raad 15 7 6 4 1 1 0 de heer NICOLAÏ

Commissie 26 0 26 0 0 0 0 Geen vragenuur aan de Commissie, de
vragen werden schriftelijk beantwoord

Totaal 41 7 32 4 1 1 0
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

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

37/2004 348.570 Jean-Claude MARTINEZ, Koenraad
DILLEN en Luca ROMAGNOLI

Instelling van een Europese Burgermeestersdag 16.09.2004 16.12.2004 31

38/2004 348.751 Janusz WOJCIECHOWSKI, Zdzislaw
PODKAŃSKI en Zbigniew
KUŻMIUK

65-jarige herdenking van het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog

23.09.2004 23.12.2004 28

39/2004 348.822 Bronislaw GEREMEK, Valdis
DOMBROVSKIS, Toomas Hendrik
ILVES en Vytautas LANDSBERGIS

Herdenking van 17 september 1939 24.09.2004 24.12.2004 80

40/2004 349.827 Emma BONINO, Daniel COHN-
BENDIT, Bronislaw GEREMEK, João
de DEUS PINHEIRO en Michel
ROCARD

Het besluit dat de Europese Raad in december 2004
neemt over het openen von onderhandelingen met
Turkije

13.10.2004 13.01.2004 132

                                                     
1 Situatie op18.11.2004



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 29

Bulletin 13.12.2004 - NL- PE 351.877

41/2004 349.828 Carl LANG, Andreas MÖLZER en
Luca ROMAGNOLI

Bescherming van de nationale wapenmarkten 13.10.2004 13.01.2004 10

42/2004 350.607 Luca ROMAGNOLI, Maciej Marian
GIERTYCH, Frank VANHECKE en
Jean-Claude MARTINEZ

Besluit van de Europese Raad in december 2004 over
het aanknopen van onderhandelingen met Turkije

25.10.2004 25.01.3005 15

43/2004 350.963 Philip CLAEYS, Koenraad DILLEN
en Frank VANHECKE

Niet-erkennen van de Armeense genocide door de
regering van Turkije

27.10.2004 27.01.2005 19

44/2004 350.964 Philip Claeys, Koenraad DILLEN en
Frank VANHECKE

Uitvoeren van een impactstudie inzake de immigratie
in geval van een toetreding van Turkije tot de Europese
Unie

27.10.2004 27.01.2005 16

45/2004 350.965 Philip CLAEYS, Koenraad DILLEN
en Frank VANHECKE

Houden van referenda over de mogelijke toetreding
van Turkije tot de Europese Unie

27.10.2004 27.01.2005 14
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46/2004 350.991 Paul Marie COÛTEAUX Erkenning van de Armeense genocide als voorwaarde
voor de opening van onderhandelingen met Turkijea e

10.11.2004 10.02.2005 10

47/2004 350.993 Johan Van HECKE, Robert STURDY,
Zuzanna ROITHOVÁ, Erika MANN
en Ignasi GUARDANS CAMBÓ

De toekomst van de Europese textielindustrie 11.11.2004 11.02.2055 20

48/2004 351.244 Bart STAES en Pierre JONCKHEER Geluidsoverlast door nachtvluchten 15.11.2004 15.02.2005 7

49/2004 351.350 Bill  Newton DUNN Uitbreiding van de Europese Unie 18.11.2004 18.02.2005 9

50/2004 351.526 Michal KAMIŃSKI en Guntars
KRASTS

Presidentsverkiezingen in Oekraïne 18.11.004 18.02.2005 2
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS .................... (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Proc.
Brok Elmar (EVP-ED) Institutionele aspecten

van de oprichting van
een Europese dienst
voor externe actie

AFCO (P) 16/11/2004 2004/2207(INI)

Galeote Quecedo
Gerardo (EVP-ED)

Institutionele aspecten
van de oprichting van
een Europese dienst
voor externe actie

AFET (A) 30/11/2004 2004/2207(INI)

Kasoulides Ioannis
(EVP-ED)

Asielprocedure en
bescherming in de
regio's van herkomst

AFET (A) 13/10/2004 2004/2121(INI)

Daul Joseph (EVP-ED) Wijziging van de
verordening inzake
steun voor de
plattelandsontwikkeling
uit het EOGFL

AGRI (P) 23/11/2004 2004/0234(CNS)

Daul Joseph (EVP-ED) Wijziging
gemeenschappelijke
regels voor
rechtstreekse subsidies
aan landbouwers en de
aanvullende heffing op
melk en zuivelproducten

AGRI (P) 23/11/2004 2004/0253(CNS)

Virrankoski Kyösti
Tapio (ALDE)

Financiering van Natura
2000

AGRI (A) 23/11/2004 2004/2164(INI)

Dührkop Dührkop
Bárbara (PSE)

Door Bulgarije geboekte
vooruitgang op de weg
naar toetreding

BUDG (A) 26/10/2004 2004/2183(INI)

Dührkop Dührkop
Bárbara (PSE)

Door Roemenië
geboekte vooruitgang
op de weg naar
toetreding

BUDG (A) 26/10/2004 2004/2184(INI)

Sifunakis Nikolaos
(PSE)

Overeenkomst tussen de
EG en Zwitserland
inzake deelname aan de
programma's MEDIA
Plus en MEDIA
Opleiding

CULT (P) 25/11/2004 2004/0230(CNS)

Badía i Cutchet María
(PSE)

Informatiemaatschappij CULT (A) 25/11/2004 2004/2204(INI)

Mavrommatis Manolis
(EVP-ED)

De situatie betreffende
de fundamentele rechten
in de Europese Unie -
2004

CULT (A) 25/11/2004 2004/2158(INI)
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Naam Betreft Commissie Datum Proc.
Martínez Martínez
Miguel Angel (PSE)

Advies van het
Parlement over het
ontwerpverdrag tot
vaststelling van een
Grondwet voor Europa

DEVE (A) 06/10/2004 2004/2129(INI)

Schmidt Frithjof
(Verts/ALE)

Een strategisch
partnerschap tussen de
EU en India

DEVE (A) 06/10/2004 2004/2169(INI)

Berès Pervenche (PSE) Overeenkomst tussen de
EG en de Zwitserse
Bondsstaat op statistisch
gebied

ECON (P) 10/11/2004 2004/0227(CNS)

Gauzès Jean-Paul (EVP-
ED)

Akkoord EG/San
Marino over
belastingheffing op
inkomsten uit
spaartegoeden

ECON (P) 10/11/2004 2004/0241(CNS)

Gauzès Jean-Paul (EVP-
ED)

Overeenkomst met het
vorstendom Monaco
over belastingheffing op
opbrengsten van
spaartegoeden in de
vorm van
rentebetalingen

ECON (P) 10/11/2004 2004/0264(CNS)

Muscat Joseph (PSE) Gebruik van het
financiële stelsel voor
het witwassen van geld
en eveneens voor het
financieren van
terrorisme

ECON (A) 10/11/2004 2004/0137(COD)

Cercas Alejandro (PSE) Wijziging van de
richtlijn betreffende de
indeling van de werktijd

EMPL (P) 07/10/2004 2004/0209(COD)

De Rossa Proinsias
(PSE)

Sociale zekerheid:
werknemers en
zelfstandigen,
gezinsleden (wijz.
verord. 1408/71/EEG,
574/72/EEG)

EMPL (P) 16/11/2004 2003/0184(COD)

Jöns Karin (PSE) Communautair
programma voor
werkgelegenheid en
maatschappelijke
solidariteit - Progress

EMPL (P) 11/10/2004 2004/0158(COD)

Silva Peneda José
Albino (EVP-ED)

Europees Sociaal Fonds EMPL (P) 10/11/2004 2004/0165(COD)

Őry Csaba (EVP-ED) Maatschappelijke
integratie in de nieuwe
lidstaten

EMPL (P) 10/11/2004 2004/2210(INI)
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Naam Betreft Commissie Datum Proc.
Castex Françoise (PSE) Geïntegreerd

actieprogramma voor
levenslang leren

EMPL (A) 10/11/2004 2004/0153(COD)

Hughes Stephen (PSE) Milieu en
volksgezondheid:
beperking gebruik
tolueen en TCB

EMPL (A) 11/10/2004 2004/0111(COD)

Drčar Murko Mojca
(ALDE)

Wijziging van twee
richtlijnen inzake
additieven in
levensmiddelen

ENVI (P) 30/11/2004 2004/0237(COD)

Florenz Karl-Heinz
(EVP-ED)

Wijziging van de
richtlijn inzake de
beperking van het op de
markt brengen en van
het gebruik van
bepaalde gevaarlijke
stoffen en preparaten
(CMR)

ENVI (P) 30/11/2004 2004/0225(COD)

Florenz Karl-Heinz
(EVP-ED)

Overeenkomst
EG/Zwitserland over
deelname aan het
Europees
Milieuagentschap en het
Europees
milieuobservatie- en
informatienetwerk

ENVI (P) 30/11/2004 2004/0233(CNS)

Papadimoulis Dimitrios
(GUE/NGL)

Het aandeel van
hernieuwbare
energiebronnen in de
EU en voorstellen voor
concrete acties

ENVI (A) 30/11/2004 2004/2153(INI)

Bozkurt Emine (PSE) De rol van vrouwen in
het maatschappelijke,
economische en
politieke leven in
Turkije

FEMM (P) 14/10/2004 2004/2215(INI)

Carlshamre Maria
(ALDE)

Stand van zaken in de
stijd tegen geweld
jegens vrouwen en
eventuele acties in de
toekomst

FEMM (P) 25/11/2004 2004/2220(INI)

Svensson Eva-Britt
(GUE/NGL)

Discriminatie op grond
van geslacht en de
stelsels in de
gezondheidszorg

FEMM (P) 25/11/2004 2004/2218(INI)

Záborská Anna (EVP-
ED)

vrouwen en armoede FEMM (P) 14/10/2004 2004/2217(INI)
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Naam Betreft Commissie Datum Proc.
Figueiredo Ilda
(GUE/NGL)

Communautair
programma voor
werkgelegenheid en
maatschappelijke
solidariteit - Progress

FEMM (A) 05/10/2004 2004/0158(COD)

Jäätteenmäki Anneli
(ALDE)

Geïntegreerd
actieprogramma voor
levenslang leren

FEMM (A) 05/10/2004 2004/0153(COD)

Toubon Jacques (EVP-
ED)

Regels betreffende
nominale hoeveelheden
voor voorverpakte
producten

IMCO (P) 30/11/2004 2004/0248(COD)

Panzeri Pier Antonio
(PSE)

Geïntegreerd
actieprogramma voor
levenslang leren

ITRE (A) 07/10/2004 2004/0153(COD)

Riera Madurell Teresa
(PSE)

Door Bulgarije geboekte
vooruitgang op de weg
naar toetreding

ITRE (A) 27/10/2004 2004/2183(INI)

Riera Madurell Teresa
(PSE)

Door Roemenië
geboekte vooruitgang
op de weg naar
toetreding

ITRE (A) 27/10/2004 2004/2184(INI)

Riera Madurell Teresa
(PSE)

Door Turkije geboekte
vooruitgang op de weg
naar toetreding

ITRE (A) 27/10/2004 2004/2182(INI)

Rübig Paul (EVP-ED) Wettelijke
accountantscontrole van
jaarrekeningen en
geconsolideerde
jaarrekeningen (wijz.
richtlijnen 78/660/EEG
en 83/349/EEG)

ITRE (A) 07/10/2004 2004/0065(COD)

Trautmann Catherine
(PSE)

Steunprogramma
Europese audiovisuele
sector (MEDIA 2007)

ITRE (A) 07/10/2004 2004/0151(COD)

Vakalis Nikolaos (EVP-
ED)

Wetenschappelijk
onderzoek:
toelatingsprocedure
voor onderzoekers uit
derde landen

ITRE (A) 07/10/2004 2004/0061(CNS)

Vakalis Nikolaos (EVP-
ED)

Wetenschappelijk
onderzoek: maatregelen
om de toelating van
onderzoekers uit derde
landen te
vergemakkelijken

ITRE (A) 07/10/2004 2004/0062(CNS)

Vakalis Nikolaos (EVP-
ED)

Wetenschappelijk
onderzoek:  uniforme
visa voor onderzoekers
uit derde landen

ITRE (A) 07/10/2004 2004/0063(COD)
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Naam Betreft Commissie Datum Proc.
López-Istúriz White
Antonio (EVP-ED)

Raadpleging op het
gebied van
kredietverzekering
(gecodificeerde versie)

JURI (P) 07/10/2004 2004/0056(CNS)

López-Istúriz White
Antonio (EVP-ED)

Verlening van
vergunningen aan
spoorwegonderneminge
n (codificering richtlijn
95/18/EG)

JURI (P) 07/10/2004 2004/0074(COD)

López-Istúriz White
Antonio (EVP-ED)

Voor bijzondere
voeding bestemde
levensmiddelen (codif.
89/398/EG)

JURI (P) 07/10/2004 2004/0090(COD)

Gargani Giuseppe
(EVP-ED)

Justitiële samenwerking
op strafrechtelijk
gebied: Procedurele
rechten in
strafprocedures in de
Unie

JURI (A) 26/10/2004 2004/0113(CNS)

Gauzès Jean-Paul (EVP-
ED)

Herverzekering JURI (A) 26/10/2004 2004/0097(COD)

Lévai Katalin (PSE) Gelijke kansen en
behandeling van
mannen en vrouwen op
gebied van
werkgelegenheid en
werk

JURI (A) 26/10/2004 2004/0084(COD)

Manders Toine (ALDE) Belasting over de
toegevoegde waarde
(BTW): herziening van
de zesde richtlijn (intr.
richtlijn 77/388/EEG)

JURI (A) 26/10/2004 2004/0079(CNS)

Wallis Diana (ALDE) Gebruik van het
financiële stelsel voor
het witwassen van geld
en eveneens voor het
financieren van
terrorisme

JURI (A) 22/11/2004 2004/0137(COD)

Di Pietro Antonio
(ALDE)

Uitwisseling van
gegevens afkomstig uit
het strafregister

LIBE (P) 25/11/2004 2004/0238(CNS)

Peillon Vincent (PSE) Wetenschappelijk
onderzoek:
toelatingsprocedure
voor onderzoekers uit
derde landen

LIBE (P) 05/10/2004 2004/0061(CNS)

Varvitsiotis Ioannis
(EVP-ED)

Identiteitsdocumenten
zeevarenden (Conventie
nr. 185)

LIBE (P) 05/10/2004 2004/0180(CNS)
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Naam Betreft Commissie Datum Proc.
Angelilli Roberta
(UEN)

Audiovisuele media en
informatie,
concurrentievermogen:
bescherming van
jongeren en van de
menselijke waardigheid

LIBE (A) 05/10/2004 2004/0117(COD)

Díaz de Mera García
Consuegra Agustín
(EVP-ED)

Onderzoek op het
gebied van veiligheid:
de volgende stappen

LIBE (A) 25/11/2004 2004/2171(INI)

Guardans Cambó Ignasi
(ALDE)

Steunprogramma
Europese audiovisuele
sector (MEDIA 2007)

LIBE (A) 05/10/2004 2004/0151(COD)

Herrero-Tejedor Luis
Francisco (EVP-ED)

Programma "Jeugd in
actie" voor de periode
2007-2013

LIBE (A) 05/10/2004 2004/0152(COD)

Kirkhope Timothy
(EVP-ED)

Samenwerkingsovereen
komst met Zwitserland
ter bestrijding van
financiële fraude

LIBE (A) 24/11/2004 2004/0187(CNS)

Kósáné Kovács Magda
(PSE)

Geïntegreerd
actieprogramma voor
levenslang leren

LIBE (A) 05/10/2004 2004/0153(COD)

Pęk Bogdan
(IND/DEM)

Europees Sociaal Fonds LIBE (A) 05/10/2004 2004/0165(COD)

Reynaud Marie-Line
(PSE)

Maatschappelijke
integratie in de nieuwe
lidstaten

LIBE (A) 25/11/2004 2004/2210(INI)

Sonik Bogusław (EVP-
ED)

Programma "Cultuur
2007" (2007-2013)

LIBE (A) 05/10/2004 2004/0150(COD)

Triantaphyllides
Kyriacos (GUE/NGL)

Communautair
programma voor
werkgelegenheid en
maatschappelijke
solidariteit - Progress

LIBE (A) 05/10/2004 2004/0158(COD)

Casaca Paulo (PSE) Gegevens over
visserijactiviteiten en
een systeem voor
teledetectie

PECH (P) 25/11/2004 2004/0252(CNS)

Morillon Philippe
(ALDE)

Visserij en visbestanden
in de Oostzee en de
Belten (intrekking van
het verdrag)

PECH (P) 25/11/2004 2004/0197(CNS)

Morillon Philippe
(ALDE)

Protocol over de
visserijovereenkomst
met Ivoorkust (juli 2004
- juni 2007)

PECH (P) 25/11/2004 2004/0211(CNS)

Olbrycht Jan (EVP-ED) Instelling van Europees
grensoverschrijdende
samenwerkingsorgaan

REGI (P) 06/10/2004 2004/0168(COD)
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Naam Betreft Commissie Datum Proc.
Galeote Quecedo
Gerardo (EVP-ED)

Stelsel van eigen
middelen van de
Europese
Gemeenschappen

REGI (A) 30/11/2004 2004/0170(CNS)

Harkin Marian (ALDE) Ondersteuning
plattelandsontwikkeling
door Europees
Landbouwfonds

REGI (A) 06/10/2004 2004/0161(CNS)

Harkin Marian (ALDE) Financiering
gemeenschappelijk
landbouwbeleid

REGI (A) 06/10/2004 2004/0164(CNS)

Schroedter Elisabeth
(Verts/ALE)

Europees Sociaal Fonds REGI (A) 06/10/2004 2004/0165(COD)
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.
Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over de verlening van macrofinanciële
bijstand aan derde landen in 2003

AFET
INTA
BUDG

COM(2004)0523

Zesde mededeling van de Commissie aan de Raad en het
Europees Parlement betreffende de tenuitvoerlegging
van de artikelen 4 en 5 van Richtlijn 89/552/EEG
"Televisie zonder grenzen", gewijzigd bij Richtlijn
97/36/EG, gedurende de periode 2001-2002

CULT COM(2004)0524

Mededeling van de Commissie aan het Europees
Parlement en de Raad over de huidige en toekomstige
werking van het communautair kader voor
personenvervoer per touringcar en autobus: toegang tot
de markten voor internationaal en cabotagevervoer,
veiligheid en passagiersrechten

TRAN COM(2004)0527

Verslag van de Commissie: Activiteiten van de Europese
Unie op het gebied van onderzoek en technologische
ontwikkeling - Jaarverslag 2003

ITRE COM(2004)0533

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het
Europees Parlement: Jaarverslag 2004 over het
ontwikkelingsbeleid en de externe bijstand van de EG

DEVE
INTA

COM(2004)0536

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het
Europees Parlement, het Europees Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de
interoperabiliteit van digitale interactieve
televisiediensten

ITRE
IMCO
CULT

COM(2004)0541

Mededeling van de Commissie over een versterkt
partnerschap voor de ultraperifere regio's : balans en
vooruitzichten (COM(2004)343 Mededeling van de
Commissie van 26 mei 2004)

ECON
REGI
AGRI
PECH

COM(2004)0543

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging
van Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees
Parlement en de Raad, met betrekking tot het
referentiejaar voor de toewijzing van quota van
chloorfluorkoolwaterstoffen voor de lidstaten die op 1
mei 2004 zijn toegetreden

ENVI COM(2004)0550
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Betreft Bevoegdheid Doc.
Mededeling van de Commissie aan de Raad, het
Europees Parlement, het Europees Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de
uitvoering van een voorlichtings- en
communicatiestrategie over de euro en de Economische
en Monetaire Unie

ECON COM(2004)0552

Mededeling van de Commissie: Partnerschap voor
veranderingen in een uitgebreid Europa - Een grotere
inbreng van de Europese sociale dialoog

EMPL COM(2004)0557

Groenboek over de wederzijdse erkenning van niet tot
vrijheidsbeneming strekkende controlemaatregelen in
afwachting van het proces

JURI
LIBE

COM(2004)0562

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over de ervaringen van lidstaten met uit
hoofde van Richtlijn 2001/18/EG in de handel gebrachte
GGO's inclusief een specifiek verslag over de toepassing
van de delen B en C van de Richtlijn

ENVI
ITRE
AGRI

COM(2004)0575

Verslag van de Commissie (Bureau voor humanitaire
hulp-ECHO) - Jaarverslag 2003

AFET
DEVE
BUDG
CONT

COM(2004)0583

*#* Commission staff working paper : Annex to the
Sixth Communication from the Commission to the
Council and the European Parliament on the application
of Articles 4 and 5 of Directive 89/552/EEC "Television
without Frontiers", as amended by Directive 97/36/EC,
for the period 2001-2002

CULT SEC(2004)1016

*#* Document de travail des services de la Commission
: Annexe au rapport sur le fonctionnement et les
perspectives du cadre communautaire pour les transports
de voyageurs par autocars et autobus : accès aux
marchés des transports internationaux et de cabotage,
sécurité et droits des passagers

TRAN SEC(2004)1020

*#* Commission staff working paper : Fifth Annual
Survey on the implementation and enforcement of
Community environmental law - 2003

ENVI
JURI

SEC(2004)1025

*#* Commission staff working document : Annex to the
Communication from the Commission to the Council
and the European Parliament "Annual report 2004 on ec
development policy and external assistance"

DEVE
INTA

SEC(2004)1027

*#*Document de travail des services de la commission
Annexe à la : Communication de la Commission sur un
partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques :
bilan et perspectives (Communication de la Commission
COM(2004)343 du 26 mai 2004)

ECON
REGI
AGRI
PECH

SEC(2004)1030



OFFICIËLE STUKKEN42

Bulletin 13.12.2004 - NL- PE 351.877

Betreft Bevoegdheid Doc.
*#*Document de travail des services de la Commission :
Rapport sur le recouvrement des restitutions à
l'exportation des animaux vivants pendant l'année 2003

BUDG
CONT
AGRI

SEC(2004)1031

*#* Commission staff working document :
Implementation of the Commission Communication on
the EU's Role in Promoting Human Rights and
Democratisation in Third Countries (COM(2001)252
final)

AFET
DEVE
BUDG

SEC(2004)1041

Commission staff working document : Interim
evaluation Report from the Commission to the Council,
the European Parliament, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions on
the Programme relating to the Community Framework
Strategy on Gender Equality 2001-2005

EMPL
LIBE
FEMM

SEC(2004)1047

*#* Commission staff working document : Buying
green! A handbook on environmental public
procurement

ENVI
JURI

SEC(2004)1050

*#*Document de travail des services de la Commission -
Annexe à la Communication de la Commission portant
réponse aux observations et recommandations du Panel
de haut niveau d'experts indépendants concernant
l'évaluation de l'efficacité des Nouveaux Instruments du
6ème Programme cadre - Observations de la
Commission en réponse au rapport du Panel d'experts
indépendants en charge de l'évaluation de l'efficacité des
Nouveaux Instruments du 6ème Programme cadre

ITRE SEC(2004)1057

*#*Commission staff working document - Annex to the
Report from the Commission - Protection of the
European Communities� financial interests and the fight
against fraud  - Annual report 2003 - Statistical
evaluation of irregularities - Agricultural, Structural &
Cohesion funds and Own resources - Year 2003

CONT
ECON
IMCO
REGI
AGRI
PECH
JURI
LIBE

SEC(2004)1059

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over de leningactiviteit van de Europese
Gemeenschappen in 2003

AFET
DEVE
INTA
BUDG

SEC(2004)1073

*#*Commission staff working paper - Annex to the
report from the Commission to the Council and to the
European Parliament on the borrowing and lending
activities of the Community in 2003

AFET
DEVE
INTA
BUDG

SEC(2004)1074
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Betreft Bevoegdheid Doc.
*#*Commission staff working document - Annex to the
ECHO Annual Report 2003

AFET
DEVE
BUDG
CONT

SEC(2004)1099

*#*Commission staff working document - Analysis of
the common market organisation in fruit and vegetables

AGRI SEC(2004)1120

*#*Commission staff working paper on the
Development of the Second Generation Schengen
Information system (Sis II) - June 2004 progress report

LIBE SEC(2004)1129

*#*Document de travail des services de la Commission -
Relatif à l'interdiction de l'utilisation d'agents de
rétention d'eau dans les viandes de volaille

ENVI
AGRI

SEC(2004)1130

*#*Commission staff working paper on the
implementation of national residue monitoring plans in
the Member States in 2002 (Council Directive 96/23/EC)

ENVI
AGRI

SEC(2004)1137

*#*Commission staff working document setting out the
approach for assessing the conformity of solutions
proposed by the SOLVIT network with Community law

IMCO
ITRE
JURI

SEC(2004)1159

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement
en aan de Raad over de ontwikkeling van de uitgaven
van het EOGFL-Garantie - Alarmsysteem nr. 5/2004, nr.
6/2004 en nr. 7/2004

CONT
BUDG
AGRI

SEC(2004)1183

*#* Deze documenten zijn niet beschikbaar in het Nederlands.
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RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

BENOEMING VAN EEN LID VAN DE REKENKAMER

De voorzitter van de Raad van de Europese Unie heeft het Europees Parlement op 5 november 2004 ter informatie een
voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van het besluit van de Raad houdende de benoeming van

de heer Kikis KAZAMIAS

tot lid van de Rekenkamer voor de duur van zes jaar, te rekenen vanaf 2 november 2004.

____________
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

126/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de resultaten van de presidentsverkiezingen in Afghanistan

Brussel, 3 november 2004

De Europese Unie wenst Hamid Karzai van ganser harte geluk met zijn overwinning in de eerste
rechtstreekse presidentsverkiezingen die ooit in Afghanistan zijn gehouden. De Europese Unie uit ook haar
bewondering voor de Afghaanse mannen en vrouwen, die zich geestdriftig en vastberaden hebben betoond
bij het uitbrengen van hun stem. Zij is van mening dat dit een waarlijk historische gebeurtenis is, en dat de
grote opkomst van de kiezers de nieuw verkozen president een sterk, legitiem mandaat verleent, en een
bewijs is van het grote enthousiasme van het Afghaanse volk om deel te nemen in het democratische proces.
De Europese Unie complimenteert tevens allen die betrokken waren bij de organisatie en het zekerstellen van
deze verkiezingen, die onder zeer moeilijke omstandigheden plaatsvonden. Zonder te ontkennen dat er een
aantal onregelmatigheden en tekortkomingen zijn geweest, prijst de Europese Unie de Afghaanse
kiescommissie en de UNAMA voor hun succesvolle afhandeling van dit verkiezingsproces, dat zonder
precedent is.

De Europese Unie neemt nota van de bevindingen van het onpartijdige panel van internationale
verkiezingsdeskundigen, dat was benoemd om de klachten te onderzoeken, en verheugt zich over zijn
oordeel dat de onregelmatigheden niets afdoen aan de democratische keuze van het Afghaanse volk. De EU-
ondersteuningsmissie voor de democratie en de verkiezingen zal eveneens binnenkort haar bevindingen en
aanbevelingen publiceren. Het is van belang dat de uit deze en andere verslagen getrokken lering wordt
benut bij de voorbereiding van toekomstige verkiezingen.

De Europese Unie spoort de president aan, een sterk kabinet op brede basis te formeren, dat de sociale en
economische ontwikkeling van het land zal bevorderen en de uitdagingen zal aankunnen waarvoor het zich
geplaatst zal zien: drugsbestrijding, de opbouw van overheidsinstellingen, onder meer van de Afghaanse
nationale strijdkrachten en politiemacht, en de ontwapening van de milities. Vooruitblikkend naar de
volgende, al even belangrijke fase van het democratiseringsproces dringt de Europese Unie er bij alle
betrokkenen op aan, onverwijld te beginnen met de logistieke en administratieve voorbereidingen voor de
parlementsverkiezingen en de lokale verkiezingen, die voor april/mei 2005 gepland zijn.

De Europese Unie herhaalt dat zij een betrouwbare, betrokken partner van Afghanistan zal blijven, die zich
ook op de langere termijn zal blijven inzetten voor de wederopbouw, de ontwikkeling en de stabilisering van
het land.

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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127/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de steun aan het besluit van de
Tutsi-partijen om de nieuwe grondwet in Burundi te aanvaarden

Brussel, 5 november 2004

De Europese Unie verwijst naar haar verklaring van 26 oktober 2004,  sluit zich aan bij de verklaring van de
Afrikaanse Unie van 1 november en is verheugd dat de partijen die het akkoord van Pretoria over de
machtsdeling in Burundi niet hebben ondertekend besloten hebben de door het parlement aangenomen
nieuwe ontwerp-grondwet te aanvaarden als basis voor de besprekingen over de politieke toekomst van hun
land zodat, in afwachting van de aanvaarding ervan bij referendum, een institutioneel vacuüm voorkomen
wordt.
De EU is ingenomen met deze positieve en constructieve ontwikkeling waaruit opnieuw blijkt dat alle bij het
vredesproces betrokken Burundese partijen het overgangsproces op gang willen houden en willen zien
uitmonden in het herstel van de vrede en de stabiliteit waar de Burundese bevolking zo naar verlangt.
De EU herhaalt dat zij bereid blijft Burundi bij te staan in het verkiezingsproces en Burundi te begeleiden op
de weg naar de vrede en de wederopbouw van het land.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië *, de landen van het stabilisatie- en
associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina en de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen 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.
__________________

128/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende het verslag van de secretaris-generaal van de VN over Sudan

Brussel, 11 november 2004

De Europese Unie onderschrijft de analyse over Sudan in het verslag van de SGVN, waarom verzocht is in
de Resoluties 1564 en 1556 van de VN-Veiligheidsraad.

De Europese Unie is ten zeerste verontrust over de bevindingen van de SGVN aangaande de verslechterende
veiligheids- en humanitaire situatie.

De Europese Unie spreekt samen met de VN haar tevredenheid uit over de vorderingen in het vredesproces
tussen Noord en Zuid en het inzetten van de uitgebreide strijdmacht van de Afrikaanse Unie in Darfur. De
Europese Unie spoort alle partijen in het conflict in Darfur ertoe aan, ten volle samen te werken met de
Afrikaanse Unie om een veilig en stabiel klimaat te creëren. De Europese Unie zal de Afrikaanse Unie voor
haar missie in Darfur ten volle steun blijven verlenen.

De Europese Unie is ingenomen met de vooruitgang die bij de vredesgesprekken in Abuja is bereikt. De
ondertekening van het protocol over veiligheids- en humanitaire aangelegenheden vormt een belangrijke stap
voorwaarts bij het totstandbrengen van een duurzame oplossing voor de crisis in Darfur. Wij dringen er bij
alle partijen op aan deze dynamiek vast te houden en onmiddellijke prioriteit te geven aan het bereiken van
een politieke oplossing voor het conflict in Sudan.
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De Europese Unie erkent dat de humanitaire bijstand moet worden voortgezet en zij zal doorgaan met haar
bijdragen ter ondersteuning van de slachtoffers van het conflict in Darfur (Sudan).

De Europese Unie herinnert aan de Europese Raad van 4 en 5 november en aan eerdere Raadsconclusies,
alsmede aan de Resoluties 1556 en 1564 van de VN-Veiligheidsraad, en bevestigt zich ten volle en prioritair
in te willen zetten voor de vrede en verzoening in Sudan. In dit verband sluit de Europese Unie het gebruik
van sancties tegen alle partijen in het conflict niet uit.

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.

_________________________

129/04

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

Brussel, 10 november 2004

De Europese Unie feliciteert Botswana met het succesvolle verloop van de algemene verkiezingen die op
30 oktober 2004 plaatsvonden. Deze verkiezingen worden beschouwd als vrije en eerlijke verkiezingen
volgens de criteria die zijn vastgesteld in onder meer beginselen en richtsnoeren voor democratische
verkiezingen van de SADC.

De Europese Unie feliciteert Zijne Excellentie de heer Festus Mogae ter gelegenheid van zijn nieuwe
ambtstermijn als President van de Republiek Botswana.

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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130/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het Gemeenschappelijk Standpunt
van de Raad inzakebijkomende beperkende maatregelen en tot wijziging vanGemeenschappelijk

Standpunt 2004/423/GBVB tegen Birma/Myanmar
Brussel, 16 november 2004

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, Liechtenstein en Noorwegen, die lid
zijn van de Europese Economische Ruimte, verklaren dat zij de doelstellingen onderschrijven van het
Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad inzake bijkomende beperkende maatregelen en tot wijziging van
Gemeenschappelijk Standpunt 2004/423/GBVB tegen Birma/Myanmar van 25 oktober 2004. 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 deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

________________

131/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Besluit 2004/767/GBVB van de
Raad van 15 november 2004 betreffende de uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt

2004/694/GBVB betreffende aanvullende maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke
uitvoering van het mandaat van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië

(ICTY)
Brussel, 17 november 2004

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, verklaren dat zij de doelstellingen
onderschrijven van Besluit 2004/767/GBVB van de Raad van 15 november 2004 betreffende de uitvoering
van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/694/GBVB van de Raad betreffende aanvullende maatregelen ter
ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Straftribunaal voor
het voormalige Joegoslavië (ICTY). Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationale 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.

_________________
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132/04

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

Brussel, 25 november 2004

De Europese Unie feliciteert Namibië met het succesvolle verloop van de presidents- en
parlementsverkiezingen die op 15 en 16 november 2004 plaatsvonden. Deze verkiezingen worden
beschouwd als vrij en eerlijk, onder meer volgens de criteria die zijn vastgesteld in de beginselen en
richtsnoeren voor democratische verkiezingen van de SADC.

De Europese Unie feliciteert de heer Hifikepunye Pohamba met zijn verkiezing als president van de
Republiek Namibië.

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.

________________

133/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de vonnissen van zeven
oppositieleiders in Azerbeidzjan

Brussel, 26 november 2004

De Europese Unie heeft vernomen dat het Hof van beroep van de Republiek Azerbeidzjan de vonnissen
gehandhaafd heeft van zeven oppositieleiders die beschuldigd waren van verstoring van de openbare orde na
de presidentsverkiezingen in Azerbeidzjan in oktober 2003. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over
de strengheid van de vonnissen die het Hof heeft gewezen.

De EU wijst op haar gehechtheid aan de vrijheid van meningsuiting in al haar vormen, waartoe ook het recht
oppositie te voeren en het recht te demonstreren behoren. In dit verband moedigt de EU de regering van
Azerbeidzjan aan vast te houden aan de democratische waarden, waaronder een behoorlijke rechtsgang, en
een open dialoog met de oppositie aan te gaan overeenkomstig de verbintenissen van Azerbeidzjan in het
kader van de OVSE en de Raad van Europa.

Eerder dit jaar heeft de EU zich positief uitgesproken over de presidentiële amnestie waardoor er talrijke
gevangenen zijn vrijgelaten die na de demonstraties van oktober 2003 waren vastgehouden. Volgens de EU
is die amnestie een teken van een positieve ontwikkeling die moet doorgaan. De Europese Unie spoort de
regering van Azerbeidzjan aan op die weg voort te gaan door een politieke omgeving te scheppen die
pluralisme, eerlijke democratische wedijver en dialoog tussen de partijen in de hand werkt. De Europese
Unie is bereid hierbij te helpen.
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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 en Noorwegen, die lid zijn van de
Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

___________________

134/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het vredesproces tussen
Ethiopië en Eritrea

Brussel, 29 november 2004

De Europese Unie is verheugd over het door Ethiopië aangekondigde vijfpuntenvoorstel om het grensconflict
tussen Ethiopië en Eritrea op te lossen. De principiële aanvaarding van het besluit van de Grenscommissie is
een belangrijke uiting van de gehechtheid van Ethiopië aan het definitieve en bindende besluit van de
Grenscommissie. De Europese Unie verwacht een constructieve benadering van het Ethiopische voorstel
door Eritrea en de volledige uitvoering van het grensbesluit door beide landen, in volledige samenwerking
met de Grenscommissie. Alleen op die basis kan een duurzame vrede worden gewaarborgd.

De Europese Unie herhaalt, als getuige van het akkoord van Algiers, dat zij betrokken blijft bij het
vredesproces tussen Ethiopië en Eritrea en benadrukt dat de normalisering van de betrekkingen tussen
Ethiopië en Eritrea een wezenlijk element zal zijn voor vrede en veiligheid in de regio. De EU is klaar om in
dat proces een ondersteunende rol te vervullen.

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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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

ZITTING

OP 27 EN 28 OKTOBER 2004

SAMENVATTING VAN DE GOEDGEKEURDE ADVIEZEN

De volledige tekst van de EESC-adviezen staat in de officiële talen van de EU op de internetsite van het
Comité:

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

Tijdens de 412e zitting heeft het EESC zijn nieuwe voorzitter gekozen en zijn het bureau en andere
werkorganen opnieuw samengesteld.

1. ADVIES OVER HET ONTWERPVERDRAG TOT VASTSTELLING VAN
EEN EUROPESE GRONDWET

•  Ontwerpverdrag tot vaststelling van een Europese grondwet
� Algemeen rapporteur: MALOSSE (werkgevers - FR)

 
−  Ref.: CESE 1373/2004 def. � CESE 1445/2004

− Kernpunten:

Met het advies wordt ingegaan op een verzoek van het Europees Parlement dat, op initiatief van zijn commissie
Constitutionele zaken, het Comité om advies heeft gevraagd over het Verdrag tot vaststelling van een Europese
grondwet.

http://www.cese.europa.eu
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Het Comité begint met een uiteenzetting van de belangrijkste redenen om zich voor ratificatie van het
Verdrag door de lidstaten uit te spreken. Het Comité vindt dat

•  de wijze waarop het Verdrag tot stand is gekomen op zich al vooruitgang betekent alsmede een
verhoging van het democratisch gehalte van het integratieproces; het is de vrucht van een echte
democratische discussie;

•  de grondwet de Unie een nieuw functioneringskader biedt en de Unie begrijpelijker en voor iedereen
toegankelijk maakt;

•  de democratische legitimiteit van de Unie erdoor versterkt wordt;

•  de opname van het Handvest van de grondrechten in het Verdrag een belangrijke stap vooruit is als het
gaat om de bescherming van de rechten van natuurlijke en rechtspersonen;

•  de burgers moet worden uitgelegd dat zij, dankzij de vooruitgang op democratisch gebied die de
grondwet belichaamt, de mogelijkheid krijgen om zelf te beslissen over de inhoud van het EU-beleid en
de concrete maatregelen die de Unie moet nemen om aan hun verwachtingen tegemoet te komen.

Ook al konden veel van de verlangens van het maatschappelijk middenveld onmogelijk tijdens de
werkzaamheden van de Conventie, laat staan tijdens de IGC, worden gehonoreerd, het Comité vindt dat de
goedkeuring van het Verdrag geen eindpunt vormt. Een afwijzing ervan zou neerkomen op afzien van de
vooruitgang die de civiele samenleving via de methode van de Conventie heeft geboekt.
De vraag luidt of het Verdrag daarom moet worden afgewezen. Het Comité is van oordeel dat een afwijzing
een negatief signaal zou zijn ten aanzien van het integratieproces. Het voorgestelde institutionele kader kan
echter juist  worden benut en door praktische maatregelen worden verbeterd.

Vervolgens heeft het Comité zich gebogen over de communicatiestrategie die zal moeten worden gevolgd
om het grondwetsverdrag te promoten. De kwaliteit daarvan zal bepalend zijn voor de goedkeuring van het
Verdrag door de Europese volkeren. Een pragmatische en professionele aanpak om de doeltreffendheid van
die strategie te waarborgen, is dus geboden. Het Comité beveelt in dit verband vier clusters maatregelen aan:

•  Het creëren van voorlichtingsinstrumenten die de vorm zouden kunnen aannemen van een schematisch
overzicht van de grondwet dat is toegesneden op de problemen van de verschillende bevolkingsgroepen
per lidstaat.

•  Het opstarten van communicatiecampagnes via de media en communicatiekanalen die zich dicht bij de
burger situeren (regionale en lokale overheden, politieke groeperingen en organisaties van de civiele
samenleving).

•  Het organiseren van een brede discussie tussen alle burgers, waardoor ideeën kunnen worden
uitgewisseld en overtuigingen kunnen ontstaan.
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•  Actieve betrokkenheid van de Europese instellingen bij het ontwerpen en uitvoeren van de strategie voor
communicatie over de grondwet. Waar het om gaat, is de inspanningen van de lidstaten aan te vullen en
van "Europa" een duidelijk en positief signaal naar de burgers te doen uitgaan en de discussies over en
de ratificatie van de grondwet van een werkelijk transnationale dimensie te voorzien.

− Contactpersoon: de heer Fève
(Tel.: 00 32 2 546 96 16 - e-mail: patrick.feve@esc.eu.int)

2.  DE STRATEGIE VAN LISSABON

•  Verbetering van de tenuitvoerlegging van de Lissabonstrategie
� Rapporteur: VEVER (werkgevers � FR)
� Co-rapporteurs: EHNMARK (werknemers � SE); SIMPSON (Diverse werkzaamheden � UK)

� Ref.: raadpleging door de Europese Raad. � CESE 1438/2004
 
� Kernpunten:

Op 25-26 maart 2004 heeft de Europese Raad het Europees Economisch en Sociaal Comité verzocht zich te
beraden op middelen en methoden voor een doeltreffendere uitvoering van de strategie van Lissabon.

In het advies wordt een reeks specifieke maatregelen genoemd waaraan de Europese Raad volgend voorjaar
zijn fiat moet geven. Zo wordt o.m. voorgesteld te streven naar "meer groei en grotere samenhang", "een
doeltreffendere toepassing van de interne-marktregelgeving", "bevordering van innovatie en kwaliteit",
"bevordering van publiek/private partnerschappen voor onderzoek", "een nieuw sociaal beleid" en "een
doortastendere bescherming van het milieu".

Twee algemene uitgangspunten staan hierbij voorop.

Ten eerste moeten de lidstaten de strategie van Lissabon duidelijker omarmen. De zogeheten "open
coördinatiemethode" moet slagvaardiger worden.

Ten tweede moeten het maatschappelijk middenveld en de burgers van Europa worden geïnformeerd over de
strategie van Lissabon. De maatschappelijke organisaties en sociale partners moeten een duidelijkere en
meeromvattende rol spelen bij de uitvoering van die strategie.

� Contactpersoon: de heer Marchlewitz
(Tel.: 00 32 2 546 93 58 - e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int)

mailto:patrick.feve@esc.eu.in
mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu
mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu
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•  Concurrentievermogen van ondernemingen
� Rapporteur: VEVER (werkgevers � FR)
 
� Ref.: Verkennend advies gevraagd door de voorzitter van de Europese Commissie � CESE 1439/2004

� Kernpunten:

Om het concurrentievermogen van de Europese ondernemingen weer op het goede spoor te krijgen, brengt
het Comité vier eisen naar voren die volgens hem onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

� Ten eerste dient het vertrouwen van de economische actoren te worden vergroot.
� Een andere prioriteit is de voltooiing van essentiële bepalingen voor de interne markt, die niet verder

moet worden uitgesteld tot na het verstrijken van de in Lissabon vastgestelde termijn van 2010 � zonder
overigens voorbij te gaan aan de verdere eisen om de concurrentiepositie te handhaven.

� Verder behelst het concurrentievermogen van de Europese ondernemingen de ontwikkeling, aan de hand
van een op de mededingingstermijn van 2010 afgestemde benadering, van een op de euro gebaseerde
dynamische economische unie, die de groei en de werkgelegenheid kan stimuleren, uitgaande van een
adequaat monetair beleid.

� Ten slotte vereist de tenuitvoerlegging van de structuurhervormingen van de strategie van Lissabon meer
vastbeslotenheid en samenhang. 

Het Comité komt tot de slotsom dat het tekortschietende concurrentievermogen van Europese
ondernemingen de hoge prijs is die betaald moet worden voor een Europa dat niet ondernemend genoeg is,
traag besluiten neemt en traag reageert op internationale veranderingen, dat op talrijke gebieden nog niet af
is, achterloopt met hervormingen, en op zeer onbevredigende manier, vaak besluiteloos, soms
onsamenhangend, en dus contraproductief, gebruik maakt van zijn eigen troeven. Gerichte acties kunnen
hieraan een eind maken. Voor het welslagen hiervan is een vastberadenere benadering geboden van de groei,
waarbij economische factoren aan zowel vraag- als aanbodzijde dienen te worden versterkt, in een soepelere
en beter presterende Europese interne markt. Het Comité stemt volmondig in met de oproep gedaan tijdens
de laatste Voorjaarstop ter bevordering van nieuwe partnerschappen voor de hervormingen, zowel in
nationaal als Europees verband, waarbij de sociale partners nauwer met elkaar gaan samenwerken. Volgens
het Comité moet er strikt koers worden gehouden op de termijn 2010, het jaar waarin de hervormingen van
Lissabon gestalte moeten hebben gekregen, de interne markt moet zijn voltooid en er sprake moet zijn van
een daadwerkelijke economische, concurrerende Unie, die rekening houdt met de gevolgen van de monetaire
unie en waarin de vereisten van duurzame ontwikkeling volledig zijn geïntegreerd. 

� Contactpersoon: de heer Allende
(Tel.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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Opleiding en productiviteit
� Rapporteur: KORYFIDIS (werknemers � EL)
 
� Ref.: Verkennend advies � CESE 1435/2004

� Kernpunten:

Ondanks de zeer uiteenlopende onderwijssystemen dienen de lidstaten de Unie toch als één
"onderwijsruimte� te beschouwen.  

Ηet perspectief van versterkte Europese samenwerking op onderwijsgebied om de achterstand in de
verwezenlijking van de Lissabon-doelstellingen zo algemeen en uniform mogelijk aan te pakken,
veronderstelt specifieke beleidskeuzen:  
� toereikende middelen om het grote aantal verschillende werknemers te bereiken en om het hele door de

omstandigheden vereiste opleidingsspectrum te bestrijken;
� zoeken naar het nodige gemotiveerd onderwijzend personeel in Europa;
� totstandbrenging van een modern leerkader- en klimaat;
� bewustwording, actieve betrokkenheid en deelname van overheden op alle niveaus, sociale partners en

het maatschappelijk middenveld in het algemeen;
� duidelijkere afbakening van de rol en verantwoordelijkheden van zowel ontvangers als aanbieders van

onderwijs, alsook van de controlemechanismen van het gehele proces op lokaal, nationaal en Europees
niveau;

� tot slot actieve inzet voor de bevordering van het gehele initiatief en de implicaties van inhoud en
doelstelllingen ervan.

Een beter gebruik en een betere coördinatie van de klassieke onderwijstrajecten, d.w.z. gezin, school en
arbeidsplaats, zou bovengenoemde aanpak aanzienlijke dynamiek verlenen, die tegenwoordig vereist is voor
de realisatie van de grote doelstelling, nl. om tegen 2010 Europa tot de meest dynamische kenniseconomie
ter wereld uit te laten groeien.  

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

•  Milieu als kans voor de economie
� Rapporteur: BUFFETAUT (werkgevers � FR)
 
� Ref.: Verkennend advies � CESE 1446/2004

� Kernpunten:

In een brief daterend van april 2004 heeft het toekomstige Nederlandse voorzitterschap het EESC gevraagd
om een verkennend advies over het onderwerp "Milieu als kans voor de economie". Het Nederlandse
voorzitterschap wil namelijk bijzondere aandacht besteden aan mogelijkheden om win-win-situaties te
creëren, waarbij milieuvriendelijke innovaties bijdragen tot de verwezenlijking van de economische en
sociale doelstellingen van de Lissabon-strategie.

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Er is sprake van een discussie die in de hele maatschappij wordt gevoerd, en dan vooral in economische en
sociale kringen. De vraag is duidelijk: zijn milieueisen slechts een obstakel voor het concurrentievermogen
van ondernemingen of kunnen ze ook aanleiding geven tot de ontwikkeling van nieuwe beroepen, nieuwe
markten en nieuwe technologieën?

Van milieubescherming een echte kans voor de economie maken, is geen zaak van milieuspecialisten.
Milieubescherming vormt al een fundamenteel aspect van belangrijke economische sectoren als toerisme en
vrijetijdsbesteding. Wat milieutechnologieën betreft, komt het erop aan dat een markt wordt gecreëerd en dat
de ondernemingen daarop inspelen. De vrijwillige initiatieven die bepaalde bedrijven of beroepssectoren op
het vlak van technologische innovatie en milieubescherming nemen, moeten meer onder de aandacht worden
gebracht.

Als milieutechnologieën leiden tot verminderde productiekosten door minder verbruik van energie en
grondstoffen, tot een beter imago van het bedrijf en zijn producten, tot meer verkoop en minder
milieukosten, dan zullen ondernemingen natuurlijk belangstelling tonen en de ontwikkeling ervan op zich
nemen. Maar eerst moeten ze deze milieutechnologieën leren kennen en in staat zijn om de efficiëntie ervan
te beoordelen. Daarom is er behoefte aan een netwerk van informatie-uitwisseling over beste praktijken en
milieutechnologieën, waarvan openbare organen, beroepsverenigingen, technische centra en
onderzoekscentra deel zouden kunnen uitmaken.

Niet alleen de steun van ondernemers en vaklui is nodig, maar ook die van klanten en consumenten. Zonder
deze laatsten is er immers geen markt. Het publiek moet ervan worden overtuigd dat milieuvriendelijke
technologieën zowel om milieuredenen als voor de productie efficiënt zijn. Zoniet, dan zijn die
technologieën gedoemd om een leuk, maar marginaal onderdeel te blijven van een economie die zich los van
deze technologieën verder ontwikkelt.

Bij het uitwerken van milieubeleidsmaatregelen moet rekening worden gehouden met de economische
impact, net zoals bij economische beleidsmaatregelen rekening moet worden gehouden met milieueisen. In
zekere zin moeten deze twee beleidsterreinen interactief zijn, want als geen rekening wordt gehouden met de
economische haalbaarheid en de positieve gevolgen voor het milieu van het gevoerde beleid kan er geen
succes worden geboekt. 

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

•  Economische dynamiek
� Rapporteur: FUSCO (diverse werkzaamheden � IT)
 
� Ref.: Verkennend advies � CESE 1425/2004

� Kernpunten:

Het MKB vormt volgens het Comité de basis van de economie en de werkgelegenheid in Europa en is als
dusdanig van cruciaal belang voor de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon. Ondernemingen
uit de zgn. "sociale economie" (OSE), zoals coöperatieve verenigingen en onderlinge
waarborgmaatschappijen, spelen een steeds grotere rol in de sociale samenhang en de lokale ontwikkeling.
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Tot dusver is er veel te weinig aandacht geschonken aan mogelijke interacties van MKB en OSE, met name
via uitgebreid gebruik van dergelijke rechtsvormen door het MKB, in het belang van beide soorten
ondernemingen.

Het EESC verzoekt de Commissie dan ook de bestaande en potentiële interactie tussen MKB en OSE
opnieuw te bekijken en te helpen aantonen dat deze interactie de ontwikkeling van deze twee soorten
ondernemingen ten goede komt, gelet op de grondige veranderingen ten gevolge van de economische
dynamiek, met name op het gebied van het beleid inzake regionale ontwikkeling, sociale samenhang en
innovatie.

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

3. TRANSPORT

•  Pan-Europese vervoerscorridors
� Rapporteur: ALLEWELDT (werknemers � DE)

 
� Ref.: initiatiefadvies � CESE 1426/2004

 
� Kernpunten:

De uitbreiding van de Europese Unie in mei 2004 en de toetredingsperspectieven van de Zuidoost-Europese
landen veranderen tegelijk ook de randvoorwaarden voor het gemeenschappelijke infrastructuurbeleid en de
samenwerking in de corridors.

In de komende twee jaar moet het zwaartepunt van de EESC-activiteiten bij praktische samenwerking en
deelname van plaatselijke maatschappelijke organisaties worden gelegd. Als relevante maatschappelijke
organisaties hun mening en kritiek kunnen uiten of eventuele voorstellen kunnen formuleren, kan dit een
bijdrage tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het vervoerbeleid leveren. 

De samenwerking tussen EESC en de stuurgroepen voor de corridors en de EU-Commissie moet worden
geïntensiveerd.

Met name in het kader van de totstandbrenging van de �South East Europe Core Regional Transport
Network� moet de nieuwe rol van de vaste studiegroep verder worden uitgewerkt.
De vaste studiegroep moet nagaan hoe er bij de totstandbrenging van de pan-Europese verkeersaders beter
rekening kan worden gehouden met operationele vervoersaspecten; met name aspecten als intermodaal
vervoer, milieubescherming, veiligheid, arbeidsvoorwaarden en doeltreffendheid moeten in het kader van het
corridorbeleid concreet worden uitgewerkt. 
Thans worden nieuwe verkeersaders in het kader van het Europese nabuurschapsbeleid gepland.  

De werkzaamheden van de EU-Commissie en van de stuurgroepen in de corridors en de vervoersgebieden
moeten beter op elkaar worden afgestemd en het Europees Parlement moet er meer bij worden betrokken.  

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE60

Bulletin 13.12.2004 - NL- PE 351.877

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

•  Het verhogen van de veiligheid van havens/wijziging
� Rapporteur: BREDIMA SAVOPOULOU (werkgevers - EL)

 
� Ref.: COM(2004) 393 def. � 2004/0031 COD � CESE 1428/2004

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

4. ENERGIE

•  Continuïteit elektriciteitsvoorziening/Infrastructuur
� Rapporteur: SIRKEINEN (werkgevers - FI)

� Ref.: COM(2003) 740 def. � 2003/0301 COD � CESE 1444/2004
 
� Contactpersoon: de heer Jantscher

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

•  Energie-efficiëntie bij eindgebruik en energiediensten
� Rapporteur: SIRKEINEN (werkgevers - FI)

� Ref.: COM(2003) 739 def. � 2003/0300 COD � CESE 1443/2004
 
� Contactpersoon: de heer Jantscher

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

5. INDUSTRIËLE RECONVERSIE

•  overheidssteun in de staalsector
� Rapporteur: LAGERHOLM (werkgevers - SE)
� Co-rapporteur: KORMANN (afgevaardigde DE)

 
� Ref.: initiatiefadvies � CESE 1431/2004
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� Kernpunten:

In dit initiatiefadvies, dat door de adviescommissie Industriële reconversie (CCMI) is opgesteld, wordt
nagegaan welke rol overheidssteun in het algemeen bij structuurveranderingen speelt en in het bijzonder in
de Europese staalindustrie heeft gespeeld. 

De ervaring met de herstructurering van de Europese staalindustrie leert dat overheidssteun een instrument is
waaraan zowel voor- als nadelen kleven. Bedrijfssteun komt alleen ten goede aan bepaalde ondernemingen
en leidt tot verkeerde allocaties; op deze manier wordt onrendabele capaciteit immers langer in stand
gehouden. Overheidssteun in het kader van een overeengekomen herstructureringsprogramma kan echter
zware sociale gevolgen verlichten en zo de aanvaarding en de gevolgen van de industriële reconversie
bevorderen. Gebleken is dat dit proces in goede banen geleid kan worden door middel van een sociale
dialoog. 

In verband met de toetreding van nieuwe EU-lidstaten is het dan ook des te belangrijker dat de duidelijke
staatssteunregels strikt nageleefd worden. De fouten die in de EU-15 zijn begaan, mogen niet opnieuw
gemaakt worden. 

Algemeen wordt erkend dat industriële reconversie onvermijdelijk is en dat dit proces tot stand moet komen
door middel van internationale kaderovereenkomsten. Onderhandelingen binnen de OESO dienen een
definitieve verbetering van de huidige situatie in te houden, d.w.z.: 
geen buitensporige concessies aan ontwikkelingslanden, nieuw geïndustrialiseerde landen en landen die zich
in een overgangsproces bevinden, zoals China;
geen verbod op noodzakelijke regelgeving in de EU ten aanzien van onderzoek en ontwikkeling,
milieumaatregelen (bijv. beperking van de lasten voor bedrijven bij milieumaatregelen om
concurrentiedistorsies te voorkomen) en sluiting van onrendabele capaciteit;
geen compenserende uitvoerheffingen voor staalproducten vanwege dergelijke vrijstellingen.

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

6. GEZONDHEID

•  Gezondheidsbescherming: maatschappelijke verplichting en nieuw recht
� Rapporteur: BEDOSSA (Diverse werkzaamheden - FR)

 
� Ref.: initiatiefadvies � CESE 1432/2004

� Kernpunten:

Europees bestuur op gezondheidsgebied is nog maar nauwelijks van de grond gekomen en de juridische
onderbouwing daarvan is nog heel zwak. Door de beperktheid van de middelen ontbreekt ook iedere
medische legitimiteit. Hierin moet verbetering komen.
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De oprichting van een Europees netwerk voor de volksgezondheid is een bewijs dat bij alle Europese
overheden de wil bestaat om de actoren van de volksgezondheid te verenigen en de in elk van de EU-
lidstaten bestaande instrumenten voor gezondheidsbewaking coherenter en doeltreffender te maken.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité is zich bewust van de ernst van de opeenvolgende crises die de
wereld tijdens de voorbije twee decennia hebben doen opschrikken en stelt daarom voor om regelmatig
Europese volksgezondheidscongressen op hoog niveau te houden. 

De bedoeling zou zijn om tijdens deze conferenties de vereiste collectieve maatregelen te bespreken,
precieze informatie over de crises uit te wisselen, een gecoördineerde respons uit te werken, de van buitenaf
komende risico�s te evalueren, en ertoe bij te dragen dat snel diagnoses kunnen worden gesteld en adequate
oplossingen kunnen worden gevonden. 

Het Comité dringt erop aan dat het toekomstige Europees Centrum voor ziektepreventie en �bestrijding
(aangevraagd door de Europese Raad van Stockholm) reeds nu een ruim en sterk mandaat krijgt om
regelmatig relevante rapporten op te stellen op het vlak van volksgezondheid en om de Europese lidstaten
aan te zetten tot het nemen van de nodige maatregelen, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel. 

Het Europees Economisch en Sociaal Comité onderstreept dat zijn aanbevelingen onderling samenhangen en
dat de tenuitvoerlegging ervan veel inspanningen vereist van de lidstaten, nl.:
versterking van de bestuurlijke capaciteiten, met grensoverschrijdende aanpassingen, en een bestuur dat
overal wordt erkend en geaccepteerd;
ondersteuning van dat bestuur door de toekenning van bevoegdheden en rechtsinstrumenten;
transparantie van de besluitvormingsprocedures en consolidatie van een door alle partijen nageleefde
gedragscode inzake communicatie omtrent veiligheid op gezondheidsgebied;
vergroting van de samenwerking en opname in een wereldwijd netwerk van alle instellingen voor
gezondheidsbewaking en toezicht (Europese Unie, Wereldgezondheidsorganisatie, Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling, Raad van Europa, en grote nationale organisaties zoals die
van de VS in Atlanta - Center of diseases, enz.).

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

 

•  Mobiliteit van patiënten in de EU
� Rapporteur: BEDOSSA (Diverse werkzaamheden - FR)

 
� Ref.: COM(2004) 301 def. � CESE 1433/2004

� Kernpunten:

In de mededeling over �patiëntenmobiliteit� is een aantal concrete voorstellen opgenomen, die verschillende
gebieden bestrijken en ertoe strekken de doelstelling van een hoog niveau van bescherming van de
gezondheid van de mens, zoals in het Verdrag wordt verlangd, in het communautaire beleid te integreren.  

Het Gemeenschapsrecht maakt het voor burgers mogelijk zich in een andere lidstaat te laten behandelen en
die behandeling vergoed te krijgen. In de praktijk is het voor de burger echter niet altijd eenvoudig om deze
rechten te doen gelden.
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Daarom moet een Europese strategie worden uitgestippeld waarmee het volgende beoogd wordt: 
De Europese samenwerking moet worden bevorderd om de beschikbare middelen beter te benutten. 
Er moet een uniforme interpretatie komen op Europees niveau van de rechten en plichten van de patiënten.
Beschikbare capaciteit en transnationale zorg moeten worden gedeeld.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité stemt volmondig in met het besluit het cohesiefonds en de
structuurfondsen van de Europese Unie in te schakelen ter bevordering van investeringen in de
gezondheidssector, de ontwikkeling van gezondheidsinfrastructuur en medische vaardigheden, die prioritaire
gebieden voor financiering in het kader van de communautaire financiële instrumenten zijn geworden. 

Samenwerking tussen de lidstaten moet het mogelijk maken gemeenschappelijke doelstellingen te definiëren
die in nationale plannen moeten worden omgezet; door de vaststelling van relevante indicatoren moet de
ontwikkeling van het gezondheidsbeleid in elke EU-lidstaat nauwlettend kunnen worden gevolgd. 

Het Comité herinnert eraan dat een waarnemingscentrum of agentschap onontbeerlijk wordt als instrument
om informatie over het nationale gezondheidsbeleid te verzamelen, te analyseren en uit te wisselen; dit is
volledig in overeenstemming met de Verdragen en de beginselen van subsidiariteit en nationale
bevoegdheid.

Het Comité kan er alleen maar mee instemmen dat de Commissie gebruik wil maken van een open
coördinatiemethode voor:
 
uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden
relevante indicatoren van structuren en praktijken
betere beschikbaarheid van gezondheidsproducten
coördinatie van nationale systemen om een dumpingeffect en grensoverschrijdende hersenvlucht te
voorkomen
de noodzakelijke totstandbrenging van een interne markt voor medicijnen.

Dit is een van de zeldzame keren dat vijf directoraten-generaal van de Commissie hun politieke wil,
vaardigheden en middelen bundelen ter verwezenlijking van de doelstelling om de verschillende EU-landen
de middelen te geven hun gezondheids- en sociale beschermingsbeleid, ten bate van alle burgers van de
Europese Unie, onderling af te stemmen. 

Het EESC zou dan ook graag zien dat er binnen het Comité een Task force wordt opgericht (een lichte maar
permanente structuur) om de ontwikkeling van dit beleid te volgen. 

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

 

•  Gezondheidszorg en ouderenzorg
� Rapporteur: BRAGHIN (werkgevers - IT)

 
� Ref.: COM(2004) 340 def. � CESE 1447/2004

� Kernpunten:
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Aangezien er geen rechtsgrond voor een communautair beleid inzake gezondheidszorg en langdurige zorg is,
wijst het EESC op het cruciale belang van de open coördinatiemethode als doeltreffend instrument ter
verwezenlijking van de doelstellingen van modernisering en ontwikkeling van hoogwaardige
gezondheidszorg en langdurige zorg, die toegankelijk en financieel houdbaar is, alsmede ter verzekering van
de bescherming van de volksgezondheid, zelfs in uiteenlopende situaties waarin de druk en de uitdagingen
steeds toenemen.

De toepassing van deze open coördinatiemethode gaat samen met de vaststelling van een aantal indicatoren,
waardoor de huidige lacunes op kennisgebied kunnen worden aangevuld en tegelijkertijd rekening kan
worden gehouden met de bestaande situaties en de macrosociale ontwikkelingen die van invloed zijn op het
stelsel van de gezondheidszorg en de langdurige zorg in het bijzonder. Deze reeks indicatoren moet
betrekking hebben op structurele aspecten (soort zorg, beschikbare uitrusting en personeel, relevante
opleiding en ervaring, enz.), kwaliteit van het zorgproces (regelingen voor het verstrekken van diensten en
het uitvoeren van behandelingen, praktische richtsnoeren, medische normen en praktijken, bescherming van
patiëntenrechten, enz.), en ten slotte kwaliteit van de specifieke zorgresultaten, afhankelijk van het soort zorg
en de daarmee verbonden maatschappelijke verwachtingen.

De in de mededeling voorgestelde �volgende fases� hebben betrekking op zeer belangrijke aspecten van de
problematiek en richten de aandacht op zeer interessante kwesties. De desbetreffende voorstellen zijn
evenwel van algemene aard en te vaag om in het kader van de open coördinatiemethode tot
noemenswaardige vooruitgang te kunnen leiden.

Het Comité hoopt dat concretere �gemeenschappelijke doelstellingen� zullen worden vastgesteld, die
evenwel niet al te veel voorschriften bevatten en de organisatie van de nationale stelsels niet in de weg staan.
Het zou voorts ook graag zien dat de geplande inleidende verslagen een nuttig instrument worden zonder de
administratieve kosten te verhogen of een al te grote belasting voor de beperkte capaciteit van de nieuwe
lidstaten te vormen.

Bijzonder belangrijk en dringend is de bevordering van maatregelen die gericht zijn op de kwalificatie van
zorgverstrekkers en gezondheidswerkers; dit kan gebeuren door via passende opleidingsacties de
gemeenschappelijke vakkennis van gezondheids- en sociale werkers die zorgtaken verrichten, te
ontwikkelen. Een en ander omvat een voorbereiding op een aantal niet louter technische aspecten en het
verwerven van nieuwe vaardigheden, als bv. informatiebeheer, met name via informatienetwerken, en
uitgavenbeheer in ruime zin. Dergelijke nieuwe opleidingsprojecten moeten door communautaire
maatregelen worden ondersteund en bevorderd, teneinde profijt te trekken van de in het kader van de open
coördinatiemethode uitgewisselde ervaringen.

� Contactpersoon: mevrouw Barbesta
(Tel.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
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7. BEWAKING VAN DE GRENZEN EN VRIJ VERKEER VAN PERSONEN

•  Wetenschappelijk onderzoek / toelating van onderdanen van derde landen
� Rapporteur: KING (werkgevers - UK)

 
� Ref.: COM(2004) 178 def. 2004/0061-0063 CNS � CESE 1434/2004

� Kernpunten:

Het EESC is ingenomen met de Mededeling van de Commissie en stemt in beginsel in met de voorstellen die
daarin worden gedaan. Het wijst echter op het volgende:

•  De doelstelling van 700.000 extra onderzoekers tegen 2010 lijkt niet realistisch als op een aantal
gebieden geen krachtige inspanningen worden geleverd.

•  Er zouden vergelijkende gegevens moeten worden verstrekt over de middelen die landen als Japan en de
VS besteden aan opleiding, mobiliteit en loopbaanontwikkeling van onderzoekers.

•  De definitie van �onderzoeksinstelling� die de Commissie hanteert, zou moeten worden uitgebreid tot
openbare en privé-instellingen die onderzoeksbeurzen toekennen.

•  In sommige gevallen zal de rechtspositie van de onderzoeker niet duidelijk zijn; toegelaten migranten
zullen soms aanspraak willen maken op asiel en bescherming op grond van de Conventie van Genève
van 1951.

•  De Commissie zou een proces in gang moeten zetten om onderzoekers uit derde landen die reeds in de
EU verblijven, te identificeren en als onderzoekers te erkennen.

•  Het gebrek aan transparantie op het gebied van kwalificaties en bevoegdheden moet worden aangepakt.
•  Vrouwelijke onderzoekers zijn ondervertegenwoordigd, in het bijzonder in managements- en

kaderfuncties. Dit geldt met name voor onderzoeksters uit derde landen.  
•  De "braindrain" uit bepaalde ontwikkelingslanden is zorgwekkend. 
•  Ierland heeft besloten zich aan de richtlijn te houden; hopelijk zal het Verenigd Koninkrijk dit voorbeeld

volgen.

� Contactpersoon: de heer Bach Nielsen
(Tel.: 00 32 2 546 96 19 - e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int)

8. BUITENGRENZEN EN DRUGS

•  ARGO-programma
� Rapporteur: PARIZA CASTAÑOS (werknemers - ES)

 
� Ref.: COM(2004) 384 def. - 2004/0122(CNS) � CESE 1436/2004
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� Kernpunten:

Het feit dat de nationale instanties moeilijkheden hebben ondervonden om in het kader van het ARGO-
programma samen te werken met hun EU-partners heeft aangetoond dat er op het gebied van het beheer van
de buitengrenzen geen samenwerking bestaat tussen de lidstaten.

Het Comité is van mening dat de samenwerking in de toekomst verder zal moeten reiken dan puur
administratieve samenwerking en dat er, in het kader van een gemeenschappelijk beleid, een systeem voor
communautaire solidariteit op het gebied van de buitengrenzen, visa, asiel en immigratie tot stand moet
worden gebracht. Hiermee moet rekening worden gehouden in de financiële vooruitzichten vanaf 2007.

Het Comité staat erop dat bij de administratieve samenwerking op het gebied van buitengrenzen, visa, asiel
en immigratie steeds wordt toegezien op een menselijke en waardige behandeling van alle personen,
overeenkomstig het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de internationale verdragen op
het gebied van de mensenrechten.

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

•  Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
� Rapporteur: OLSSON (diverse werkzaamheden - SE)

 
� Ref.: COM(2004) 808 def. - 2003/0311(CNS) � CESE 1437/2004

� Kernpunten:

Het EESC is ingenomen met de ontwerpverordening, die bedoeld is om de rol van het Europees
waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) uit te breiden, de werking van zijn organen
aan te passen en een aantal onduidelijkheden weg te nemen die bij de toepassing van de oorspronkelijke
verordening aan het licht zijn gekomen. Een en ander sluit aan bij eerdere adviezen van het EESC over de
preventie en de beperking van de risico's die samenhangen met drugsverslaving.

Bij het drugsbeleid betrokken organisaties uit het maatschappelijk middenveld zouden bij de werkzaamheden
van het EWDD moeten worden betrokken.

Het EWDD zou moeten worden uitgebreid met een verbindingscomité bestaande uit vertegenwoordigers van
Europese netwerken die actief zijn op dit gebied en die informatie kunnen leveren ter aanvulling van de door
de nationale knooppunten verschafte gegevens. (Deze knooppunten maken deel uit van het Europees netwerk
voor informatie over drugs en drugsverslaving REITOX, dat onder het EWDD valt.)

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

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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9. FISCALITEIT EN FINANCIELE DIENSTEN

•  Verkeer van accijnsgoederen
� Rapporteur: WILKINSON (werkgevers - UK)

 
� Ref.: COM(2004) 227 def. - 2004/0072(CNS) � CESE 1441/2004

� Kernpunten:

De dagelijkse werking van de interne markt voor accijnsgoederen is ingewikkeld: zij gaat soms gepaard met
onzekerheid over de toepassing van verordeningen, en leidde tot een omvangrijke administratieve
rompslomp voor de ondernemingen.

De Commissievoorstellen betreffen handelstransacties, verkoop aan particulieren en verkoop op afstand en
beogen verduidelijking, vereenvoudiging en harmonisatie van de bestaande regels voor verkeer binnen de
EU van goederen waarvoor al accijnsbelasting in een lidstaat is betaald, en de liberalisatie van dit verkeer om
EU-consumenten meer te laten profiteren van de interne markt.

Het Comité onderschrijft beide doelstellingen.

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

•  BTW - verlaagd BTW-tarief toe te passen op bepaalde arbeidsintensieve diensten
- toetredingen

� Rapporteur: PEZZINI (werkgevers - IT)
 

� Ref.: COM(2004) 295 def. - 2004/0810(CNS) � CESE 1442/2004

� Kernpunten:

Het EESC betreurt het dat de Raad nog niet tot een unaniem besluit is kunnen komen over het
richtlijnvoorstel, maar stemt in met de door de Commissie voorgestelde verlenging van Richtlijn
1999/85/EG.

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

mailto:borbala.szij.brombo@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij.brombo@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij.brombo@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij.brombo@cese.europa.eu
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•  Herverzekering
� Rapporteur: VON FÜRSTENWERTH (werkgevers - DE)

 
� Ref.: COM(2004) 273 def. - 2004/0097(COD) � CESE 1423/2004

� Contactpersoon: de heer Faure
(Tel.: 00 32 2 546 96 15 - e-mail: jeanpierre.faure@esc.eu.int)

10. MEDEDINGINGSBELEID

•  Concessieovereenkomsten en publiek/private samenwerking
� Rapporteur: LEVAUX (werkgevers - FR)

 
� Ref.: COM(2004) 327 def. � CESE 1440/2004

� Kernpunten:

Het EESC stelt, in het kader van de discussie die op gang gebracht is met het Groenboek van de Commissie
over publiek-private samenwerking, vast dat veel landen bezig zijn specifieke rechtsregels voor
publiek/private samenwerking (PPS) uit te vaardigen. Gezien de ervaringen die momenteel worden
opgedaan, verdient het de voorkeur om:  

a) af te wachten in welke vormen PPS zich de komende jaren gaat ontwikkelen;
b) van de lidstaten te verkrijgen dat stelselmatig informatie wordt gegeven over de verschillende manieren

waarop PPS wordt vormgegeven en welke problemen er daarbij zijn;
c) met vertegenwoordigers van de lidstaten, de Commissie en maatschappelijke organisaties (waaronder

leden van het EESC) een waarnemingspost voor de ontwikkeling van PPS op te richten;
d) te benadrukken dat de Europese drempelwaarden voor openbaarmaking (voor werken en voor diensten)

van toepassing zijn op PPS- en concessieovereenkomsten: onder die drempelwaarden wordt iedere
lidstaat geacht haar eigen regels toe te passen, omdat zo onnodige administratieve rompslomp kan
worden voorkomen; 

e) vóór 2007 met een interpretatieve mededeling duidelijkheid te scheppen omtrent:
− de definitie van concessie- en PPS-overeenkomsten;
− de vaststelling van de mededingingspositie van gemengde of semi-overheidsbedrijven;
− de "concurrentiegerichte dialoog" en de procedure voor openbaarmaking;
− de invoering van het begrip "projectontwikkelaar", waardoor innovatie wordt bevorderd;
− de toepasselijkheid van staatssteun voor gemengde ondernemingen.

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

mailto:jeanpierre.faure@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:jeanpierre.faure@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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11. LANDBOUW EN DERDE LANDEN

•  Landbouw en voedselveiligheid in het kader van het Euromediterrane
partnerschap

� Rapporteur: NILSSON (diverse werkzaamheden - SE)
 

� Ref.: informatief rapport CESE 731/2004 fin

� Kernpunten:

Sinds 1995 vindt ieder jaar een Euro-mediterrane top van Sociaal-Economische Raden en daarmee
vergelijkbare instellingen plaats. Deze conferenties hebben tot doel de deelnemers een beter inzicht te geven
in de diverse aspecten van het Euro-mediterrane partnerschap en in de sociaal-economische situatie in de
landen die bij dit samenwerkingsproject betrokken zijn.
 
Tijdens de laatste top op Malta is besloten dat de volgende in 2004 in Valencia (Spanje) zal worden
gehouden. 

De voorbereiding van de volgende topconferentie is in handen van het Europees Economisch en Sociaal
Comité, de Sociaal-Economische Raad van het Koninkrijk Spanje, de Maltese Raad voor Sociaal-
Economische Ontwikkeling (MCESD) en de Sociaal-Economische Raad van Tunesië. Als vast lid van de
"voorbereidingsgroep" stelt het Comité elk jaar een informatief rapport over één van de gekozen thema's op.

Dit jaar gaat het informatief rapport over landbouw en voedselveiligheid in het kader van het
Euromediterrane partnerschap. Het is opgesteld door het EESC in samenwerking met de sociaal-
economische raad van Griekenland (OKE), het sociaal-economisch comité van Israël, de Italiaanse CNEL,
de Palestijnse delegatie en de Turkse delegatie bij het gemeenschappelijk raadgevend comité (JCC).

De sociaal-economische raden van Spanje, Frankrijk, Griekenland, de Italiaanse CNEL en de sociaal-
economische raad van Tunesië zullen met een rapport komen over immigratie en samenwerking tussen de
landen in de regio.

De landen rond de Middellandse Zee vormen voor de EU de op één na grootste exportmarkt voor
landbouwproducten en levensmiddelen. Uit het rapport blijkt vooral hoe belangrijk het is dat
landbouworganisaties, de levensmiddelenindustrie, consumenten en werknemers bij de ontwikkeling worden
betrokken.

Het EESC zou, met behulp van zijn netwerk, een conferentie over "Samenwerking voor meer
voedselveiligheid" kunnen organiseren.

Om de beoogde resultaten op het gebied van de voedselproductie en voedselveiligheid te kunnen behalen
moet een aantal zaken worden uitgezocht, zoals o.a. meer en betere scholing en opleiding,
advisering en onderzoeksprogramma's.
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Voor alle maatregelen is het van essentieel belang dat bij de doelstellingen van het Barcelona-proces
politieke prioriteiten worden gesteld, zodat het MEDA-programma ook de voorwaarden schept voor de
ontwikkeling van landbouw en voedselveiligheid.

� Contactpersoon: de heer Wells
(Tel.: 00 32 2 546 82 83 - e-mail: michael.wells@esc.eu.int)

•  Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten in derde
landen

� Rapporteur: NIELSEN (diverse werkzaamheden - DK)
 

� Ref.: COM(2004) 233 def. � 2004/0073 CNS � CESE 1430/2004

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

12. CONSUMENTENBESCHERMING

•  Polycyclische aromatische koolwaterstoffen in procesoliën
� Rapporteur: SEARS (werkgevers - UK)

 
� Ref.: COM(2004) 98 def. � 2004/0036 COD � CESE 1429/2004

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

•  Trichloorbenzeen
� Rapporteur: SEARS (werkgevers - UK)

 
� Ref.: COM(2004) 320 def. � 2004/0111 COD � CESE 1424/2004

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

13. INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

•  Snelle verbindingen voor Europa
� Rapporteur: McDONOGH (werkgevers - IE)
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� Ref.: COM(2004) 61 def. �CESE 1427/2004

� Kernpunten:

Het EESC kan zich vinden in de Mededeling, maar dringt er niettemin bij de Commissie op aan
om: 

•  alles in het werk te blijven stellen om ervoor te zorgen dat het regelgevingskader in alle lidstaten,
dus ook de nieuwe, volledig wordt omgezet;

•  een wetsvoorstel voor een precieze en veelomvattende definitie van de term 'breedband' voor gebruik
in de EU uit te werken;

•  in deze nog op te stellen precieze definitie van 'breedband' ook een minimumnorm voor de kwaliteit
van de verbinding op te nemen;

•  te onderstrepen dat breedbandnetwerken zodanig dienen te worden uitgebreid dat het EU-
grondgebied tijdig volledig zal zijn gedekt, en om in toekomstige verslagen melding te maken van
hiaten in netwerken;

•  te doen wat in haar vermogen ligt om de uitrol van de nieuwe 3G-netwerken te vergemakkelijken en
kosteneffectiever te maken, wetgeving te overwegen inzake gedeeld gebruik van faciliteiten door
3G-exploitanten t.b.v. de consument en met het oog op een efficiënt gebruik van middelen in de EU;
dergelijke wetgeving zou breedband toegankelijker maken en leiden tot minder negatieve milieu-
effecten en lagere kosten voor de levering van diensten;

•  in de gaten te houden hoe wordt omgegaan met beveiligingskwesties die samenhangen met het
gebruik door de consument van nieuwe diensten, en om erop te letten dat daarbij het vertrouwen van
de consument in nieuwe technologieën en diensten groeit.

� Contactpersoon: de heer Raffaele Del Fiore
(Tel.: 00 32 2 546 91 09 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu




OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 73

Bulletin 13.12.2004 - NL- PE 351.877

OVERZICHT VAN DE
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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
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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: 53
Type: http:

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 73
Type: http:

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