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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:

47/04  Reservering van zalen voor bezoekersgroepen door een externe organisatie
          "Peace Quest International

49/04 Opening van een kleine supermarkt in het ASP-gebouw

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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SCHRIFTELIJKE VRAGEN Stand op 22.12.2004

Indiener Onderwerp Nr.

Erik Meijer Toenemende verontreiniging van achtererven, wegbermen
en andere open terreinen in toekomstige lidstaten met
duurzaam afval afkomstig van consumptie en bouw

E-3112/04

Erik Meijer en Kartika Liotard Import van textiel uit de derde wereld waarvan de
productie heeft geleid tot ongeneeslijke ziektes, ernstige
milieuverontreiniging en vernietiging van hulpbronnen

E-3113/04

Erik Meijer en Kartika Liotard De nadelen van het nieuwe wonder-schoonmaakmiddel
Cillit Bang tegen kalk en roest met onbekende
samenstelling dat uiterst zuur, onveilig en duur blijkt te
zijn

E-3114/04

Ignasi Guardans Cambó Verplaatsing van bedrijven E-3115/04

Ignasi Guardans Cambó Conjuncturele crisis in de schoenenindustrie in het dal van
de Vinalopó

E-3116/04

Christopher Huhne Witwassen van geld E-3117/04

Christopher Huhne Witwassen van geld E-3118/04

Christopher Huhne Verruiming van kapitaalvereisten E-3119/04

Marco Rizzo en Umberto Guidoni Foltervluchten E-3120/04

Frank Vanhecke Europese Grondwet E-3121/04

Frank Vanhecke Europese Grondwet E-3122/04

Frank Vanhecke Turkije en Cypriotische kwestie E-3123/04

Frank Vanhecke Russische discriminerende tarieven ten aanzien van de
Baltische staten

E-3124/04

Emanuel Fernandes Rijbeperkingen voor zware voertuigen ("weekend bans") E-3125/04

Roberta Angelilli Subsidies voor het bevorderen van muzikale activiteiten E-3126/04

Roberta Angelilli Subsidies voor de uitvoering van een project in de
telecommunicatiesector

E-3127/04

Roberta Angelilli Interpretatie van richtlijn 1999/70/EG van de Raad E-3128/04

Tomá� Zatloukal Invoer van sommige staalproducten uit de Republiek
Moldavië

P-3129/04



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 9

Bulletin 10.01.2005 - NL- PE 351.878

Bogdan Klich De verbijsterende traagheid die de Commissie aan de dag
legt bij de behandeling van voorstellen van Poolse
bedrijven met betrekking tot de mogelijke verkoop van
hun producten op de interne markt van de Europese Unie

P-3130/04

David Hammerstein Mintz Arrest van de Spaanse Hoge Raad over het
wateroverhevelingsproject Jucar-Vinalopó

P-3131/04

Mogens Camre Het sanctioneren van leugens van EU-ambtenaren E-3132/04

Mogens Camre Poging van OLAF tot manipulatie van de gerechtelijke
autoriteiten

E-3133/04

Mogens Camre Misleiding van de Europese ombudsman E-3134/04

Mogens Camre Informeren Comité van toezicht OLAF E-3135/04

Mogens Camre Verdediging door de Commissie van de klacht tegen
Hans-Martin Tillack

E-3136/04

Mogens Camre Aanspannen van een tuchtrechtzaak tegen ambtenaren van
de Commissie

E-3137/04

Mogens Camre Gevolgen van wetsovertredingen van  EU-instellingen E-3138/04

Mogens Camre Gebrek aan bewijs in verband met een aanklacht wegens
omkoping

E-3139/04

Mogens Camre Betaling door Commissie van honorarium van advocaat
van een voormalig werknemer

E-3140/04

Mogens Camre Poging van Commissie tot beïnvloeding getuigenis van
voormalig werknemer

E-3141/04

Mogens Camre Bekendmaking van vacatures bij de Commissie E-3142/04

Georgios Karatzaferis Probleem van de illegale immigranten in Griekenland E-3143/04

Georgios Karatzaferis Vrij verkeer van privé-wagens met communautaire
nummerborden in Griekenland

E-3144/04

Richard Corbett Schoolbijdragen voor leerlingen van categorie 3 op
Europese scholen

E-3145/04

Edit Bauer Financiële steun van de Commissie voor het herstel van
het nationaal park Hoge Tatra

P-3146/04

Josu Ortuondo Larrea Uitbreiding van de Europese Unie en voor de landbouw
bestemde financiële middelen

E-3147/04

Josu Ortuondo Larrea Postdiensten in Spanje E-3148/04

Josu Ortuondo Larrea Programma Life - milieu in Vilasantar (Galicië) E-3149/04

Josu Ortuondo Larrea Verlenging van de handelskade van de haven van Marín
met EFRO-middelen

E-3150/04
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Josu Ortuondo Larrea Uitbreiding van de Europese Unie en hervorming van het
gemeenschappelijk visserijbeleid

E-3151/04

Josu Ortuondo Larrea Aanleg van de buitenhaven van La Coruña (Spanje) met
EU-middelen

E-3152/04

Christopher Huhne Belastingtarieven hoogste inkomens E-3153/04

Christopher Huhne Belastingtarieven hoogste inkomens E-3154/04

Antonio De Poli Gebrekkige treinverbindingen in de Veneto E-3155/04

Antonio De Poli Gebrekkige treinverbindingen in de Veneto E-3156/04

Bart Staes Asielrecht en land van herkomst E-3157/04

Erik Meijer en Kartika Liotard Export van Franse kernenergie naar andere EU-lidstaten
waar deze aan verbruikers wordt verkocht voor een veel
lagere prijs dan binnen Frankrijk moet worden betaald

E-3158/04

Sylwester Chruszcz Schending van het communautair recht E-3159/04

José Ribeiro e Castro Hervorming van de suikersector E-3160/04

Konrad Szymański De legaliteit van het TV-kanaal XXL op het grondgebied
van de Europese Unie

P-3161/04

Bernat Joan i Marí Emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de
lucht door grote stookinstallaties, toepassing van richtlijn
2001/80/EG in Spanje

E-3162/04

Michl Ebner Milieubijdrage per voertuig E-3163/04

John Bowis Onderzoek geestelijke gezondheid E-3164/04

Daniel Hannan Pensioenregelingen leden Commissie E-3165/04

Elspeth Attwooll Europese mariene strategie E-3166/04

Christopher Huhne Toezicht op pensioenfondsen E-3167/04

Christopher Huhne APW Electronics E-3168/04

Marie-Line Reynaud Sterke euro en vals geld E-3169/04

Marie-Line Reynaud Doodstraf E-3170/04

Luciana Sbarbati Richtlijn over de onbeperkte octrooieerbaarheid van in
computers geïmplementeerde algoritmen en
bedrijfsmethoden

E-3171/04

Mario Borghezio Sloveens internetspel met verwijzingen naar de "Foiba's" E-3172/04

Albert Maat Verschillen in wetgeving inzake veterinaire medicijnen E-3173/04

Gilles Savary Samenstelling van de ondernemingsraad van het Europees
Spoorwegbureau

P-3174/04
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Ari Vatanen Recht van de lidstaten om de douanerechtenvrije invoer
voor beroepschauffeurs die werkzaam zijn in het verkeer
tussen de EU en derde landen te beperken

P-3175/04

Karin Resetarits Onreglementaire overheidssteun bedreigt de
levensvatbaarheid van particuliere ondernemingen

E-3176/04

James Allister Waterkosten E-3177/04

James Allister Vervolging van christenen in China E-3178/04

James Allister Vervolging van christenen in China E-3179/04

Proinsias De Rossa Schendingenvan de mensenrechten in Iran E-3180/04

Proinsias De Rossa Schendingenvan de mensenrechten in Iran E-3181/04

Proinsias De Rossa Toestand in Liberia E-3182/04

Proinsias De Rossa Toestand in Liberia E-3183/04

Proinsias De Rossa Verordening inzake folterapparatuur E-3184/04

Proinsias De Rossa Conflictuerende verordeningen inzake folterapparatuur en
de afschaffing van de invoerrechten op bepaalde wapens
en militaire uitrustingsgoederen

E-3185/04

Proinsias De Rossa Kapitaalinvestering door een lidstaat in een winstgevend
staatsbedrijf

E-3186/04

Proinsias De Rossa Artikel 192 van het EG-Verdrag E-3187/04

Proinsias De Rossa Stortplaatsen in Ierland E-3188/04

Proinsias De Rossa Het bestellen van vliegtickets vanuit een ander land E-3189/04

Proinsias De Rossa Waterheffingen E-3190/04

Proinsias De Rossa EU-kaderrichtlijn inzake water E-3191/04

Proinsias De Rossa Verhoogde inname van foliumzuur E-3192/04

Proinsias De Rossa Herstructurering en relocatie van ondernemingen E-3193/04

Proinsias De Rossa Ontheffingen van de richtlijn inzake de prijsaanduiding E-3194/04

Proinsias De Rossa De nitraatrichtlijn E-3195/04

Proinsias De Rossa Erkenning van de beroepskwalificaties van artsen E-3196/04

Proinsias De Rossa Wijziging van de Ierse wet inzake nationale monumenten E-3197/04

Proinsias De Rossa ILO-Conventie 182 inzake kinderarbeid E-3198/04

Proinsias De Rossa Uitvoering van een arbeidsrechtrichtlijn in Ierland E-3199/04

Proinsias De Rossa Onafhankelijk onderzoek naar verkeersongevallen E-3200/04
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Proinsias De Rossa Handel in instrumenten die gebruikt kunnen worden voor
het volstrekken van de doodstraf

E-3201/04

Proinsias De Rossa Vervolging van leden van Falung Gong in China E-3202/04

Marie-Line Reynaud Atlantische verkeersas in Europa - rijksweg RN 141 in
Frankrijk (=RCEA (E630))

E-3203/04

James Allister Fraude P-3204/04

Anne Jensen Aanpassingen van douanerechten E-3205/04

Dimitrios Papadimoulis Gecontroleerde stortplaatsen in Noord-Griekenland E-3206/04

Dimitrios Papadimoulis Afvalbeheer in Noord-Macedonië E-3207/04

James Allister Fraude en IRA E-3208/04

Chris Davies Verkoop op afstand E-3209/04

Phillip Whitehead Griekse bonthandel E-3210/04

Phillip Whitehead De Griekse bonthandel E-3211/04

Peter Skinner Prijsstructuur van Apple's itunes E-3212/04

Peter Skinner Het doodknuppelen van zeehondjes in Rusland E-3213/04

Glyn Ford Drijfnetvisserij op zalm E-3214/04

Paul van Buitenen Eerlijkheid over de onbetrouwbaarheid van de rekeningen
van de EU

E-3215/04

Paul van Buitenen Ontslagen rekenplichtige van de Commissie en een niet-
gegarandeerde positieve betrouwbaarheidsverklaring

E-3216/04

Koenraad Dillen EU en Chinees beleid van één China en twee systemen E-3217/04

Hiltrud Breyer Ongevallen door afbijtmiddelen die dichloormethaan
bevatten

P-3218/04

Georgios Karatzaferis Verontreiniging door vuilstortplaatsen in Griekenland E-3219/04

Luciana Sbarbati en Giovanni Fava De Bolkenstein-richtlijn over de diensten in de interne
markt

E-3220/04

Frank Vanhecke Wapenembargo China E-3221/04

Frank Vanhecke China en Soedan E-3222/04

Frank Vanhecke Situatie in Congo E-3223/04

Frank Vanhecke Raad en Verordening (EG) nr. 1049/2001
(opnamebanden)

E-3224/04

Frank Vanhecke Raad en Verordening (EG) nr. 1049/2001 (positie
nationale vertegenwoordigers)

E-3225/04
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Frank Vanhecke Europese Raad en Verordening (EG) nr. 1049/2001 E-3226/04

Frank Vanhecke Europese Conventie en Verordening (EG) nr. 1049/2001 E-3227/04

Ilda Figueiredo Subsidies voor de renovatie van historische centra E-3228/04

Hiltrud Breyer Dierproeven in de EU E-3229/04

Christopher Huhne EHRM E-3230/04

Catherine Stihler Autoverhuur en verband met berovingen E-3231/04

Caroline Lucas Jacht op babyzeehonden in Russische Federatie E-3232/04

Caroline Lucas Jacht op babyzeehonden in Russische Federatie E-3233/04

Catherine Stihler Commissie EU en water als handelswaar E-3234/04

Catherine Stihler Exploitatie van steengroeven E-3235/04

Charles Tannock Doodstraf in Iran voor protestantse predikant wegens
geloofsverzaking

E-3236/04

Charles Tannock Doodstraf voor Tibetaanse religieus leider E-3237/04

Proinsias De Rossa Ontwerpverordening inzake martelwerktuigen en
verordening van de Raad nr. 150/2003

E-3238/04

Proinsias De Rossa Opleiding voor beginnende chauffeurs na het behalen van
het rijbewijs

E-3239/04

Luigi Cocilovo Het schoonmaken van het vervuilde bedrijfsterrein
(voormalig Zanussi) in Conegliano

E-3240/04

Sylwester Chruszcz De aanleg van een scheepvaartskanaal door het gebied van
het Internationale Park van de Vallei van de Neder-Oder

E-3241/04

Jamila Madeira Communautaire initiatieven EQUAL, URBAN II en
LEADER+

E-3242/04

Francesco Speroni Het laissez-passer voor de leden van het Europees
Parlement

P-3243/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Te weinig sociale indicatoren P-3244/04

Michl Ebner Toetredingsonderhandelingen met Kroatië E-3245/04

Lissy Gröner Maatregelen na de Reflex-studie E-3246/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Opheldering over de situatie rond de EU-delegatie in
Bulgarije

E-3247/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Publicatie van door de EU gefinancierde contracten E-3248/04

Antonio De Poli Discriminatie en ontslag van werknemers van de Europese
Commissie onder voorzitterschap van Romano Prodi

E-3249/04
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Georgios Karatzaferis Uitbreiding van de territoriale wateren tot 12 mijl door de
lidstaten

E-3250/04

Phillip Whitehead Programma's LIFE-Natuur en LIFE+ E-3251/04

Silvana Koch-Mehrin Financiële steun in de Europese Unie aan ATTAC P-3252/04

Silvana Koch-Mehrin Financiële steun van de Europese Unie in het kader van
het ESF

E-3253/04

Silvana Koch-Mehrin Financiële steun van de Europese Unie aan vakbonden E-3254/04

Antonio De Poli Verspreiding van de bedreigde Europese muziekcultuur E-3255/04

Mario Mauro Richtlijn over de handel in broeikasgasemissierechten en
nationaal plan van Italië

E-3256/04

Koenraad Dillen Persvrijheid en vrijheid van meningsuiting in China E-3257/04

Ivo Belet Delocalisatie binnen de EU E-3258/04

Bart Staes Tussenkomst Britse overheid ontmanteling kerncentrales
British Energy

P-3259/04

Eija-Riitta Korhola Melding van technische fouten in de
Gemeenschapswetgeving

E-3260/04

Eija-Riitta Korhola Melding van technische fouten in de
Gemeenschapswetgeving

E-3261/04

Robert Goebbels Vergelijkbaarheid van internationale statistieken E-3262/04

María Ayuso González De knoflookproductie P-3263/04

Sérgio Marques Inwerkingtreding van het stelsel van het enkel GLB-tarief
voor bananen

P-3264/04

Ole Christensen Gelijke behandeling en structuurfondsen E-3265/04

Manolis Mavrommatis Voorlichting, preventie en onderzoek voor de strijd tegen
AIDS

E-3266/04

Dimitrios Papadimoulis Bescherming van het Oecumenisch Patriarchaat E-3267/04

Dimitrios Papadimoulis Bedreiging van een NATURA-biotoop door de geplande
aanleg van een waterverslindend golfterrein in een
waterarm gebied in Zuid-Kreta

E-3268/04

Konstantinos Hatzidakis Maatregelen tegen drugs E-3269/04

Bart Staes Publieke consultaties via e-mail E-3270/04

Paulo Casaca Gebruik van Zeer Hoge Resolutie (ZHR) satellietbeelden
voor het controleren van landbouwers

E-3271/04

Graham Watson Gibraltar E-3272/04
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Paul van Buitenen Betrouwbaarheid van de bron van een beschuldiging in
een OLAF onderzoek

P-3273/04

Dorette Corbey Lozing verontreinigde baggerspecie in de Rijn P-3274/04

Christopher Huhne Wettelijke aansprakelijkheid E-3275/04

Toine Manders Verstoring interne markt als gevolg van verschillen in
belastingtarieven

E-3276/04

Margrietus van den Berg Aanbesteding uitzendrechten voetbalwedstrijden E-3277/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Invoer van dranken in blikken op Malta E-3278/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Eventuele ecobelasting op ingevoerde dranken op Malta E-3279/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Personenvervoer op Malta E-3280/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Prijzen voor water en stroom op Malta E-3281/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Scheepsvervoer van Malta naar Gozo en terug E-3282/04

Klaus-Heiner Lehne Invoerheffingen op tangen in de EU en de VS E-3283/04

Rebecca Harms Nadelige gevolgen van een bouwproject (B-Plan
Bergstedt 23/Immenhorstweg) voor EU-
vogelbeschermingsgebied Hainesch-Iland (DE 2326401)

E-3284/04

Dimitrios Papadimoulis Studie naar de sociaal-economische en milieugevolgen
van de spoorlijn Korinthe-Patras

E-3285/04

Dimitrios Papadimoulis Opname van vluchtelingenflats in Athene op de lijst van
monumenten

E-3286/04

Georgios Karatzaferis Post van directeur Europees Centrum voor ziektepreventie
en -bestrijding

E-3287/04

Georgios Karatzaferis Lage absorptie van middelen van het derde communautair
bestek voor cultuur

E-3288/04

Georgios Karatzaferis Diplomatoekenning door de Vrije Studiecentra in
Griekenland

E-3289/04

Nirj Deva Kinderarbeid in China E-3290/04

Nirj Deva Kinderarbeid in India E-3291/04

Nirj Deva Drugs in Afghanistan E-3292/04

Nirj Deva Slaappapavers E-3293/04

Glyn Ford Socialeverzekeringsstelsel Gibraltar E-3294/04

Anneli Jäätteenmäki Harmonisatie van wettelijke bepalingen op het gebied van
consumentenbescherming

E-3295/04

Marco Rizzo en Umberto Guidoni Textielsector en bedrijfsverplaatsingen E-3296/04



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN16

Bulletin 10.01.2005 - NL- PE 351.878

Cristiana Muscardini Aardbeving in Noord-Italië E-3297/04

Adriana Poli Bortone Natuurrampen E-3298/04

Erik Meijer en Kartika Liotard Het verdringen van de vis in het Afrikaanse Victoriameer
door voor export naar Europa verwerkte nijlbaars en de
gevolgen voor voedseltekorten en wapenexport

E-3299/04

Ria Oomen-Ruijten Bestrijding legionella E-3300/04

Mia De Vits Wisselkoers euro/dollar, artikel 111 van het Verdrag E-3301/04

Paul van Buitenen Opheldering over passages in het vijfde jaarverslag van
het Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF

E-3302/04

Dorette Corbey Toegang tot de rechter in een andere lidstaat P-3303/04

Paul van Buitenen Advocaat verdedigt voormalige Commissie-ambtenaar en
OLAF-informant

P-3304/04

Kyriacos Triantaphyllides Voorstel van de Commissie voor een nieuwe algemene
verordening houdende een gemeenschappelijk geheel van
regels voor de drie financieringsinstrumenten van de
structuurfondsen voor de periode 2007 - 2013
(COM(2004)492 def)

E-3305/04

Kyriacos Triantaphyllides Voorstel van de Commissie voor een nieuwe algemene
verordening houdende een gemeenschappelijk geheel van
regels voor de drie financieringsinstrumenten van de
structuurfondsen voor de periode 2007 - 2013
(COM(2004)492 def.)

E-3306/04

Kyriacos Triantaphyllides Voorstel van de Commissie voor een nieuwe algemene
verordening houdende een gemeenschappelijk geheel van
regels voor de drie financieringsinstrumenten van de
structuurfondsen voor de periode 2007 - 2013
(COM(2004)492 def.)

E-3307/04

Kyriacos Triantaphyllides Voorstel van de Commissie voor een nieuwe algemene
verordening houdende een gemeenschappelijk geheel van
regels voor de drie financieringsinstrumenten van de
structuurfondsen voor de periode 2007 - 2013
(COM(2004)492 def)

E-3308/04

Anne Jensen en Markus Ferber Spionage E-3309/04

Graham Watson Taiwan E-3310/04

Marie-Line Reynaud Euro en dollar - eurozone van de Europese Unie E-3311/04

Ria Oomen-Ruijten Verwerking verontreinigd baggerslib E-3312/04

Toine Manders Beer-hondengevechten in Pakistan E-3313/04
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Ilda Figueiredo Besnoeiingen in de EU-subsidies voor Portugees-Spaanse
projecten

E-3314/04

Jillian Evans Antwoord op schriftelijke vraag P-0524/2004 P-3315/04

Christopher Heaton-Harris Dubbele boekhoudding P-3316/04

Ian Hudghton Schots en Gaelic en de EU-Grondwet P-3317/04

Véronique De Keyser GOPA-bijeenkomst P-3318/04

Alfonso Andria Hereditaire fructose-intolerantie P-3319/04

Mia De Vits Publieke diensten voor arbeidsbemiddeling en het
Europese concurrentiebeleid

P-3320/04

Gay Mitchell Gezondheidsvakanties voor kinderen uit Wit-Rusland E-3321/04

Gay Mitchell Privatisering van overheidsdiensten in
ontwikkelingslanden

E-3322/04

Frank Vanhecke Beginselen voor de integratie van immigranten in de EU
en stemrecht

E-3323/04

Frank Vanhecke Ambassades in Cuba en dissidenten E-3324/04

Frank Vanhecke Erkenning illegale Sovjetbezetting door Rusland E-3325/04

Frank Vanhecke EU en presidentsverkiezingen in Oekraïne E-3326/04

Frank Vanhecke Russische viering einde Tweede Wereldoorlog E-3327/04

Frank Vanhecke Gemeenschappelijke principes voor de integratie van
immigranten in de EU

E-3328/04

Frank Vanhecke Islam en terrorisme E-3329/04

Frank Vanhecke Europees handboek over integratie en stemrecht E-3330/04

Ole Christensen Voetbal en maatschappelijke dialoog P-3331/04

Françoise Grossetête Ontwerp, toezicht en uitvoering van
gebouwen/overeenkomsten

P-3332/04

Eva-Britt Svensson Eventuele belemmering van de interne markt door
Zweedse CAO's

P-3333/04

Roberto Musacchio Onmiddellijke hervatting van de rondetafelgesprekken
tussen regering, vakbonden, plaatselijke instanties en
Thyssen Krupp

P-3334/04

Rosa Miguélez Ramos Onregelmatigheden bij LEADER+ P-3335/04

Jules Maaten WHO waarschuwing over vogelgrieppandemie P-3336/04

Saïd El Khadraoui Liberalisering internationaal passagiersvervoer per spoor P-3337/04
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David Hammerstein Mintz Dagbouwmijnen van Fonfría en Feixolin (streek van de
Laciana-vallei, Spanje)

E-3338/04

Theresa Villiers Uitvoerrestituties voor levend vee E-3339/04

Theresa Villiers Overtredingen bij uitvoerrestituties E-3340/04

Catherine Stihler Experimenten met primaten E-3341/04

Nirj Deva Suiker E-3342/04

Nirj Deva HIV/AIDS E-3343/04

Bill Newton Dunn Verplichting een goede krik met nieuwe caravans en
aanhangwagens mee te leveren

E-3344/04

Esko Seppänen Externe banden van commissarissen E-3345/04

Mario Borghezio De verspreiding in Europa verbieden van racistische
uitzendingen van al-Manar

E-3346/04

Mario Borghezio De verspreiding in Europa verbieden van racistische
uitzendingen van al-Manar

E-3347/04

Marco Rizzo en Umberto Guidoni Verplaatsing van de chocoladefabriek Perugina E-3348/04

Nicola Zingaretti en anderen De staalcrisis in Terni E-3349/04

Jules Maaten Toegang tot Schengen-gebied met Israëlische
noodpaspoorten

E-3350/04

Jules Maaten Kruidensigaretten E-3351/04

Eva-Britt Svensson Beginsel van het land van oorsprong in de
dienstenrichtlijn

E-3352/04

Joseph Muscat Accijns op diensten voor mobiele telefonie P-3353/04

Catherine Stihler EU-verbod op de invoer van runderembryo's P-3354/04

Josu Ortuondo Larrea en Ignasi
Guardans Cambó

Bescherming van het in het Natura 2000-netwerk
opgenomen gebied van communautair belang (GCB) van
de "Serra da Capelada" (Galicië)

E-3355/04

Josu Ortuondo Larrea en Ignasi
Guardans Cambó

Bescherming van het in het Natura 2000-netwerk
opgenomen gebied van communautair belang (GCB) van
de "Serra do Careón" (Galicië)

E-3356/04

Josu Ortuondo Larrea en Ignasi
Guardans Cambó

Opneming van de "Serra do Suido" in het voorstel voor
het Natura 2000-netwerk

E-3357/04

Josu Ortuondo Larrea en Ignasi
Guardans Cambó

Door het EFRO medegefinancierde werkzaamheden op
het traject Crecente-Filgueira (Galicië) die aanzienlijke
schade hebben aangericht

E-3358/04
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Josu Ortuondo Larrea en Ignasi
Guardans Cambó

Bescherming van de riviermossel in het in het Natura
2000-netwerk opgenomen deel van de rivier de Arnego
(Galicië)

E-3359/04

Georgios Karatzaferis Verplichte invulling van religie  op Duitse
overheidsdocumenten

E-3360/04

Georgios Karatzaferis van verspilling van middelen door het vierde CB E-3361/04

Catherine Stihler EU-verbod op de invoer van rundersperma E-3362/04

Joseph Muscat Arbeidsvoorwaarden E-3363/04

Joseph Muscat Dubbeldekker reisbussen E-3364/04

Joseph Muscat Richtlijn betalingsachterstand E-3365/04

Koenraad Dillen Wedde Marwan Barghouti E-3366/04

Frank Vanhecke Al-Aksa-martelaren E-3367/04

Dorette Corbey en Thijs Berman Grondwatervervuiling als gevolg van onkruidbestrijding
en gewasbeschermingsmiddelen

E-3368/04

Ilda Figueiredo Groenboek "Gelijkheid en non-discriminatie in een
uitgebreide Europese Unie"

E-3369/04

Ilda Figueiredo Investeringen in de productie van hernieuwbare energie E-3370/04

Ilda Figueiredo Reglementering van uitzonderlijke situaties in de sector
van het zware vrachtvervoer

E-3371/04

Roberta Angelilli Geld voor plattelandstoerisme E-3372/04

Roberta Angelilli Geld voor sport E-3373/04

Roberta Angelilli Bescherming van Europese wijnproducten E-3374/04

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

E-3375/04

Roberta Angelilli Ongerechtvaardigde verhoging van de tolheffing op de
snelweg

E-3376/04

Roberta Angelilli Geld voor het verbouwen van lavendel en hop E-3377/04

Willy Meyer Pleite Definitieve goedkeuring van de oorsprongsbenaming voor
asturische cider

P-3378/04

Pierre Schapira Prerogatieven van het Europees Parlement in het voorstel
van nieuw beleidsinstrument voor economische
samenwerking

P-3379/04

Willy Meyer Pleite Stuwmeer van Caleao (Asturië-Spanje) E-3380/04

Ian Hudghton Visserijbeleid E-3381/04
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Caroline Lucas Genetisch gemodificeerde gewassen E-3382/04

Erik Meijer Financiering van de centrale regering van Bosnië-
Herzegovina en daarop gerichte inmenging van de EU in
het belastingsysteem en de Dayton-bestuursstructuren

E-3383/04

Paulo Casaca Europese steun aan de Iraanse dictatuur E-3384/04

Eluned Morgan Bijhouden scores uitvoering P-3385/04

Georgios Karatzaferis Onverschilligheid van de Commissie ten aanzien van de
schending van het recht op eigendom in Griekenland

E-3386/04

Eluned Morgan Visserijpolitiek E-3387/04

Bart Staes Overeenkomst tussen de Europese Commissie en Philip
Morris tot bestrijding van de sigarettensmokkel

E-3388/04

Bart Staes Overeenkomst tussen de Europese Commissie en Philip
Morris tot bestrijding van de sigarettensmokkel

E-3389/04

Erik Meijer Het grote aantal bankrekeningen op naam van de
Europese Unie en de gevolgen van deze versnippering
voor controle, financiële risico's en beslag op ambtelijke
capaciteit

E-3390/04

Panagiotis Beglitis Erkenning van de Republiek Cyprus - Europese Raad van
17 december 2004

P-3391/04

Albert Maat Russisch verbod op export van plantaardige producten uit
Nederland naar Rusland

P-3392/04

Dimitrios Papadimoulis Toepassing van de Seveso II-richtlijn in Griekenland E-3393/04

Christopher Huhne Reclame en sponsoring door de tabaksindustrie E-3394/04

Paul van Buitenen Parachutering van een kabinetschef E-3395/04

Renato Brunetta Invoer van suiker uit de Balkan P-3396/04

Poul Rasmussen Turkije en de mensenrechten P-3397/04

Paul van Buitenen Verzoek om onderzoek naar "kruiwagenpraktijken" E-3398/04

Sergio Berlato Bescherming van de door het "Balkansyndroom"
getroffen militairen en hun gezinnen

E-3399/04

Dorette Corbey Overtreding milieuregels GCO Petten E-3400/04

Antonios Trakatellis Procedure voor de toetreding van Turkije: schending van
de vrijheid van godsdienst en problemen door de niet-
erkenning van de republiek Cyprus

P-3401/04

Béla Glattfelder Suikerquota's voor de westelijke landen in de Balkan P-3402/04

Mogens Camre Bijdrage van Denemarken aan de EU P-3403/04
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Kathalijne Buitenweg Misstanden bij kernreactor Petten en stopzetting
strafrechtelijk onderzoek hiernaar

P-3404/04

Mogens Camre Is het in de EU verboden kritiek op een godsdienst te
leveren?

E-3405/04

Othmar Karas Officiële vaststelling van het gemeenschappelijk
standpunt van de Raad over het voorstel voor een richtlijn
inzake per computer geïmplementeerde uitvindingen

E-3406/04

Antonios Trakatellis Toetredingsproces Turkije: schendingen van de vrijheid
van godsdienst en impasse door de niet-erkenning van de
Republiek Cyprus

E-3407/04

Georgios Karatzaferis Procedures voor het Europees Hof van Justitie tegen
Griekenland

E-3408/04

Georgios Papastamkos Jeugd in actie E-3409/04

Dimitrios Papadimoulis Overconcentratie massamedia E-3410/04

Simon Coveney Gratis openbaar vervoer voor ouderen E-3411/04

Antonio De Poli Structuren voor de diagnose en therapie bij
hartritmestoornissen in de rechterhartkamer

E-3412/04

Antonio De Poli Structuren voor de diagnose en therapie bij
hartritmestoornissen in de rechterhartkamer

E-3413/04

Jules Maaten Pensioenrechten E-3414/04

Erna Hennicot-Schoepges Europees muzieknetwerk P-3415/04

Raül Romeva i Rueda Selectieve moord op Palestijnse burgers door het
Israëlische leger

E-3416/04

Raül Romeva i Rueda Samenwerkingsprogramma's in Guatemala E-3417/04

Raül Romeva i Rueda Vrouwenmoorden in Guatemala E-3418/04

Raül Romeva i Rueda Genitale verminking bij vrouwen E-3419/04

Raül Romeva i Rueda Mundiale strategie ter bestrijding van kinderarbeid E-3420/04

Raül Romeva i Rueda Situatie van Koerdische politici E-3421/04

Sir Robert Atkins Richtlijn 73/239/EEG en regelgeving betreffende Lloyd's E-3422/04

Sir Robert Atkins Richtlijn 73/239/EEG en Lloyd's E-3423/04

Sir Robert Atkins Twaalfjarenovereenkomst tussen de Europese Commissie
en Philip Morris International ter bestrijding van smokkel
en namaaksigaretten

E-3424/04

Mario Borghezio Inbreuk op de regels van de markt bij de overname van
Albacom door British Telecom

E-3425/04
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Bart Staes Adaptieve cruise control E-3426/04

Bart Staes Vrijwaring Europees cultureel erfgoed E-3427/04

Jim Higgins Toepassing van het proces van breking, onderdompeling
en verbranding voor de verwijdering van asbest

P-3428/04

Rosa Miguélez Ramos Aanleg van een viaduct in de "Esteiro do Tambre" E-3429/04

Rebecca Harms Uitvoering EU-kaderrichtlijn verbetering luchtkwaliteit in
Göttingen

E-3430/04

Rebecca Harms Verwerking van raketbrandstoffen in Pavlograd
(Oekraïne)

E-3431/04

Brice Hortefeux Antidumping-maatregelen E-3432/04

Roberta Angelilli Geld voor bescherming en ontwikkeling van bosgebieden
in Toscana

E-3433/04

Roberta Angelilli Alzheimerhulp en verzorging voor patiënten en hun
gezinsleden

E-3434/04

Roberta Angelilli Instandhouding sigarenwinkels E-3435/04

Dimitrios Papadimoulis Financiële vooruitzichten en het vierde communautair
bestek

P-3436/04

Ingeborg Gräßle Rente bij voorfinanciering E-3437/04

Hiltrud Breyer Afvalproblematiek in Roemenië E-3438/04

Glyn Ford Joint ventures in de DVK E-3439/04

Diana Wallis Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad inzake de
betekenis van stukken

E-3440/04

Diana Wallis Het beginsel van het land van oorsprong E-3441/04

Henrik Lax TACIS-financiering van de EU  in Turkmenistan E-3442/04

Henrik Lax Bestrijding van HIV in de EU  en omgeving E-3443/04

Anne Van Lancker Dialoog met religieuze en niet-confessionele organisaties P-3444/04

Charles Tannock Discriminatie door aanbieders van
mobieletelefoniediensten in het VK

P-3445/04

Jonas Sjöstedt Eerbiediging van genomen besluiten in Bolivia P-3446/04

Jutta Haug Ingrepen in de biodiversiteit met Europese financiële
steun in Ghana

E-3447/04

John Bowis Economische partnerschapsovereenkomsten E-3448/04

Giles Chichester Agenda van Lissabon en personen die hun werk alleen
verrichten

E-3449/04
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Charles Tannock en Nirj Deva Marteling en verdrijving van religieuze en etnische
minderheden in Bangladesh

E-3450/04

Giusto Catania Onmiddellijke evaluatie van de milieucompatibiliteit van
de brug over de Straat van Messina

E-3451/04

Kartika Liotard en Erik Meijer Het niet vervolgen van milieuovertredingen gedaan door
het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek in
Petten (NL)

E-3452/04

Ilda Figueiredo Medewerkers gezondheidszorg in gevaar E-3453/04

Jonas Sjöstedt Onregelmatigheden in overeenkomsten E-3454/04

Charles Tannock Boeddhistische extremisten dringen aan op strenge nieuwe
wetten in Sri Lanka

E-3455/04

Frank Vanhecke Hervorming Europees suikerbeleid bio-ethanol E-3456/04

Frank Vanhecke Hervorming Europees suikerbietenbeleid en landbouwers E-3457/04

Frank Vanhecke Integratiecursussen in Duitsland E-3458/04

Frank Vanhecke Vlaamse vissersvaartuigen in Boulogne E-3459/04

Georgios Karatzaferis Technische ondernemingen die mediakanalen controleren
en de communautaire wetgeving

P-3460/04

Edith Mastenbroek Voorstel van de regeringen van het VK, Ierland, Frankrijk
en Zweden aan de Raad betreffende de invoering van een
bewaarplicht voor gegevens

P-3461/04

Georgios Karatzaferis Stagnatie in het opnemen van kredieten van het derde CB
in Griekenland

E-3462/04

Marco Rizzo en Umberto Guidoni De crisis bij Thyssen-Krupp in Terni E-3463/04

Philip Claeys Kantoor Al Aqsa te Rotterdam E-3464/04

Jules Maaten Zelfdovende sigaretten E-3465/04

Hynek Fajmon Toepassing van de EU-wijnwetgeving in de Tsjechische
Republiek

E-3466/04

Sérgio Ribeiro Visserij-Portugal - TAC's en quota voor 2005 P-3467/04

Dimitrios Papadimoulis en Hiltrud
Breyer

Natura 2000-netwerk in Griekenland en beheerinstanties E-3468/04

Stavros Arnaoutakis Dood vijfjarig jongetje door nalatigheid personeel
Europees alarmnummer "112"

E-3469/04

Stavros Arnaoutakis Tracering oproepers van het Europees alarmnummer
"112" en bekendheid van dit nummer bij het grote publiek

E-3470/04

Michl Ebner Europese vrijwilligersdienst E-3471/04
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Michl Ebner Elektronische kiezerspas E-3472/04

Joseph Muscat Vertrekbelastingen E-3473/04

Robert Goebbels Contractueel met Eurostat verbonden ondernemingen E-3474/04

Robert Goebbels Productiviteit van de publieke sector E-3475/04

Lapo Pistelli en anderen De magnetische afdeling van AST in Terni (Italië) gaat
dicht

E-3476/04

Erik Meijer en Kartika Liotard Bedreiging van de volksgezondheid door zonder
voorafgaand onderzoek naar de gevolgen UMTS-masten
te plaatsen op de daken van woonflats en kantoren

E-3477/04

Herbert Bösch Gebruikmaking van de aanpassingscoëfficiënt P-3478/04

Catherine Stihler Commercialisatie van zuigelingenmelk E-3479/04

Kathy Sinnott EU-subsidieregeling E-3480/04

Kathy Sinnott Regelgeving met betrekking tot Lloyd's Bank E-3481/04

László Surján Komt de overzienbaarheid van de bestuursuitgaven in
gevaar met het voorstel van nieuwe financiële
vooruitzichten?

E-3482/04

Koenraad Dillen Verspreiding HIV-virus in Oost-Europa E-3483/04

Koenraad Dillen Synthetische drugs in de Europese Unie E-3484/04
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VRAGENUUR (B6-0136/04) 14 en 15 december 2004

23 vragen (artikel 109 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Witold TOMCZAK Interventie ter verlaging van het invoerrecht op uit Rusland
geïmporteerde primaire aluminium

H-0416/04

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ
WHITE

Betrekkingen tussen de EU en de Euregio Pyreneeën-
Middellandse Zee

H-0420/04

Dimitrios PAPADIMOULIS Unilaterale erkenning door de VS van de FYROM als
"Republiek Macedonië"

H-0422/04

Brian CROWLEY Het IDACB-programma H-0426/04

Seán Ó NEACHTAIN Maritieme veiligheid H-0428/04

Claude MORAES Samenwerking tussen lidstaten inzake grensoverschrijdende
misdaad

H-0432/04

Mairead McGUINNESS Darfur en de maatregelen van de Soedanese regering H-0437/04

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Beschonken chauffeurs H-0438/04

Nikolaos VAKALIS Niet meerekenen van de overheidsuitgaven voor onderzoek
in het plafond van het overheidstekort

H-0441/04

VRAGEN AAN DE COMMISSIE

Evangelia TZAMPAZI Dioxines in zuivelproducten in Nederland H-0413/04

Daniel CASPARY Administratiekosten voor CO2-certificaten bij de
emissiehandel

H-0419/04

Ignasi GUARDANS
CAMBÓ

Piraterij in de informatiemaatschappij H-0447/04
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VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN

De Heer KALLAS

Anna HEDH Kosten van reizen naar Straatsburg H-0439/04

Paul van BUITENEN Het negeren van de wensen van het Parlement omtrent de
publicatie van de vacature voor de post van OLAF-directeur

H-0463/04

Mevrouw REDING

Åsa WESTLUND Uitdagingen voor openbare dienstverlening H-0440/04

Luis HERRERO-TEJEDOR Definitie van "taak van openbare dienstverlening" van de
openbare omroep

H-0479/04

Richard HOWITT Beschikbaarheid van digitale televisiediensten in Europa H-0487/04

Michl EBNER Product placement H-0496/04

Mary HONEYBALL Privacy en elektronische communicatie H-0497/04

De Heer MICHEL

Bart STAES Massaverkrachtingen in de Democratische Republiek Congo H-0411/04

Manolis MAVROMMATIS Doeltreffende benutting van de humanitaire hulp van de EU H-0435/04

Hélène GOUDIN EU-ontwikkelingshulpbeleid H-0443/04

Marie ISLER BÉGUIN Initiatief voor vrede en dialoog in Mauretanië H-0436/04

_______________
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OVERZICHT VRAGENUUR
DECEMBER 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 31 9 20 4 2 0 0 de heer NICOLAÏ

Commissie 56 14 40 4 2 0 0
de heer KYPRIANOU
de heer McCREEVY
de heer KALLAS
mevrouw REDING
de heer MICHEL

Totaal 87 23 60 8 4 0 0
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

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

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 159

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

Bescherming van de nationale wapenmarkten 13.10.2004 13.01.2004 12

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 16

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 26

                                                     
1 Situatie op 16.12.2004
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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 20

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 20

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 24

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 45

48/2004 351.244 Bart STAES en Pierre JONCKHEER Geluidsoverlast door nachtvluchten 15.11.2004 15.02.2005 12

49/2004 351.350 Bill  Newton DUNN Uitbreiding van de Europese Unie 18.11.2004 18.02.2005 4

50/2004 351.526 Michal KAMIŃSKI en Guntars
KRASTS

Presidentsverkiezingen in Oekraïne 18.11.004 18.02.2005 14

51/2004 352.182 Robert EVANS, Neena GRILL,
Gérard ONESTA, Thomas MANN en
Gérard DEPREZ

Herdenkingen van de twintigste verjaardag van de
ramp te Bhopal

26.11.2004 26.02.2005 49
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52/2004 351.981 Lydia SCHENARDI en arine LE PEN Bescherming van het kind en het familierecht 01.12.2004 01.03.2005 7

53/2004 352.183 Janusz WOJCIECHOWSKI, Zdzislaw
PODKAŃSKI, Czeslaw SIEKIERSKI
en Zbigniew KUŻMIUK

Oproep aan de parlementen van de lidstaten van de
Europese Unie tot onverwijlde terugtrekking van
de strijdkrachten uit Irak

01.12.2004 01.03.2005 9

54/2004 352.184 Lydia SCHENARDI en Marine LE
PEN

Rechten van gehandicapten 01.12.2004 01.03.2005 9

55/2004 352.688 Marie Anne ISLER BEGUIN Erkenning door de Europese Unie van het recht op
leven in een gezonde omgeving

13.12.2004 13.03.2005 7

56/2004 352.689 Zdzislaw Zbigniew PODKAŃSKI Bevordering van de toegang tot het Internet 13.12.2004 13.03.2005 14

57/2004 352.910 Koenraad DILLEN, Frank
VANHECKE, Philip CLAEYS en
Jean-Claude MARTINEZ

Liberalisering van havendiensten 13.12.2004 13.03.2005 9
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58/2004 353.031 Dariusz ROSATI en Boguslaw SONIK 60-jarige herdenking van de bevrijding van het
vernietigingskamp van Auswitz-Birkenau

15.12.2004 15.03.2005 43

59/2004 353.033 Andreas MÖLZER Beperking van het personenverkeer en over het
voorkomen van massale immigratie bij een
eventuele toetreding van Turkije tot de Europese
Unie

15.12.2005 15.03.2005 10

60/2004 353.034 Gitte SEEBERG, Jens-Peter BONDE,
Friedrich-Wilhelm GRAEFE ZU
BARINGDORF, James NICHOLSON
en Januscz WOJCIECHOWSKI

Maximumduur van acht uur voor het vervoer van
levende dieren

15.12.2004 15.03.2005 37

61/2004 353.035 Geoffrey Van ORDEN, Elmar BROK,
Alexandra DOBOLYI en Alexander
LAMBSDORFF

Opsluiting van Bulgaarse verpleegsters en een
Palestijnse dokter in Libië

15.12.2004 15.03.2005 20

62/2004 353.236 Magrietus van den BERG, Marianne
THYSSEN, Joost LAGENDIJK en
Toine MANDERS

Het Schip "Joola" 16.12.2004 16.03.2005 8
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS .................... (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Proc.
Estrela Edite (PSE) Tussentijdse evaluatie

van de Lissabon-
strategie, bezien vanuit
het genderperspectief

FEMM (P) 16/12/2004 2004/2219(INI)

Prets Christa (PSE) Strategie ter bestrijding
van de handel in
vrouwen en kinderen,
kwetsbaar voor seksuele
uitbuiting

FEMM (P) 16/12/2004 2004/2216(INI)

Gröner Lissy (PSE) De situatie betreffende
de fundamentele rechten
in de Europese Unie -
2004

FEMM (A) 16/12/2004 2004/2158(INI)

Gurmai Zita (PSE) Agenda voor het sociale
beleid voor de periode
2006-2010

FEMM (A) 16/12/2004 2004/2191(INI)

Vincenzi Marta (PSE) Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling

FEMM (A) 16/12/2004 2004/0167(COD)

Cramer Michael
(Verts/ALE)

Richtsnoeren voor
transeuropese netwerken
in de energiesector

TRAN (A) 21/12/2004 2003/0297(COD)
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.
Mededeling van de Commissie aan de Raad : Follow-up
van het Witboek "Een nieuw elan voor Europa's jeugd":
balans van de in het kader van de Europese
samenwerking in jeugdzaken uitgevoerde acties

CULT
ENVI
LIBE

COM(2004)0694

Mededeling van de Commissie: Evaluatie van de EU-
economie in 2004 - Samenvatting en voornaamste
conclusies -

ECON
EMPL
ENVI
ITRE
IMCO

COM(2004)0723

Deze titel is momenteel nog niet in alle talen
beschikbaar. Communication from the Commission to
the Council, the European Parliament, the European
Economic and Social Committee and the Committee of
the Regions: Challenges for the European Information
Society beyond 2005

ITRE
CULT
LIBE

COM(2004)0757

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het
Europees Parlement, het Europees Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's:  Europese
elektronische-communicatieregelgeving en -markten in
2004

ITRE
IMCO
JURI

COM(2004)0759

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement
en aan de Raad over de ontwikkeling van de uitgaven
van het EOGFL-Garantie Alarmsysteem  nr. 8/2004, nr.
9/2004 en nr. 10/2004

CONT
BUDG
AGRI

SEC(2004)1575
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

135/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie ter gelegenheid van de oprichting van
de Zuid-Amerikaanse Gemeenschap tijdens de derde Zuid-Amerikaanse Top

Brussel, 8 december 2004

De Europese Unie feliciteert de staatshoofden van de Zuid-Amerikaanse staten die heden, op
8 december 2004, in Cuzco, Peru, bijeenkomen, met de oprichting van de Zuid-Amerikaanse Gemeenschap.
De Europese Unie verwelkomt deze stap naar verdere regionale integratie en ziet uit naar de voortzetting van
de goede samenwerking met haar Zuid-Amerikaanse partners.

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

* Kroatië blijft deel uitmaken van het stabilisatie- en associatieproces

--------------------

136/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het amendement-Nethercutt
Brussel, 10 december 2004

De Europese Unie betreurt het ten zeerste dat in de omnibus Appropriations Bill 2005 van de VS (verzamel-
wetsontwerp inzake kredieten), die door de Senaat van de VS op 7 december is aangenomen, het
zogenoemde amendement-Nethercutt is opgenomen. Op grond van dit amendement is het verboden om
middelen uit het fonds voor economische hulp van de VS beschikbaar te stellen aan landen die partij zijn bij
het Internationaal Strafhof en geen zogenoemde "bilaterale niet-overleveringsovereenkomst" met de VS
hebben ondertekend.

De EU roept president Bush op ten volle gebruik te maken van de ontheffingsbevoegdheden waarover hij
krachtens het amendement beschikt.

De EU herhaalt dat elke mogelijke bilaterale niet-overleveringsovereenkomst de integriteit van het Statuut
van Rome dient te bewaren door de juridische verplichtingen van soevereine landen die partij zijn bij dat
Statuut te eerbiedigen. De EU verwijst naar haar 'Leidende beginselen betreffende regelingen tussen een staat
die partij is bij het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof en de Verenigde Staten betreffende
de voorwaarden voor overlevering van personen aan het Hof', die op 30 september 2002 zijn aangenomen.

De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Kroatië *, 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

__________________
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137/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie, waarin zij haar voldoening uitspreekt
over de installatie van de federale overgangsregering in Somalië

Brussel, 8 december 2004

De Europese Unie is ingenomen met de resultaten van de Somalische nationale verzoeningsconferentie, en in
het bijzonder met het eendrachtige optreden van de Somalische leiders en de lidstaten van de IGAD en hun
besluit om te kiezen voor een gemeenschappelijke benadering op basis van politieke overeenstemming. De
EU is in het bijzonder de Keniaanse autoriteiten dankbaar voor de buitengewone steun die zij aan de
verzoeningsconferentie hebben verleend.

De Europese Unie verzekert alle partijen bij het proces dat zij zich blijvend voor de verzoening in Somalië
zal inzetten en herhaalt haar steun voor de federale overgangsautoriteiten.

De Europese Unie meent dat de installatie van een federale overgangsregering een belangrijke stap is naar de
totstandbrenging van duurzame vrede, stabiliteit en centraal gezag in Somalië, maar wijst erop dat, wil deze
doelstelling kunnen worden bereikt, er nog veel werk moet worden verricht.

De Europese Unie benadrukt dat de federale overgangsregering zich volgens nog overeen te komen
regelingen op duurzame basis met de internationale gemeenschap dient te verstaan, en verzoekt haar haar
mandaat op opbouwende wijze te gebruiken ten behoeve van verzoening en wederopbouw.

De EU houdt zich gereed om de veilige terugkeer en vestiging van de federale overgangsinstellingen in
Somalië te helpen ondersteunen. Voorts is zij bereid de Somalische autoriteiten bij te staan bij de versterking
van de veiligheid en de bevordering van de ontwikkeling 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 het EVA-land IJsland, die lid is van de
Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

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

______________________
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138/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unieover de voortgezette  gevangenhouding
van Daw Aung San Suu Kyi

Brussel, 13 december 2004

De EU veroordeelt de voortgezette gevangenhouding van Daw Aung San Suu Kyi  en betreurt het dat er,
ondanks de vrijlating van een klein aantal politieke gevangenen, een substantieel aantal van hen nog steeds
gevangen wordt gehouden.

De EU herinnert aan haar eerder ingenomen standpunt, namelijk dat de regering van Birma/Myanmar indien
zij haar betrekkingen met de EU wenst te verbeteren, de volgende stappen dient te zetten:
- onmiddellijke vrijlating van Daw Aung San Suu Kyi en alle politieke gevangenen;
- deelneming van de NLD en andere  democratische partijen, alsook van alle etnische groepen, aan de

nationale conventie die in februari 2005 zou worden hervat;
- de hervatting van de nationale conventie met een daadwerkelijk en open debat voor alle deelnemers.

De EU blijft de regering van Birma/Myanmar verzoeken zonder verder uitstel volledige, vrije en onbeperkte
toegang tot Birma/Myanmar te verlenen aan de speciale gezant van de secretaris-generaal van de VN voor
Birma/Myanmar, de heer Tan Sri Razali Ismail en aan de speciale rapporteur van de VN, de heer
Paulo Sérgio Pinheiro.

De EU is ingenomen met de bevindingen inzake Birma/Myanmar waartoe de parlementsleden van de
ASEAN op 28 november 2004 in Kuala Lumpur zijn gekomen, en moedigt de regeringen en de
parlementsleden in de ASEAN-landen aan om toezicht te blijven houden op de situatie in Birma en om met
het regime te blijven samenwerken ter bevordering van de democratie.
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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139/04

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

Brussel, 14 december 2004

De Europese Unie is ermee ingenomen dat de presidents- en parlementsverkiezingen van 7 december 2004 in
Ghana democratisch en transparant zijn verlopen en wil Zijne Excellentie de heer John Agyekum Kufuor van
harte gelukwensen met zijn herverkiezing als President van de Republiek Ghana
.
De Ghanese bevolking heeft een duidelijk signaal gegeven dat zij ernst maakt met de verdere consolidering
van de democratie in het land. De hoge opkomst en het gedisciplineerde en vreedzame verloop van de
verkiezingen zijn een uiting van de volwassenheid van het democratische proces in Ghana.

De Europese Unie feliciteert alle politieke partijen en de vertegenwoordigers van de civiele samenleving met
hun bijdrage aan het vlotte verloop van de stembusgang. De Europese Unie zou in het bijzonder de
Verkiezingscommissie willen prijzen voor de manier waarop zij zich van haar grondwettelijke taken heeft
gekweten.

De Europese Unie ziet uit naar de voortzetting van haar partnerschap met Ghana en geeft uiting aan haar
bereidheid om bij te dragen aan de politieke, economische en sociale ontwikkeling 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.

_________________

140/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de afschaffing
van de doodstraf in Senegal
Brussel, 15 december 2004

Het verheugt de Europese Unie dat de Senegalese autoriteiten besloten hebben de doodstraf af te schaffen.
Op 10 december 2004, de internationale dag van de rechten van de mens, heeft het Senegalese parlement de
wet goedgekeurd die de Senegalese regering in juli 2004 met eenparigheid van stemmen had aangenomen.

De Europese Unie is van mening dat de afschaffing van de doodstraf bijdraagt tot de menselijke waardigheid
en de geleidelijke ontwikkeling van de mensenrechten en bevestigt opnieuw haar doel, namelijk de
wereldwijde afschaffing, of ten minste moratoria op terechtstellingen als een eerste stap in die richting
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In dat verband is de Europese Unie van oordeel dat het besluit van de Senegalese autoriteiten nogmaals
bevestigt hoe uiterst belangrijk Senegal de bevordering van de mensenrechten acht.

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.

__________________

141/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de voorbereiding van de
verkiezingen in Liberia

Brussel, 15 december 2004

De Europese Unie is ernstig bezorgd over de langzame vooruitgang bij de uitvoering van de hervorming van
het kiesstelsel in Liberia, en met name over de bepalingen die de nationale wetgevende
Overgangsvergadering van Liberia heeft opgenomen in de ontwerp-kieswet die zal worden toegepast voor de
verkiezingen van 2005. De Europese Unie is van oordeel dat de bepalingen die de nationale wetgevende
Overgangsvergadering heeft aangenomen, leiden tot een kiesstelsel dat niet voldoet aan algemeen aanvaarde
normen.

De Europese Unie roept de leden van de nationale wetgevende Overgangsvergadering op de ontwerp-wet te
herzien en daarbij rekening te houden met de noodzaak om voor de organisatie van democratische
verkiezingen universeel aanvaarde beginselen toe te passen. De Europese Unie hecht er groot belang aan dat
het alomvattende vredesakkoord van Accra wordt nageleefd en dat de verkiezingen derhalve uiterlijk in
oktober 2005 zullen plaatsvinden.

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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142/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de aanneming van het wetsvoorstel over NGO's in Zimbabwe

Brussel, 22 december 2004

De Europese Unie heeft kennis genomen van de aanneming door het Zimbabwaanse parlement van  het
wetsvoorstel over NGO's op 9 december 2004.

De Europese Unie geeft uiting aan haar ongerustheid over de aanneming van het wetsvoorstel over NGO's
dat, na de uitvoering, ernstige gevolgen zal hebben voor de activiteiten en zelfs het bestaan van vele
binnenlandse en buitenlandse NGO's die in Zimbabwe actief zijn.

Het wetsvoorstel over NGO's, dat het werk van binnenlandse en buitenlandse NGO's aan banden legt, zal de
democratische ruimte in Zimbabwe verder verkleinen. Tevens is de EU van oordeel dat dit voorstel niet
strookt met de beginselen die in de richtsnoeren en beginselen van de SADC zijn vastgelegd, in het bijzonder
de beginselen van volledige deelneming van de burgers aan het politieke proces, vrijheid van vereniging en
kiezerseducatie.

De Europese Unie is van mening dat de civiele maatschappij een belangrijke rol moet spelen op het gebied
van governance en dat de mogelijkheid van NGO's om dit ongehinderd te doen een essentieel aspect van een
gezond democratisch klimaat is. Het wetsvoorstel over NGO's zal het werk van NGO's op het gebied van
governance onvermijdelijk beperken en zou erg negatieve gevolgen kunnen hebben voor de komende
verkiezingen in Zimbabwe. De Europese Unie betreurt ook de weerslag die de wet zal hebben op andere
gebieden, zoals programma's op sociaal, humanitair en gezondheidsgebied.

De onmiddellijke uitvoering van deze wet zou het vermogen van de EU om Zimbabwe te helpen ernstig
schaden. De Europese Unie roept de regering van Zimbabwe op om, in nauw overleg met de civiele
maatschappij, te zorgen voor een NGO-wetgeving die in overeenstemming is met de SADC-beginselen en
-richtsnoeren voor democratische verkiezingen, het internationale recht, de mensenrechtenverdragen en de
belangen van alle inwoners van Zimbabwe.

De Europese Unie verheugt zich erover dat de lidstaten van de SADC, onder meer tijdens de verkiezingen in
Namibië en Botswana, hebben laten zien dat zij gehecht zijn aan de uitvoering van de in Mauritius unaniem
aangenomen richtsnoeren en beginselen van de SADC voor democratische verkiezingen. De EU is ervan
overtuigd dat ook met betrekking tot andere landen in de regio die op weg zijn naar verkiezingen dezelfde
gehechtheid zowel in woorden als in daden zal prevaleren.

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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143/04

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

Brussel, 17 december 2004

De EU is verheugd over de uitspraak van Eritrea over de vooruitgang bij de demarcatie van de grens met
Ethiopië, die vervat zit in de verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 12 december, waarin
wordt aangegeven dat het vredesproces thans in een voorspoedige fase zit. De EU is het erover eens dat de
enige manier om vooruit te komen bestaat in de volledige uitvoering van het akkoord van Algiers van 2000
en het daaruit voortvloeiende definitieve en bindende besluit van de Grenscommissie.

In dit verband beschouwt de EU de uitspraak van Eritrea, samen met de verklaring van Ethiopië van 5
november 2004, waarin Ethiopië plechtig belooft om de Grenscommissie de verschuldigde bedragen te
voldoen en verbindingsofficieren aan te wijzen, als een bemoedigende stap die de weg baant voor verdere
vooruitgang naar de vreedzame oplossing van het grensconflict tussen beide landen.

De EU hoopt dat de Grenscommissie thans in staat is om, in nauwe samenwerking met beide landen, het
demarcatieproces te beginnen en aldus de grondslag te leggen voor duurzame vrede.

De EU herhaalt vastbesloten te zijn om Eritrea en Ethiopië te helpen uit de huidige impasse te geraken. De
EU beschouwt duurzame vrede tussen Ethiopië en Eritrea als een fundamentele voorwaarde voor verdere
nationale ontwikkeling en voor de bevordering van vrede en veiligheid in de gehele regio.

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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144/04

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende de presidents- en
parlementsverkiezingen in Mozambique

Brussel, 21 december 2004

De EU heeft nota genomen van de eerste resultaten die door de Nationale Verkiezingscommissie zijn
gepubliceerd op 21 december 2004. De EU is verheugd over het, algemeen gezien, succesvolle en vreedzame
verloop van de presidents- en parlementsverkiezingen van 1 en 2 december 2004, en feliciteert de bevolking
van Mozambique, de civiele samenleving en de politieke partijen, omdat zij blijk hebben gegeven van hun
gehechtheid aan de democratie.

De Europese Unie wenst zijne Excellentie Armando Emílio Guebuza geluk met zijn verkiezing tot president
van de republiek Mozambique.

De EU dankt de regering van Mozambique en de Nationale Verkiezingscommissie, omdat zij plaatselijke,
regionale en internationale waarnemers hebben uitgenodigd het verkiezingsproces bij te wonen. Op de
verkiezingen werd toezicht gehouden door verscheidene internationale waarnemersmissies, waaronder de
verkiezingswaarnemingsmissie van de Europese Unie, die in haar eerste verklaring op 4 december opmerkte
dat de stembusgang op vrije en transparante wijze is verlopen en het Mozambikaanse volk zijn wil tot
uitdrukking heeft kunnen brengen. De EU ondervond aanvankelijk moeilijkheden bij het verkrijgen van de
garantie dat de verkiezingswaarnemingsmissie van de EU volledige toegang zou hebben tot de verwerking
van de stemmen, maar waardeert dat deze in de praktijk tot op zekere hoogte opgelost zijn. Toch verdient het
aanbeveling deze rechten in de wetgeving te verankeren, opdat in de toekomst onduidelijkheid kan worden
voorkomen.

De EU is van oordeel dat de verkiezingen in het algemeen verlopen zijn conform internationaal vastgestelde
normen, zoals neergelegd in, onder meer, het VN-Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en de
beginselen en richtsnoeren van de SADC voor democratische verkiezingen. In vergelijking met de
verkiezingen van 1999 is er vooruitgang geboekt, al hebben zich in een aantal provincies toch incidenten
voorgedaan. Er zijn onregelmatigheden gemeld en de beide grootste partijen hebben beschuldigingen van
fraude en wangedrag geuit die moeten worden onderzocht en tot klaarheid gebracht overeenkomstig de wet.
De EU is van mening dat bepaalde verbeteringen kunnen worden aangebracht om te voorkomen dat er in de
toekomst onenigheid kan ontstaan over de verkiezingsuitslag. De EU is bereid steun te verlenen bij de
verdere versterking van het democratische proces, mede op basis van de aanbevelingen van de verkiezings-
waarnemingsmissie van de EU.

De EU geeft toe dat er onregelmatigheden zijn geweest, maar is van mening dat die geen invloed hebben
gehad op de uitslag van de verkiezingen, en roept de oppositiepartijen daarom op de verkiezingsuitslag te
aanvaarden.
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De EU beschouwt de verkiezingen van 2004 in Mozambique als een nieuwe stap in de consolidatie van de
democratie in Mozambique en van vrede en stabiliteit in het land, en hoopt dat zij een positieve invloed
zullen hebben op het democratische klimaat in Zuidelijk Afrika. De verkiezingen vormen een basis voor
verdere samenwerking tussen de Europese Unie en Mozambique.

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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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

ZITTING
OP 15 EN 16 DECEMBER 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")

1. INTERNE MARKT – HARMONISATIE VAN DE COMMUNAUTAIRE
WETGEVING

•  De Europese verzekeringsovereenkomst
� Rapporteur: PEGADO LIZ (Diverse werkzaamheden - PT)

 
−  Ref.: Initiatiefadvies � CESE 1626/2004

− Kernpunten:

Door de dwingende bepalingen van het zogeheten "algemene gedeelte" van het verzekeringsrecht tot op zekere
hoogte te harmoniseren kan een doorslaggevende bijdrage worden geleverd tot het uit de weg ruimen van een
groot aantal obstakels en moeilijkheden die door de verzekeringsmaatschappijen, assurantiemakelaars en
particuliere of institutionele verzekeringnemers worden ondervonden bij hun grensoverschrijdende
verzekeringstransacties.

Bij de voorbereiding moet rekening worden gehouden met de richtlijnvoorstellen van de Commissie uit 1979
en 1980, alsook met de desbetreffende overwegingen en opmerkingen van de vele belanghebbenden.

Het aangewezen communautair instrument is een verordening; als rechtsgrondslag moet artikel 95 van het
Verdrag worden genomen.

http://www.cese.europa.eu
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Naar aanleiding van de overwegingen in dit advies verzoekt het Comité de Commissie om het onderhavige
dossier te heropenen en een rechtsvergelijkend onderzoek in te stellen naar de nationale praktijken op het
gebied van verzekeringsovereenkomsten ten einde vast te stellen of harmonisatie van het
verzekeringsovereenkomstenrecht op Europees niveau noodzakelijk, opportuun dan wel mogelijk is.

Het Comité beveelt de Commissie aan, bekendheid te geven aan de genoemde werkzaamheden en deze aan een
maatschappelijke discussie te onderwerpen via met name een Groenboek, als onmisbare basis voor het
communautaire instrument dat hiervoor het meest geschikt wordt geacht.

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

•  Kaderregeling staatssteun/openbare diensten
� Rapporteur: HERNANDEZ BATALLER (Diverse werkzaamheden � ES)
� Co-rapporteur: BURANI (Werkgevers � IT)
 
� Ref.: CESE 1632/2004
 
� Kernpunten:

Ondanks duidelijke verzoeken van het Comité is er van tevoren geen voorstel voor een kaderrichtlijn
ingediend. Daarom levert het voorstel in kwestie niet het niveau van rechtszekerheid op dat voor deze sector
van de interne markt nodig is.

Volgens het EESC zou in het voorstel aandacht moeten worden besteed aan het in kaart brengen van de
financieringsvormen voor diensten van algemeen economisch belang, en zouden criteria moeten worden
vastgesteld voor de beoordeling van goede praktijken op communautair niveau.

Wellicht is het zaak het communautaire staatssteunbeleid op nieuwe leest te schoeien. Immers, de
betrekkingen tussen de Commissie en de regionale/lokale overheden, waarmee de Commissie rechtstreeks te
maken heeft bij alle zaken die verband houden met de steun die zij verlenen, dreigen alsmaar complexer te
worden.

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

•  Verkeerswetgeving/ Voertuigregistratie
� Rapporteur: PEGADO LIZ (Diverse werkzaamheden � PT)
 
� Ref.: Initiatiefadvies � CESE 1630/2004

mailto:patrick.feve@esc.eu.in
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu
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� Kernpunten:

Het EESC wijst op het volgende:

- Een zekere mate van harmonisering van de verschillende verkeerswetgevingen is goed voor de interne
markt en voor de auto-industrie, omdat de autoverkoop en het autoverkeer erdoor zullen toenemen. Een
dergelijke harmonisering kan bovendien de verkeersveiligheid vergroten en ongelukken helpen
voorkomen, wat in concreto het vrije verkeer van Europese burgers ten goede komt;

- Momenteel lijkt een op minimale harmonisatie gerichte richtlijn het beste instrument, waarbij het
Verdrag van Wenen als basis kan dienen. Als eerste stap op weg naar een Europese verkeerswetgeving
zou deze richtlijn betrekking moeten hebben op de belangrijkste verkeersregels en -borden, de
voorwaarden voor de afgifte van rijbewijzen, overtredingen en boetes;

- Een bindend EU-instrument kan de basis leggen voor één registratiesysteem, waarbij de ervaringen die
inmiddels zijn opgedaan met de samenwerking tussen de betrokken nationale instanties van groot belang
zijn.

Ten slotte dringt het EESC er op aan dat de Commissie alvast voor de verschillende te harmoniseren
gebieden een kosten/batenanalyse uitvoert.

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

2. CONCURRENTIEVERMOGEN - INDUSTRIEBELEID

•  Structurele veranderingen
� Rapporteur: VAN IERSEL (Werkgevers � NL)
� Co-rapporteur: LEGELIUS (afgevaardigde � SE)
 
� Ref.: COM(2004) 274 def. � CESE 1640/2004
 
� Kernpunten:

Na vele jaren staat het industriebeleid weer hoog op de Europese agenda. Uiteraard is er het afgelopen
decennium wel sprake geweest van specifieke beleidsmaatregelen en van thematische benaderingen op
industriegebied, maar daarbij ontbrak het uit het oogpunt van het Europese bedrijfsleven soms aan
coördinatie en evenwicht. Als gevolg van de veranderende context in de wereld - waarin de Verenigde
Staten, China, India een grote rol spelen - moet er opnieuw worden nagedacht en meer worden gedaan. Het is
nu tijd dat de be- en verwerkende industrie opnieuw wordt gewaardeerd en de complexe verbanden tussen
industrie en diensten worden verduidelijkt.

Erg belangrijk is mensen ervan bewust te maken dat een solide industrie noodzakelijk is. Daarom moet het
publiek de beschikking krijgen over transparante gegevens en analyses; een groter bewustzijn zal leiden tot
een grotere consensus en publieke steun. Het Comité kan zich helemaal vinden in de drie pijlers van het
industriebeleid: "betere regelgeving", een geïntegreerde benadering op EU-niveau en een sectorgericht beleid
met specifieke maatregelen die op de desbetreffende situatie zijn afgestemd. "Betere regelgeving" betekent

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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dat bestaande en nieuwe maatregelen voortdurend zorgvuldig worden beoordeeld. Een geïntegreerde
benadering betekent dat het EU-beleid en het nationale beleid op elkaar worden afgestemd. Nieuw in het
Commissiedocument is vooral de nadruk op een sectorgericht beleid en maatwerkoplossingen. Ondanks
bepaalde gemeenschappelijke kenmerken verschilt het beeld per sector. De Commissie heeft een aantal
sectoranalyses uitgevoerd en heeft er nog meer gepland. Het EESC steunt deze praktijk als basis voor het
industriebeleid "nieuwe stijl".

Het industriebeleid kan helpen om de Europese economie tot de voorhoede op het gebied van concurrentie,
kennis en duurzaamheid te laten doorstoten, het doel van de Lissabonstrategie. Dan moeten de analyses en
het beleid wel beter worden afgestemd op de dynamiek van de verschillende betrokken sectoren en
bedrijven. Marktconformiteit en liberalisering moeten de pijlers vormen van het industriebeleid "nieuwe
stijl", dat daarnaast echter ook sectorspecifieke kenmerken omvat, zoals vast overleg met het bedrijfsleven,
regelgeving, opheffing van non-tarifaire belemmeringen, O&O, handel en gericht human resources
management. Bovendien moeten er ook technologieplatforms worden opgericht, die aan de basis kunnen
staan van nieuwe samenwerkingsverbanden binnen de particuliere sector of tussen de publieke en de
particuliere sector in Europa, bijv. tussen universiteiten, onderzoekscentra en bedrijven.

Een betere coördinatie binnen de Commissie (bijv. onder auspiciën van DG Ondernemingen) en in de
Ministerraad is wenselijk om een duidelijker industriebeleid te voeren en synergie te bereiken. Ook een
actieplan voor de middellange termijn van de Commissie en de Raad Concurrentievermogen zou uitermate
welkom zijn. Het EESC dringt erop aan dat bij de tussentijdse herziening van de Lissabonstrategie in maart
2005 ook naar het industriebeleid "nieuwe stijl" wordt gekeken.

� Contactpersoon: de heer Coléra Rodríguez
(Tel.: 00 32 2 546 96 29 - e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

•  Jaarrekeningen en geconsolideerde rekeningen
� Rapporteur: von FÜRSTENWERTH (Werkgevers � DE)
 
� Ref.: COM(2004) 177 def. � 2004/0065 COD � CESE 1648/2004

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

3. CONCURRENTIEVERMOGEN – SECTORAAL BELEID

•  Toerisme en sport
� Rapporteur: PESCI (Werkgevers � IT)
 
� Ref.: Initiatiefadvies � CESE 1628/2004

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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� Kernpunten:

Toerisme en sport kunnen in belangrijke mate bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen uit de
Lissabon-strategie.

Het EESC hoopt dat, nu in de definitieve versie van de Europese grondwet artikelen over toerisme en sport
zijn opgenomen, op EU-niveau heel wat initiatieven zullen worden ontplooid op het gebied van toerisme en
sport en beveelt aan daarbij de open-coördinatiemethode te gebruiken, zodat kennis en vaardigheden worden
uitgewisseld en op Europees niveau overleg plaatsvindt.

Daarom stelt het EESC voor:

•  een Europees waarnemingscentrum en een databank op te richten voor de verzameling,
verwerking en verspreiding in de lidstaten van kennis en goede praktijkvoorbeelden op toerisme-
en sportgebied met het oog op de ontwikkeling van beide sectoren;

•  steun te verlenen voor studies en analyses t.a.v. toerisme en sport, zodat op Europees niveau de
sociaal-economische en milieu-impact van deze strategische combinatie kan worden onderzocht;

•  een Europees agentschap voor toerisme op te richten dat ervoor zou moeten zorgen dat de
kenmerken van de toeristische sector behouden blijven, dat de problemen van die sector in kaart
zou moeten brengen, ontwikkelingsplannen zou moeten uitstippelen en zou moeten zoeken naar
innovatieve instrumenten voor duurzame groei die in de structurele beleidsmaatregelen van de
EU kunnen worden geïntegreerd.

Dit advies wordt door het EESC de "Verklaring van Rome over toerisme en sport" genoemd.

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

4. CONCURRENTIEVERMOGEN - ONDERZOEK

•  Wetenschap en technologie
� Rapporteur: WOLF (Diverse werkzaamheden � DE)
 
� Ref.: COM(2004) 353 def. � CESE 1647/2004
 
� Kernpunten:

Het EESC benadrukt dat onderzoek doorslaggevend is voor de verwezenlijking van de Lissabon-
doelstellingen.

Dat geldt in het bijzonder voor de 3%-doelstelling en de daartoe voorgestelde verdubbeling van het
communautaire O&O-budget.

mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu
mailto:@cese.europa.eu
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De 3%-doelstelling past bij de huidige concurrentieverhoudingen en zal dan ook in de toekomst aan nieuwe
ontwikkelingen in bijvoorbeeld de VS en Zuidoost-Azië moeten worden aangepast.

Het EESC staat achter het voornemen van de Commissie om daarnaast een deel van de middelen uit de
Structuurfondsen te gebruiken voor steun aan de ontwikkeling van onderzoekscapaciteiten en uitbreiding van
de onderzoeksinfrastructuur. Het EESC beveelt aan daarvoor ook gebruik te maken van middelen uit het
Europees Investeringsfonds.

Ook beveelt het EESC aan om de instrumenten te vereenvoudigen, flexibel toe te passen en tegelijk te zorgen
voor zoveel mogelijk continuïteit. Het EESC kan zich vinden in het Marimon-rapport.

Het EESC beveelt aan om bij dat alles nog meer dan nu competente kleine en middelgrote ondernemingen
aan O&O en het innovatieproces te laten deelnemen.

Het EESC staat achter het voornemen van de Commissie om ruimtevaart en veiligheid als nieuwe
belangrijke onderzoeksthema's aan te merken.

Het EESC is voorstander van het plan van de Commissie om een onafhankelijke Europese onderzoeksraad
(European Research Council) in het leven te roepen.

Het EESC wijst op het essentiële belang van het complexe geheel van verbanden tussen de verschillende
soorten onderzoek (fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek (dat vaak ook oriënterend onderzoek
wordt genoemd) en ontwikkeling). Dat vereist een evenwichtige ondersteuning van deze verschillende
soorten onderzoek.

Ten slotte is het EESC het met de Commissie eens dat Europa voor de beste onderzoekers aantrekkelijker
moet worden gemaakt, getalenteerde jongeren moeten worden overtuigd om voor een wetenschappelijke
loopbaan te kiezen en de mogelijkheden daarvoor moeten worden gecreëerd.

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

•  Nanotechnologie
� Rapporteur: PEZZINI (Werkgevers � IT)
 
� Ref.: COM(2004) 338 def. � CESE 1629/2004

� Kernpunten:

Het EESC staat volledig achter de conclusies van de Raad Concurrentievermogen van 24 september 2004
over de belangrijke rol en de mogelijkheden van nanowetenschap en  -technologie.

Het EESC bepleit een forse verhoging van de middelen voor fundamenteel onderzoek.

De in Barcelona overeengekomen 3%-doelstelling dient gestalte te krijgen; een passend deel van deze
middelen moet bestemd worden voor  de nanowetenschappen.

mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu
mailto:@cese.europa.eu
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De opzet van de onlangs door de Commissie voorgelegde financiële vooruitzichten van de Gemeenschap
voor 2007-2013 dient opnieuw tegen het licht te worden gehouden met het oog op de uitdagingen van deze
nieuwe nanotechnologische revolutie.

De gewenste middelentoename moet haar weerslag vinden in de toewijzing van  adequate financiering in het
Zevende Kaderprogramma. Het uiteindelijk bedrag moet in ieder geval in de buurt komen van wat hiervoor
in andere landen, zoals de VS, wordt uitgetrokken.

Volgens het Comité moeten er technologische platforms komen met een grote kritische massa en een grote
Europese meerwaarde.

Volgens het Comité moeten er dringend Europese infrastructuren op hoog niveau komen, alsook meer
expertisecentra.

Er moet volgens het EESC eerst en vooral een duidelijke en bevredigende oplossing worden gevonden voor
het probleem van de patentering.

Wat de internationale samenwerking betreft, zouden de inspanningen voor veiligheid en de standaardisatie
van maten en processen, in samenwerking met landen buiten de EU, moeten worden verhoogd.

Een belangrijke rol is hier wellicht weggelegd voor de bedrijfsorganisaties op nationaal en lokaal niveau.

Volgens het EESC zou een belangrijk mechanisme in Europees verband een - nog op te richten - Europees
Clearing House voor informatie kunnen zijn.

Naast de Europese platformen zouden, daarop aansluitend, enkele wereldwijde platformen moeten worden
opgericht.

De Europese investeringsbank (EIB) zou, ook via concrete maatregelen in het kader van het Europees
investeringsfonds (EIF), nieuwe kredietlijnen met gunstige voorwaarden moeten creëren.

In dit kader moeten ook de initiatieven worden gezien voor de evaluatie van de impact van nanotechnologie
op gezondheid en milieu, door de acties van de EU (top-down) in verband te brengen met de op lokaal
niveau gevoerde en bevorderde acties (bottom-up).

Het Comité wenst dat er een permanent en nauw verband is tussen de onderzoeksresultaten en de algemeen
erkende ethische principes, waartoe een internationale dialoog nodig zal zijn.

Het EESC meent dat de coördinatie van het onderzoek op het brede terrein van de nanowetenschappen bij de
Commissie moet blijven berusten.

Het EESC doet tot slot een oproep aan de Commissie om hem een tweejaarlijks verslag voor te leggen over
de ontwikkeling van de nanotechnologie.

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

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

•  Veiliger gebruik van het Internet
- Rapporteur: RETUREAU (Werknemers � FR)
- Co-rapporteur: mevrouw DAVISON (Diverse werkzaamheden � UK)

- Ref.: COM(2004) 91 def. - 2004/0023 COD � CESE 1651/2004

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

6. SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN

•  Relaties tussen generaties
- Rapporteur: BLOCH-LAINÉ (Diverse werkzaamheden � FR)

- Ref. : Initiatiefadvies � CESE 1655/2004

- Kernpunten:

De samenlevingen in Europa, evenals de Europese samenleving die al die samenlevingen thans samen tot
stand brengen, worden steeds en zullen ook in de toekomst geconfronteerd worden met het risico dat zich
sociale, politieke, etnische en culturele breuken voordoen. Het is zaak alles in het werk te stellen om te
voorkomen dat hier ook nog een breuk tussen generaties bij komt.

De veelheid en complexiteit van sectorale aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, beletten niet
dat een globale en systemische prospectieve aanpak moet worden uitgewerkt en ontwikkeld. Net als op
andere gebieden kan het ene aspect ook hier niet los van het andere worden bekeken. Voorts moet worden
beklemtoond dat een goede aanpak van de problemen tussen generaties ook op economisch vlak zeer
gunstige gevolgen zou hebben.

Het EESC hecht bijzonder belang aan deze problematiek, die duidelijk steeds meer aandacht geniet maar nog
niet de plaats op de politieke agenda van de lidstaten en de Unie krijgt die haar toekomt.

Onderhavig advies vormt een reactie op een uitdaging: ertoe bijdragen dat in de toekomst meer overleg
wordt gepleegd over dit uiterst belangrijke thema dat een gecoördineerde en duurzame aanpak van tal van
actoren vergt. Daarbij moet worden voorkomen dat kortetermijnbelangen het overwicht krijgen en moet de
continuïteit van een constructief plan worden gewaarborgd. Doel is geleidelijk een nieuw pact tussen
generaties in de landen van de Europese Unie tot stand te brengen.

In dit stadium zou het EESC graag zien dat er binnen een haalbare termijn een openbare conferentie over
deze omvangrijke thematiek wordt georganiseerd, en stelt zich kandidaat om een dergelijk initiatief te
lanceren en de conferentie te organiseren.

De werkzaamheden van het EESC m.b.t. deze omvangrijke problematiek kunnen en moeten tijdens het
gehele proces in nauwe samenwerking met de EU-instellingen worden verricht.
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- Contactpersoon: mevrouw Barbesta
(Tel. : 00 32 2 546 95 10 � e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int

•  Strategieën/Verhoging van de leeftijd waarop werknemers de arbeidsmarkt
verlaten

- Rapporteur: DANTIN (Werknemers - FR)

- Ref.: COM(2004) 146 def. � CESE 1649/2004

- Kernpunten:

Over het geheel genomen stemt het EESC in met de keuze van de actieterreinen die de kern van de
mededeling vormen. De voorgestelde maatregelen die mogelijke oplossingen bieden, moeten onder
voorbehoud van de kwaliteit en aard van de gekozen uitvoeringsmaatregelen en onder voorbehoud van
inachtneming van de in dit advies gemaakte opmerkingen positief worden beoordeeld. Dit geldt in gelijke
mate voor vervroegde uittreding en financiële prikkels, de herziening van de regeling voor vervroegde
uittreding, flexibele vormen van arbeidsorganisatie, de voorwaarden voor gezondheid en veiligheid op het
werk, en de verbetering van de kwaliteit van het werk.

Naast deze actieterreinen en de concrete maatregelen die moeten worden genomen, moet vooral alles in het
werk worden gesteld om een mentaliteitsverandering en een bewustwording te bewerkstelligen bij
zowel ondernemingen als werknemers. Werken na zijn 55ste moet door een werknemer als een pluspunt
worden beschouwd, en ondernemingen of openbare instanties moeten zich bewust worden van de voordelen
die oudere werknemers kunnen opleveren. Wanneer deze brede bewustwording achterwege blijft, zullen
concrete maatregelen niet volledig effectief kunnen zijn.

Zoals het in zijn initiatiefadvies van oktober 2000 reeds heeft gedaan, stelt het Comité de Commissie dan
ook voor om samen met de lidstaten een breed opgezette voorlichtings- en bewustmakingscampagne te
lanceren die gericht moet zijn op de voornaamste actoren en op de samenleving als geheel, zodat een positief
beeld kan ontstaan van de rol die oudere werknemers kunnen spelen in ondernemingen, openbare
instellingen en de maatschappij in het algemeen.

Het EESC stelt met voldoening vast dat in het "Rapport van de groep van hoog niveau over de toekomst van
het sociaal beleid in de uitgebreide Unie", dat aan het eind van het eerste halfjaar van 2004 is verschenen, het
voorstel van het Comité is overgenomen.

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

•  Herschikking van de richtlijnen over gendergelijkheid
- Rapporteur: SHARMA (Werkgevers � UK)

- Ref.: COM(2004) 279 def. � 2004/0084 COD � CESE 1641/2004
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- Kernpunten:

Het EESC is ingenomen met de inspanningen van de Commissie om de vele richtlijnen inzake gelijke
behandeling via een herschikking te vereenvoudigen en toegankelijker te maken. Wel wijst het erop dat,
hoewel aan de wezenlijke inhoud niet is geraakt, een bijstelling en modernisering van de richtlijnen samen
met de daaruit resulterende jurisprudentie, op lange termijn wel tot aanpassingen kan leiden.

Het EESC onderschrijft het standpunt van de Commissie dat het opnemen van de vijf resterende richtlijnen
de herziene richtlijn ingewikkelder en langer zou maken, maar wijst erop dat Richtlijn 86/613/EEG dringend
moet worden herzien.

Het EESC is van mening dat op het vlak van gelijke kansen pas concreet vooruitgang kan worden geboekt
via uitwisseling en bevordering van goede praktijken en uitbreiding van de sociale dialoog op dit gebied. Het
erkent ten volle de cruciale rol van de sociale partners. Tegelijkertijd moet de Commissie meer inspanningen
leveren om gelijke behandeling, gelijke kansen en de bijdrage van vrouwen aan de Europese economie te
bevorderen, teneinde de Lissabon-doelstellingen te verwezenlijken.

Het EESC stelt de Commissie voor, de lidstaten aan te moedigen een handleiding op te stellen waarin wordt
aangegeven hoe de belangrijkste punten van de Europese richtlijnen inzake gelijke behandeling in nationale
wetgeving zijn omgezet, teneinde aan de onwetendheid m.b.t. gelijke behandeling een eind te maken en de
voordelen ervan voor de economie in het licht te stellen.

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

7. EUROPESE SAMENHANG

•  Uniforme procedure/PEACE
- Rapporteur: SIMPSON (Diverse werkzaamheden � UK)

- Ref.: COM(2004) 631 def. � 2004/0224 (AVC) � CESE 1653/2004

- Kernpunten:

Het Comité gaat akkoord met het Commissievoorstel.

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

•  Uniforme procedure/NUTS
- Rapporteur: TÓTH (Diverse werkzaamheden � HU)

- Ref.: COM(2004) 592 def. � 2004/0202 (COD) � CESE 1654/2004

- Kernpunten:
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Het Comité gaat akkoord met het Commissievoorstel.

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

8. GEMEENSCHAPPELIJK IMMIGRATIEBELEID

•  Beleidsinstrumenten immigratie
- Rapporteur: PARIZA CASTAÑOS (Werknemers � ES)

- Ref.: COM(2004) 412 def. � CESE 1642/2004

- Kernpunten:

Het EESC is bijzonder ingenomen met deze mededeling, waarmee het communautaire immigratiebeleid
weer een nieuwe impuls krijgt. Door de onbuigzame houding van enkele regeringen verlopen de discussies
in de Raad erg moeizaam. Het EESC heeft er al in verschillende adviezen op gewezen dat er een
onmiskenbaar verband bestaat tussen legale en illegale immigratie. Bij gebrek aan adequate, transparante en
flexibele kanalen voor legale immigratie zullen meer mensen hun toevlucht nemen tot illegale immigratie.
Verder is er behoefte aan een degelijk asielbeleid en een solide geharmoniseerde wetgeving ten behoeve van
personen die internationale bescherming nodig hebben.

Op de vraag van de Commissie of de toegang van economische migranten op EU-niveau geregeld moet
worden antwoordt het EESC met een volmondig ja. Een verregaande mate van wetgevende harmonisatie is
noodzakelijk, zoals ook al in het ontwerp voor een grondwettelijk verdrag wordt aangegeven.

De bestaande wettelijke kanalen voor arbeidsimmigratie volstaan niet. Instrumenten als bilaterale
overeenkomsten, quota, programma's voor de toegang van hoog opgeleide werknemers en andere zijn niet
voldoende om de economische immigratie op een legale manier in goede banen te leiden, getuige het feit dat
de illegale immigratie blijft toenemen. De EU en de lidstaten hebben een open wetgeving nodig die
arbeidsimmigratie via wettelijke en transparante kanalen mogelijk maakt, zowel voor hoog als minder hoog
opgeleide werknemers.

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

•  Uniforme procedure/Verzoeken tot bescherming in de lidstaten
- Rapporteur: LE NOUAIL (Werknemers � FR)

- Ref.: COM(2004) 503 def. � SEC(2004) 937 � CESE 1644/2004
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- Kernpunten:

Het Comité is ingenomen met de ambitie waarvan de Commissie in deze mededeling blijk geeft, en deelt
haar zienswijze dat met een uniforme procedure de integriteit van het Verdrag van Genève uit 1951 niet mag
worden aangetast. Derhalve moeten de rechten van vluchtelingen overeenkomstig de bepalingen van de
"richtlijn betreffende de erkenning van vluchtelingen" in de eerste plaats in het licht van de procedures van
het Verdrag uit 1951 worden onderzocht. Indien de voorwaarden voor het verkrijgen van de
vluchtelingenstatus niet zijn vervuld mag vervolgens een verzoek om subsidiaire bescherming worden
onderzocht.

Het Comité dringt er bij de Commissie op aan om in haar Mededeling en bij het van start gaan van de
voorbereidende en wetgevende fase, rekening te houden met het beginsel van non refoulement, wat inhoudt
dat niemand wordt teruggestuurd naar een land waar hij/zij het risico loopt weer vervolgd te worden (art. 33
van het Verdrag van Genève), en dat in geval van een afwijzende beslissing moet worden gezorgd voor een
recht van opschortend beroep.

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

•  Beter geregelde inreis in de EU van personen/internationale bescherming
- Rapporteur: LE NOUAIL (Werknemers � FR)

- Ref.: COM(2004) 410 def. � CESE 1643/2004

- Kernpunten:

Het Comité staat achter het streven van de Commissie, die uitgaat van de aanbevelingen van het UNHCR,
maar vreest dat het voorstel onvoldoende garanties biedt om het in 1951 vastgelegde internationale
beschermingsniveau te kunnen handhaven.

Verder is het Comité bang dat de lidstaten bij de vaststelling van de criteria voor deelname aan de
hervestigingsprogramma's over zo veel speelruimte beschikken dat de bescherming langzaam maar zeker
afbrokkelt.

Het Comité steunt het Commissievoorstel, als bijdrage van de EU aan de daadwerkelijke bescherming van
erkende vluchtelingen, op voorwaarde dat de juridische bepalingen inzake de procedures en individuele
rechten van asielzoekers worden nageleefd.

Hoewel het noodzakelijk is de last van de eerste gastlanden en de landen van doorreis in de regio's van
oorsprong te verlichten en meer bij te dragen aan de maatregelen om de vluchtelingen weer normale en
menswaardige levensomstandigheden te bieden, mag eventuele samenwerking met deze landen op het gebied
van hervestigingsprogramma's het individuele recht om asiel aan te vragen op het grondgebied van de EU,
niet aantasten. Ook moet worden vermeden dat de partijen bij het Verdrag van Genève die individuele
asielaanvragen ontvangen zich op deze manier aan hun verplichtingen onttrekken.

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

•  Toegang tot buitenlandse hulp
- Rapporteur: ZUFIAUR NARVAIZA (Werknemers � ES)

- Ref.: COM(2004) 313 def. � 2004/0099 COD � CESE 1645/2004

- Kernpunten:

In het voorstel wordt één verordening gepresenteerd voor de toegankelijkheid van alle communautaire steun,
toe te passen in alle basisverordeningen met betrekking tot buitenlandse hulp uit hoofde van de EU-
begroting. De voorgestelde verordening geldt niet voor alle ontwikkelingshulp die via de EU-begroting
wordt verleend. Uitzondering is o.a. de macrofinanciële steun, die door het ontvangende land zelf wordt
beheerd. De verordening is erop gericht de impact van de hulp te vergroten en tegelijk de kosten te drukken.
Ook is het de bedoeling een discussie op gang te brengen over de rol die de ontwikkelingslanden zelf kunnen
spelen bij de hulpverlening. De verordening spoort dus met het standpunt van de internationale
donorgemeenschap, die tot het besef is gekomen dat het koppelen van ontwikkelingshulp - direct of indirect -
aan de aankoop van goederen of diensten in het donorland zelf afbreuk doet aan de efficiëntie van de hulp.

Het Commissievoorstel sluit naadloos aan bij het beleid van de donororganisaties en ligt volledig in de lijn
van de standpunten die de EU-instellingen en de lidstaten eerder al naar voren hebben gebracht. Niets in de
voorgestelde verordening lijkt het Comité ongerijmd of nadelig voor de ontwikkelingssamenwerking of de
externe activiteiten van de Unie. Het Comité is integendeel van oordeel dat de verordening de efficiëntie en
de fameuze drie "c's" - coherentie, complementariteit en coördinatie - van de ontwikkelingssamenwerking
ten goede zal komen.

Wel zijn er een aantal punten die naar de mening van het Comité meer aandacht verdienen of nader zouden
moeten worden uitgewerkt. Zo wijst het erop dat:

a) te weinig wordt benadrukt dat de hulpontvangende landen zélf de rol van motor van hun eigen
ontwikkeling op zich dienen te nemen;

b) het hele hulpverleningsproces financieel zou moeten worden doorgelicht (leveringskosten, vervoers-
en personeelskosten�); de verordening zou nl. weleens tot nieuwe regels en voorschriften kunnen
leiden, waardoor de bureaucratische rompslomp nog zou toenemen en het nog langer zou duren
voordat de hulp haar bestemming bereikt;

c) respect voor de internationale sociale en milieunormen als een rode draad door de hele verordening
dient te lopen en geen enkele bepaling schending van arbeids- sociale of milieunormen in de hand
mag werken.

- Contactpersoon: mevrouw Porres de Mateo
(Tel: 00 32 2 546 91 31 � e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)
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10. LANDBOUW, VEETEELT, VISSERIJ EN RESPECT VOOR HET MILIEU

•  Coëxistentie van genetisch gemodificeerde gewassen, conventionele en
biogewassen

- Rapporteur: VOSS (Diverse werkzaamheden � DE)

- Ref.: Initiatiefadvies � CESE 1656/2004

- Kernpunten:

In dit advies doet het Comité aanbevelingen met betrekking tot de beginselen die aan de coëxistentie ten
grondslag liggen, de wijze waarop wetenschappelijke kennis kan worden opgedaan in het licht van de
huidige stand van de wetenschap, de toepassing van de beste beschikbare technologieën voor
risicobeheersing en de wijze waarop de voor identificatie en etikettering benodigde informatie kan worden
verzameld en geregistreerd.  Daarnaast gaat het in op de vraag welke van die aspecten in EU-verband en
welke via nationale wetgeving zouden moeten worden geregeld.

Verder stelt het Comité vast dat :
− bindende, praktijkgerichte, controleerbare en stringente normen voor goede beroepspraktijken in alle

productiefasen een onontbeerlijke voorwaarde voor coëxistentie vormen,

− de voorschriften voor etikettering en hygiëne van zaaigoed voor de waarborging van coëxistentie van
cruciaal belang zijn,

− financiële schade volledig met bepalingen inzake wettelijke aansprakelijkheid moet worden geregeld,

− de totale kosten van de coëxistentie volgens het beginsel dat de vervuiler betaalt moeten worden
berekend, geminimaliseerd en verdeeld.

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

•  Actieplan biologische landbouw
- Rapporteur: VOSS (Diverse werkzaamheden � DE)

- Ref.: COM(2004) 415 def. � CESE 1657/2004

- Kernpunten:

Het EESC is ingenomen met het Europese actieplan voor biologisch voedsel en biologische landbouw en is
met name voorstander van doelgerichte marktcampagnes en voorlichting aan de consument. Het streven naar
harmonisatie van normen en controleregelingen mag voor het bedrijfsleven niet een al te grote belasting
betekenen. Bovendien moet met regionale kenmerken rekening kunnen worden gehouden. Het gebruik van
het EU-logo mag zowel t.a.v. Europese als uit derde landen afkomstige producten niet tot gevolg hebben dat
oorsprongsbenamingen niet meer kunnen of mogen worden gebruikt. Met het oog op de bescherming van de
biologische productie in Europa stelt het Comité voor dat de drempel voor de aanwezigheid van ggo's in
zaaigoed op de laagst aantoonbare waarde moet komen te liggen.
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De aan de gang zijnde discussie over de financiële vooruitzichten van de EU baart het EESC zorgen. Een
korting op de middelen voor plattelandsontwikkeling zou een terugslag betekenen voor de biologische
landbouw en de sector biologische levensmiddelen in Europa. In het nieuwe ELFPO- programma dient
voldoende aandacht te worden besteed aan de biologische landbouw, die vanwege haar
werkgelegenheidspotentieel en omdat ze openbare goederen verschaft, een sector van betekenis is. Ook de
sector biologische levensmiddelen is maatschappelijk van groot belang, maar omdat het bedrijfsleven weinig
geld voor onderzoek naar deze sector uittrekt, moet die in het EU-kaderprogramma voor onderzoek meer
prioriteit krijgen.

- Contactpersoon: De heer KIND
(Tel. : 00 32 2 546 91 11 � e-mail : johannes.kind@esc.eu.int

•  Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010
- Rapporteur: BRAGHIN (Werkgevers � IT)

- Ref.: COM(2004) 416 def. � CESE 1636/2004

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

•  Communautair bureau voor visserijcontrole
- Rapporteur: SARRÓ IPARRAGUIRRE (Diverse werkzaamheden � ES)

- Ref.: COM(2004) 289 def. � 2004/0108 CNS � CESE 1635/2004

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

•  Normen voor dierenvallen
- Rapporteur: DONNELLY (Diverse werkzaamheden � IE)

- Ref.: COM(2004) 532 def. � 2004/0183 COD � CESE 1637/2004

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

•  Opslag van rundersperma
- Rapporteur: NIELSEN (Diverse werkzaamheden � DK)

- Ref.: COM(2004) 563 def. � 2004/0188 CNS � CESE 1638/2004

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

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu
mailto:eleonoradinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE62

Bulletin 10.01.2005 - NL- PE 351.878

11. GLB

•  GMO / Suiker
- Rapporteur: BASTIAN (Werkgevers � FR)

- Co-rapporteur: STRASSER (Diverse werkzaamheden � AT)

- Ref.: COM(2004) 499 def. � CESE 1646/2004

- Kernpunten:

Comité ziet in dat aanpassing van de GMO/suiker noodzakelijk is, maar vindt dat de hervormingsvoorstellen
te ver gaan en dat de uitvoering ervan aanzienlijke gevolgen zou hebben voor de Europese suikersector, met
name voor de werkgelegenheid. Het Comité constateert tot zijn spijt dat de voorstellen onvoldoende gegrond
zijn en dat de consequenties ervan onvoldoende in overweging zijn genomen, hoewel zulks een absolute
vereiste is.

Het Comité doet daarom de volgende voorstellen:
het verzoekt de inwerkingtreding van de nieuwe verordening uit te stellen tot 1 juli 2006;

•  de verordening zou minstens voor een periode van 6 jaar moeten gelden om de sector
voldoende perspectief te bieden;

•  het Comité zou, evenals de minder ontwikkelde landen, graag zien dat de Unie importquota
voor suiker vaststelt; swap-deals moeten in ieder geval worden verboden en de toegang tot de
communautaire markt moet afhankelijk worden gemaakt van criteria van sociale en ecologische
duurzaamheid en voedselsoevereiniteit;

•  er moeten onmiddellijk importquota voor de Balkanlanden worden vastgesteld;
•  de reikwijdte van de prijs- en productiequotawijzigingen moet strikt beperkt zijn tot

internationale verbintenissen;
•  de interventieregeling moet in stand worden gehouden als instrument voor prijsgarantie.

Ten slotte vraagt het Comité zich af wat de Commissie van plan is met de suikerproductie die niet aan quota
onderhevig is.

Het Comité hoopt dat de Commissie zich niet aan haar verantwoordelijkheid onttrekt maar een heus plan
voor herstructurering van de Europese suikerindustrie op poten zet dat rekening houdt met de belangen van
de suikerfabrikanten, de bietentelers en de betrokken werknemers. Ook hoopt het dat de Commissie bij de
uitwerking van haar wetgevingsvoorstellen eind mei 2005 rekening zal houden met de voorstellen uit dit
advies, dat tijdens een openbare hoorzitting op 30 november jl. al aan het EP is voorgelegd.

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

mailto:eleonoradinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonoradinicolantonio@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE 63

Bulletin 10.01.2005 - NL- PE 351.878

12. VERVOER OVER ZEE

•  De maritieme toegang tot Europa
- Rapporteur: SIMONS (Werkgevers � NL)

- Ref.: Initiatiefadvies � CESE 1652/2004

- Kernpunten:

Het EESC dringt er bij de Commissie met klem op aan het congestieprobleem in EU-havens - met name
containerhavens - te onderzoeken en na te gaan op welke manieren dit probleem verminderd kan worden,
zodat de internationale concurrentiepositie van Europa niet in het gedrang komt.

− Voorzover de Europese Unie daarop invloed kan uitoefenen dient zij dat dan ook niet na te laten.
Daarbij moet echter niet gedacht worden aan voorstellen voor andere dan de bestaande
mogelijkheden van financiële havenondersteuning door de Europese Unie.

− De Commissie zou onderzoek moeten doen naar de totale financiële gevolgen van
beveiligingsmaatregelen in havens en daartoe een EU-financieringsregeling uit te werken.
De Europese Unie kan wel al concreet een "level playing field" voor de eerlijke mededinging
scheppen; een zekere liberalisering van de zeehavenmarkt bevorderen; duidelijker inzicht op het
gebied van de staatssteun brengen door eenduidige richtsnoeren; intensieve aandacht geven aan
de implementatie en handhaving van de vigerende regelgeving alsmede transparantie van de
geldstromen afdwingen.

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

•  Groepsvrijstelling/Scheepvaartconferences
- Rapporteur: BREDIMA SAVOPOULOU (Werkgevers � EL)

- Ref.: COM(2004) 657 def. � CESE 1650/2004

- Kernpunten:

Het EESC blijft er bij dat Verordening 4056/86 moet worden ingetrokken en vervangen door een nieuwe
Verordening van de Commissie voor lijnvaartconferences die in een groepsvrijstelling voor een periode van
vijf jaar voorziet. Het nieuwe regime dient strikt gebaseerd te zijn op de voorwaarden die in de jurisprudentie
van het Gerecht van Eerste Aanleg en van de Commissie zijn geformuleerd (bijv. de TACA-zaak). Het
conferencesysteem dient ook gehandhaafd te worden om het concurrentievermogen van communautaire
reders in de hele wereld te beschermen. Allianties en andere vormen van samenwerking mogen dan wel
geschikt zijn voor grote scheepvaartmaatschappijen, maar kleine en middelgrote ondernemingen kunnen niet
zonder conferences om hun marktaandelen te behouden, met name op de routes met ontwikkelingslanden.
Intrekking van de vrijstelling kan de concurrentiepositie van deze kleine ondernemingen aantasten en de
dominante positie van grotere scheepvaartmaatschappijen verder versterken.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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Deze vijfjarige overgangsperiode zou door de Commissie gebruikt moeten worden om de ontwikkelingen op
de lijnvaartmarkt, waaronder consolidatietendensen, in het oog te houden. Bovendien zou de Commissie
overleg moeten voeren met andere rechtsgebieden (OESO) om te komen tot een adequaat alternatief systeem
dat overal ter wereld toegepast kan worden.

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

•  Bevordering zeevervoer/Opleiding zeevarenden
- Rapporteur: CHAGAS (Werkgevers � PT)

- Ref.: Initiatiefadvies � CESE 1631/2004

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

•  Erkenning diploma's zeevarenden
- Rapporteur: CHAGAS (Werkgevers � PT)

- Ref.: COM(2004) 311 def. � 2004/0098 COD � CESE 1633/2004

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

•  River Traffic Information Services/Binnenwateren
- Rapporteur: SIMONS (Werkgevers � NL)

- Ref.: COM(2004) 392 def. � 2004/0123 COD � CESE 1634/2004

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

mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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OVERZICHT VAN DE
WERKZAAMHEDEN VAN HET

EUROPEES PARLEMENT

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

Dit document is beschikbaar op

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

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

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 47
Type: http:

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: http:

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