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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: 
 

03/05 Vergoeding voor parlementaire medewerkers 
 
05/05 Toegang tot de Ledenbar 
 
06/05 Nieuw pakket  tv-stations in de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel en 
  Straatsburg 
 
09/05 Rooster van officiële vergaderingen van het Europees Parlement in 2005   
 

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

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

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

____________________ 
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BENOEMINGEN/ONTSLAGNEMINGEN/BEËINDIGING MANDAAT 
 
 
 
 
 
 
 

ONTSLAGNEMING VAN EEN PORTUGEES LID 
 

VAN HET EUROPEES PARLEMENT   
 
 
 
Overeenkomstig artikel 4, lid 3 van het Reglement heeft de heer 
 
 

Sérgio RIBEIRO (GUE/NGL-PT) 
 
 
met ingang van 12 januari 2005 zijn ontslag ingediend als lid van het Europees Parlement. 
 
 
Het Parlement heeft hiervan tijdens de plenaire vergadering van 12 januari 2005 kennis genomen. 
 
 
 

__________ 
 
 
 

 
MEDEDELING 

 
 
 

Gelieve kennis te nemen van het verzoek van Viktória BERNÁTHNÉ MOHÁCSI om in de ledenlijst van het 
Europees Parlement te worden opgenomen onder de naam: 
 
 

Viktória MOHÁCSI 
 

 
__________ 
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OFFICIËLLE KENNISGEVING VAN DE VERKIEZING VAN EEN PORTUGESE 
AFGEVAARDIGE IN HET EUROPEES PARLEMENT 

 
 

 
Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 13 januari 2005 kennisgenomen van de 
verkiezing van  
 
 

de heer Pedro GUERREIRO 
 
 
 

 
ter vervanging van de heer Sérgio RIBEIRO (GUE/NGL-PT), met ingang van 13 januari 2005. 
 
 

_______________ 
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LIJST VAN DE INTERFRACTIEWERKGROEPEN VOOR HET EUROPEES PARLEMENT 

opgericht overeenkomstig de regeling van de conferentie van voorzitters van  16.12.1999 
(Situatie op 07.02.2005) 

 
 
 

Naam Datum oprichting Bestuur Bescherming fracties 
FIELDSPORTS, FISHING AND CONSERVATION 15/12/2004 EBNER Michl PPE/DE           

IND/DEM 
UEN 

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 15/12/2004 CASACA Paulo PPE/DE                        
PSE 
Verts/ALE              

FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANCE 16/12/2004 PANAYOTOPOULOS -
CASSIOTOU Maria 

PPE-DE  
IND/DEM 
UEN 

BALTIC EUROPE 06/01/2005 BEAZLEY Christopher PPE/DE  
PSE 
ALDE 

FEDERALIST INTERGROUP FOR THE 
EUROPEAN CONSTITUTION 

06/01/2005 LEINEN Jo PPE 
PSE 
ALDE 



SAMENSTELLING EUROPEES PARLEMENT 

 

11 

Bulletin 21.02.2005 
 

- NL- PE 351.879 

Naam Datum oprichting Bestuur Bescherming fracties 
TRADITIONAL NATIONAL MINORITIES 
CONSTITUTIONAL  REGIONS AND REGIONAL 
LANGUAGES 

06/01/2005 TABAJDI Csaba Sándor PPE/DE 
PSE 
ALDE             

CINEMA, AUDIOVISUAL POLICY AND 
CULTURAL DIVERSITY 

07/01/2005 HIERONYMI Ruth PPE/DE                          
PSE 
GUE/NGL 

FOURTH WORLD EUROPEAN COMMITTEE  07/01/2005 ROURE Martine PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL                       

CONSERVATION AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN 
PARLIAMENT 

12/01/2005 STEVENSON Struan PPE/DE 
PSE 
IND/DEM 

TOURISME 12/01/2005 SUDRE Margie PPE/DE                
ALDE 
PSE 

DISABILITY INTERGROUP 20/01/2005 HOWITT Richard PPE/DE 
PSE 
ALDE 
GUE/NGL  

TRADE UNION COORDINATION GROUP 20/01/2005 HUGHES Stephen PPE/DE                  
PSE 
GUE/NGL                       
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Naam Datum oprichting Bestuur Bescherming fracties 
ANTI-RACISM AND DIVERSITY 28/01/2005 MORAES Claude PSE            

ALDE 
GUE/NGL 

SME (SMALL AND MEDIUM 
ENTREPRENEURS) 

28/01/2005 KARAS Othmar PPE/DE  
PSE 
IND/DEM 

LESBIAN AND GAY INTERGROUP 02/02/2005 CASHMAN Michael  Verts/ALE                    
ALDE 
PSE 

PRESS, COMMUNICATION AND FREEDOM 14/02/2005 CAVADA Jean-Marie PSE   
ALDE 
Verts/ALE 

TIBET INTERGROUP 14/02/2005 MANN Thomas PPE/DE 
Verts/ALE 
UEN 
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN       (Stand op 11.02.2005) 
   
 
 
Indiener Onderwerp Nr. 

Charles Tannock Beweerde contacten van de Hoge Vertegenwoordiger voor 
het buitenlands en veiligheidsbeleid, Javier Solana, met de 
verboden organisatie Hamas 

E-3485/04 

Glenys Kinnock Toeslagen voor alleenreizenden E-3486/04 

Glenys Kinnock Gemeenschappelijk standpunt van de Raad over Birma E-3487/04 

Erik Meijer en Kartika Liotard Milieucriminaliteit van afvalverwerkingsbedrijven en het 
overschrijden van luchtkwaliteitsnormen in Nederland en 
de relatie tot het EU-acquis op milieugebied 

E-3488/04 

Sophia in 't Veld Tegenstrijdigheid Belgische en Nederlandse wetgeving 
betreffende exporteerbaarheid van het brugpensioen 

P-3489/04 

Manolis Mavrommatis Sport in de EU E-3490/04 

Graham Watson Schending van de regelgeving door Lloyd's E-3491/04 

José Ribeiro e Castro Eurobarometer 61 P-3492/04 

Proinsias De Rossa Proeven op dieren E-3493/04 

Proinsias De Rossa Behandeling van afvalwater uit Ierse steden E-3494/04 

Proinsias De Rossa Uitblijven van verslagen over het gebruik in Ierland van 
het verdelgingsmiddel methylbromide 

E-3495/04 

Proinsias De Rossa Kennisgeving van de omzetting in Ierland van de richtlijn 
inzake de emissiehandel 

E-3496/04 

Proinsias De Rossa Ongeoorloofde afvalverwerking in Ierland E-3497/04 

Proinsias De Rossa Naleving van het arrest C-67/02 (Richtlijn voor 
schelpdierwater) van het Europees Hof van Justitie 

E-3498/04 

Proinsias De Rossa Naleving van het arrest C-117/00 (wilde vogels in het 
Owenduff-Nephin Beg-gebergte in Mayo) 

E-3499/04 

Proinsias De Rossa Nalaten van Ierland mee te werken aan het onderzoek van 
de Commissie naar toepassing van de richtlijn betreffende 
tabaksaccijns 

E-3500/04 

Proinsias De Rossa Tabaksaccijns E-3501/04 

Proinsias De Rossa Belastingen op automobielen E-3502/04 

Proinsias De Rossa Werkgroep van Europese directeur-generaals inzake 
arbeidsbetrekkingen 

E-3503/04 
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Proinsias De Rossa Kernveiligheid in Sellafield E-3504/04 

Geoffrey Van Orden Eigendom van EU-gebouwen E-3505/04 

Elizabeth Lynne Illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde 
visserij 

E-3506/04 

Elizabeth Lynne Uit  zorginstellingen halen van gehandicapten E-3507/04 

Elizabeth Lynne Uit zorginstellingen halen van gehandicapten E-3508/04 

Proinsias De Rossa Mogelijke onregelmatigheden in de administratie 
betreffende de uitvoer van afvalstoffen uit Ierland 

E-3509/04 

Proinsias De Rossa Stankoverlast van installaties voor de verwerking van 
stedelijk afvalwater 

E-3510/04 

Proinsias De Rossa Europees kredietwaardigheidsonderzoek E-3511/04 

Proinsias De Rossa Regels voor toeslagen voor directeuren E-3512/04 

Proinsias De Rossa Arbeidstijd E-3513/04 

Proinsias De Rossa Verlaagd accijns op brandstof voor privé-vliegtuigen en -
jachten in sommige lidstaten 

E-3514/04 

Proinsias De Rossa Voorstel tot aanleg van een autoweg door Tara, Ierland E-3515/04 

Proinsias De Rossa Opvangtehuis voor vrouwen in Tallaght, Dublin E-3516/04 

Proinsias De Rossa Gelijke kansen voor doven E-3517/04 

Proinsias De Rossa Openbaar uitleenrecht E-3518/04 

Proinsias De Rossa Etiketteringseisen voor met dierproeven geteste producten E-3519/04 

Proinsias De Rossa Cosmetica en dierproeven E-3520/04 

Mario Borghezio Liggen sommige wijken van Napels wel in Europa? E-3521/04 

Jonas Sjöstedt Onrust over bedrijfslobbyisten E-3522/04 

Jonas Sjöstedt Bijeenkomsten met vrijwilligersorganisaties E-3523/04 

Antonio Tajani Crisis in de staalsector (de Thyssen-Krupp-top in Italië) E-3524/04 

Georgios Karatzaferis Financiering modernisering spoorlijn in Griekenland E-3525/04 

Andrew Duff Indicatoren voor het meten van de doelstelling het verlies 
aan biodiversiteit uiterlijk in 2010 te stoppen 

E-3526/04 

Antonio Di Pietro Het sluiten van de vestiging van Heineken in Pedavena P-3527/04 

Manuel Medina Ortega Gecofinancierde projecten op Tenerife (Canarische 
Eilanden, Spanje) 

E-3528/04 

Manuel Medina Ortega Gecofinancierde projecten op El Hierro (Canarische 
Eilanden, Spanje) 

E-3529/04 
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Manuel Medina Ortega Gecofinancierde projecten op Fuerteventura (Canarische 
Eilanden, Spanje) 

E-3530/04 

Manuel Medina Ortega Gecofinancierde projecten op Gran Canaria (Canarische 
Eilanden, Spanje) 

E-3531/04 

Manuel Medina Ortega Gecofinancierde projecten op La Gomera (Canarische 
Eilanden, Spanje) 

E-3532/04 

Manuel Medina Ortega Medegefinancierde projecten op het eiland La Palma 
(Canarische eilanden, Spanje) 

E-3533/04 

Manuel Medina Ortega Gecofinancierde projecten op Lanzarote (Canarische 
Eilanden, Spanje) 

E-3534/04 

Klaus-Heiner Lehne Ongevallenverzekering in Duitsland E-3535/04 

Hiltrud Breyer Saarland: Inzaaien van verboden zaaigoed waaraan 
risico's kleven door ongeoorloofde genetische 
modificaties 

E-3536/04 

Philip Bradbourn Betaling van Duitse wegentol P-3537/04 

Brice Hortefeux Italiaanse begrotingsstatistieken P-3538/04 

Bogdan Klich Met het EG-Verdrag strijdige praktijken van het 
steenkoolconcern RAG A.G. 

P-3539/04 

Hynek Fajmon Gelijke toegang tot gezinstoelagen voor Tsjechische 
staatsburgers in andere EU-lidstaten 

E-3540/04 

Michl Ebner Dolomieten als mondiaal cultureel erfgoed E-3541/04 

Herbert Bösch Onjuiste informatie over de opslag van persoonsgegevens 
door OLAF 

E-3542/04 

Glenys Kinnock Suikerhervorming en de ACS E-3543/04 

Glenys Kinnock Vrouwenkorpsen voor de vrede E-3544/04 

Robert Sturdy Ongewenste faxen E-3545/04 

Marie-Line Reynaud Relaties tussen China en Europa E-3546/04 

Marie-Line Reynaud Herstructurering van de wijnbouw in het afgegrensd 
gebied Cognac (Frankrijk) 

E-3547/04 

Ilda Figueiredo Liberalisering en toekomst van de textielsector P-3548/04 

Raül Romeva i Rueda Guadalajara - foltering en misbruik van gedetineerden E-3549/04 

Raül Romeva i Rueda Guadalajara - foltering en misbruik van gedetineerden E-3550/04 

Fiona Hall Voorgestelde hervormingen van het Europese suikerbeleid E-3551/04 

Fiona Hall Voorstellen van de Commissie voor de hervorming van 
het EU-suikerbeleid 

E-3552/04 
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Erna Hennicot-Schoepges Het statuut van voedseldeskundigen E-3553/04 

Toine Manders Subsidies op duurzame energie E-3554/04 

Toine Manders Off-shoring E-3555/04 

Ioannis Gklavakis Communautair beleid inzake ongevallen in de landbouw P-3556/04 

Fiona Hall Regeling voor handel in emissierechten P-3557/04 

Claude Moraes Handhaving van de uitvoering van de 
afvalstoffenrichtlijnen: elektrische en elektronische 
apparatuur 

P-3558/04 

Proinsias De Rossa Talen in de Europese Unie P-3559/04 

Dimitrios Papadimoulis Internationaal Strafhof E-3560/04 

Dimitrios Papadimoulis Internationaal Strafhof E-3561/04 

Willi Piecyk Handel in emissierechten in de luchtvaartsector E-3562/04 

Willi Piecyk Controles op het goederenvervoer over de weg aan de 
buitengrenzen van de EU en de gevolgen voor de 
Oostzeehavens 

E-3563/04 

Bernat Joan i Marí Recht op vrijheid van vereniging en recht van vrije 
meningsuiting in Griekenland 

E-3564/04 

Claude Moraes Mensenrechten en non-discriminatiekwesties in Roemenië 
en Bulgarije 

E-3565/04 

Jonas Sjöstedt Milieunormen in Noorwegen E-3566/04 

David Hammerstein Mintz en 
anderen 

Incident met de kernonderzeëer HMS Tireless in de 
wateren tussen Sicilië en Malta; opslag van kernwapens of  
-materiaal op Cyprus 

E-3567/04 

Proinsias De Rossa Talen in de EU E-3568/04 

Caroline Jackson Klachten 1998/5007 en 1998/5008 van Kernow Grain 
Store 

E-3569/04 

David Hammerstein Mintz en 
anderen 

Incident met de kernonderzeëer HMS Tireless in de 
wateren tussen Sicilië en Malta 

E-3570/04 

Richard Corbett en Glyn Ford Volksmujahadin in Iran E-3571/04 

Catherine Stihler Toegelaten vrijstellingen van regels voor overheidssteun 
voor het zeevervoer 

E-3572/04 

Mario Borghezio Liggen sommige wijken van Napels wel in Europa? E-3573/04 

Ilda Figueiredo Winning van hernieuwbare energie E-3574/04 

Gay Mitchell HIV/Aids in de EU P-3575/04 
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Witold Tomczak Bescherming van het menselijk leven in de Europese 
Grondwet 

P-3576/04 

Karin Riis-Jørgensen Bestrijding van kinderpornografie P-3577/04 

Hans-Peter Martin OLAF P-3578/04 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna De onderhandelingen over Mercosur E-3579/04 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Eventuele nieuwe handelsovereenkomsten met de Andes-
gemeenschap en met Midden-Amerika 

E-3580/04 

Karin Riis-Jørgensen Eventueel onwettige opschorting van de privatisering van 
een scheepvaartmaatschappij 

E-3581/04 

Elisabeth Schroedter Ontspannings- en genezingsreizen van Belarussische 
kinderen naar EU-landen 

E-3582/04 

Catherine Stihler BTW-tarief van 0% of 5% op alle audioboeken E-3583/04 

Charles Tannock en Philip 
Bradbourn 

Het recht in Sri Lanka E-3584/04 

Charles Tannock en Philip 
Bradbourn 

Het recht in Sri Lanka E-3585/04 

Catherine Stihler Gebruik EU-dierenpaspoort voor blinegeleidehonden E-3586/04 

Catherine Stihler Opt-out van het gemeenschappelijk visserijbeleid E-3587/04 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Bestrijding van de drugshandel in het EU-handelsbeleid E-3588/04 

Evelin Lichtenberger Geïntegreerde en duurzame sociale ontwikkeling 
(Chiapas, Mexico) 

E-3589/04 

Hiltrud Breyer Overtreding van de EU-milieuwetgeving bij de uitbreiding 
van het vliegveld van Frankfurt 

E-3590/04 

Hiltrud Breyer Energiebeleid in de Slowaakse Republiek E-3591/04 

Richard Corbett Schonekolentechnologie E-3592/04 

Mercedes Bresso Crisis in de Italiaanse automobielsector E-3593/04 

José Ribeiro e Castro Europees voetbal - voetbalscholen E-3594/04 

José Ribeiro e Castro Portugese gemeenschap - nieuwe racistische aanslagen in 
Noord-Ierland 

E-3595/04 

Nirj Deva Kindermoorden in Honduras E-3596/04 

Nirj Deva Verkrachtingen in Liberia E-3597/04 

Chris Davies Vervuiling van de Theems met rioolwater E-3598/04 

Chris Davies Vermeende inbreuk door het VK op de criteria van 
Kopenhagen 

P-3599/04 
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Chris Davies Corruptie in de EU-lidstaten E-3600/04 

Chris Davies Corruptie in de EU-lidstaten E-3601/04 

Chris Davies Richtlijn voedingssupplementen E-3602/04 

Chris Davies Kosten van naleving van de Reach-procedure E-3603/04 

Mario Mauro Nationalisatie van onroerende goederen in Kroatië E-3604/04 

Mario Mauro Nationalisatie van onroerende goederen in Kroatië E-3605/04 

Mathieu Grosch Verkennende studie over de postdiensten E-3606/04 

Nikolaos Vakalis en Antonios 
Trakatellis 

Partnerschapsband voor de toetreding met Bulgarije: 
nucleaire veiligheid en ontmanteling van de eenheden 3 en 
4 van de kerncentrale in Kozlodui 

E-3607/04 

Nikolaos Vakalis en Antonios 
Trakatellis 

Partnerschapsband voor de toetreding met Bulgarije: 
nucleaire veiligheid en ontmanteling van de eenheden 3 en 
4 van de kerncentrale in Kozlodui 

E-3608/04 

Charles Tannock Aanhoudend geweld van islamitische extremisten tegen 
Assyrische/Chaldeeuwse christenen in Irak 

E-3609/04 

Chris Davies Technische voorschriften voor vrachtwagens E-3610/04 

Chris Davies Milieukeurmerk voor motorvoertuigen E-3611/04 

Chris Davies Wetgevingsactiviteiten van de EU E-3612/04 

Mario Mauro Interne markt E-3613/04 

Roberta Angelilli Bouwprojecten op de Eolische Eilanden (Sicilië, Italië) E-3614/04 

Jean-Marie Le Pen Financiering van het referendum over de Europese 
grondwet 

E-3615/04 

Jean-Marie Le Pen Financiering van het referendum over de Europese 
grondwet 

E-3616/04 

Frank Vanhecke Turkse toetreding E-3617/04 

Frank Vanhecke Nucleaire activiteiten van Iran E-3618/04 

Frank Vanhecke ENAR/België E-3619/04 

Frank Vanhecke Europees netwerk tegen racisme E-3620/04 

Koenraad Dillen Minderhedenbescherming in Turkije E-3621/04 

Kyriacos Triantaphyllides Stabiliteits- en groeipact P-3622/04 

Anna Záborská Gelijke kansen en communautair acquis P-3623/04 

Chris Davies Bijvangsten E-3624/04 

Anna Záborská Gelijke kansen en communautair acquis E-3625/04 
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Antonio Di Pietro Schending door de Italiaanse staat van richtlijn 
2001/23/EG 

E-3626/04 

Antonio Di Pietro Schending door de maatschappij Telecom Italia S.p.A. 
van de rechten van de werknemers op het gebied van 
bescherming tegen ontslag 

E-3627/04 

Eva-Britt Svensson Waarom gaat de Commissie in haar officiële optreden 
voorbij aan de democratische keuze van het Zweedse volk 
de euro niet in te voeren? 

E-3628/04 

Bernard Poignant Voorstel van richtlijn op strafrechtelijke sancties tegen 
zeevervuiling 

P-3629/04 

Antonio De Poli Misdaad in Padua en in andere Europese steden E-3630/04 

Antonio De Poli Misdaad in Padua en in andere Europese steden E-3631/04 

Cristiana Muscardini Verplichte aanduiding van de oorsprong van producten P-3632/04 

Frank Vanhecke Aanhouding van Chinese dissidenten E-3633/04 
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VRAGENUUR (B6-0001/05) 11 en 12 januari 2005 
 
 
19 vragen (artikel 109 van het reglement) 
 

Indiener Onderwerp Nr. 
 
 
VRAGEN AAN DE RAAD  
 
 
Josu ORTUONDO 
LARREA 

 
Dood van immigranten op Fuerteventura (Canarische 
eilanden) 

 
H-0498/04  

 
Robert EVANS 

 
Onderzoek en ontwikkeling 

 
H-0502/04  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Bescherming van het Oecumenisch Patriarchaat 

 
H-0503/04  

 
Othmar KARAS 

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

 
H-0508/04  

 
María BADÍA i CUTCHET 

 
Taalverscheidenheid in de Europese Unie 

 
H-0519/04  

 
Claude MORAES 

 
Tenuitvoerlegging van de EU-richtsnoeren inzake kinderen 
in gewapende conflicten 

 
H-0521/04  

 
 

VRAGEN AAN DE COMMISSIE 

 
 
Jacky HENIN 

 
Opheffing van textielquota's 

 
H-0505/04  

 
Robert EVANS 

 
Slavernij op de cacaoplantages 

 
H-0509/04  

 
Bogusław SONIK 

 
Opschorting van de export van levensmiddelen vanuit de 
nieuwe lidstaten naar Rusland 

 
H-0572/04  
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VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN 
 
 
De Heer McCREEVY 
 
 
Proinsias DE ROSSA 

 
Diensten op de interne markt 

 
H-0515/04  

 
Brian CROWLEY 

 
De doelstellingen van Lissabon 

 
H-0528/04  

 
  
Mevrouw FERRERO-WALDNER 
 
 
Luis YAÑEZ-BARNUEVO 
GARCÍA 

 
Onderwijsprogramma's in Latijns-Amerika na de top van de 
staatshoofden en regeringsleiders in Costa Rica 

 
H-0506/04  

 
Bart STAES 

 
Beslist het toeval over ontwikkelingssamenwerking? 

 
H-0510/04  

 
David MARTIN 

 
Aanhoudende schending door Israël van de Protocollen EU-
Israël 

 
H-0553/04  

 
Justas PALECKIS 

 
Nieuw nabuurschapsbeleid en Wit-Rusland 

 
H-0559/04  

  
 
De Heer FRATTINI 
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Afluisteren van telefoongesprekken zonder gerechtelijk bevel 

 
H-0511/04  

 
Claude MORAES 

 
Het jaarverslag van de Commissie over migratie 

 
H-0522/04  

 
Ignasi GUARDANS 
CAMBÓ 

 
Terrorisme 

 
H-0523/04  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Misdaadstatistieken in de Unie: Verslaglegging en 
verzameling 

 
H-0524/04  
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OVERZICHT VRAGENUUR 

JANUARI 2005 
 
 

 
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 
 

 
25 

 
7 

 
17 

 
3 

 
1 

 
0 

 
0 

 
de heer SCHMIT 

 
Commissie 
 

 
51 

 
13 

 
36 

 
10 

 
0 

 
0 

 
2 

de heer McCREEVY 
mevrouw FERRERO-WALDNER 
de heer FRATTINI 

 
Totaal 

 
76 

 
20 

 
53 

 
13 

 
1 

 
0 

 
2 
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1 

 
 
 

 
Nr. 

 
PE-nr. 

 
Indiener 

 
Onderwerp 

 
Ingediend 

 
Vervallen  

 
Hand-

tekeningen 
 
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 

 
61 

 
52/2004 

 
351.981 

 
Lydia SCHENARDI en Marine LE 
PEN 

 
Bescherming van het kind en het familierecht 

 
01.12.2004 

 
01.03.2005 
 

 
18 

 
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 

 
15 

 
54/2004 

 
352.184 

 
Lydia SCHENARDI en Marine LE 
PEN 

 
Rechten van gehandicapten 

 
01.12.2004 

 
01.03.2005 

 
21 

                                                      
1  Situatie op 13.01.2005 
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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 

 
21 

 
56/2004 

 
352.689 

 
Zdzislaw Zbigniew PODKAŃSKI 

 
Bevordering van de toegang tot het Internet 

 
13.12.2004 

 
13.03.2005 

 
21 

 
57/2004 

 
352.910 

 
Koenraad DILLEN, Frank 
VANHECKE, Philip CLAEYS en 
Jean-Claude MARTINEZ 

 
Liberalisering van havendiensten 

 
13.12.2004 

 
13.03.2005 

 
16 

 
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 

 
130 

 
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 

 
15 

 
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 

 
92 



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 

 

26 

Bulletin 21.02.2005 
 

- NL- PE 351.879 

 
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 

 
46 

 
62/2004 

 
353.236 

 
Magrietus van den BERG, Marianne 
THYSSEN, Joost LAGENDIJK en 
Toine MANDERS 

 
Het Schip "Joola" 

 
16.12.2004 

 
16.03.2005 

 
16 

 
 

 
JAAR 2005  

 
 

 
 

Nr. 
 

PE-nr.  
 

Indiener 
 

Onderwerp 
 

Ingediend 
 

Vervallen 
 

Hand-
tekeningen 

 
01/2005 

 
354.092 

 
Claude MORAES, Neen GILL, Jo 
LEINEN, Hartmut NASSER und Jan 
MULDER 

 
Reactie van het Europees Parlement op de  
Tsunamiramp in Azië 

 
   10.01.2005 

 
 10.04.2005 

 
82 

 
 
 

_________________ 



COMMISSIES 

 

27

Bulletin 21.02.2005 
 

- NL- PE 351.879 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSIES 



COMMISSIES 

 

28 

Bulletin 21.02.2005 
 

- NL- PE 351.879 

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

 
Naam Betreft Commissie Datum Proc. 

Kaufmann Sylvia-
Yvonne (GUE/NGL) 
 

Uitvoering van de informatie- en 
communicatiestrategie van de 
Europese Unie 
 

AFCO (A) 
 

20/01/2005 2004/2238(INI) 

Brok Elmar (EVP-
ED) 
 

Tenuitvoerlegging van de 
communautaire 
bijstandsverlening 
overeenkomstig artikel 54 van 
het Financieel Reglement 
 

AFET (P) 
 

18/01/2005 2004/0285(CNS) 

Daul Joseph (EVP-
ED) 
 

Internationaal Verdrag tot 
bescherming van 
kweekproducten 
 

AGRI (P) 
 

20/01/2005 2004/0275(CNS) 

Freitas Duarte (EVP-
ED) 
 

Specifieke maatregelen op het 
gebied van de landbouw ten 
behoeve van ultraperifeer 
gelegen gebieden 

AGRI (P) 
 

20/01/2005 2004/0247(CNS) 

Batzeli Katerina 
(PSE) 
 

Bescherming van de financiële 
belangen van de 
Gemeenschappen en 
fraudebestrijding 
 

AGRI (A) 
 

20/01/2005 2004/2198(INI) 

Capoulas Santos Luis 
Manuel (PSE) 
 

Uitgebreider 
samenwerkingsverband voor 
ultraperifere regio's 
 

AGRI (A) 
 

20/01/2005 2004/2253(INI) 

Jeggle Elisabeth 
(EVP-ED) 
 

Preventie, controle en uitroeiing 
van bepaalde overdraagbare 
spongiforme encefalopathieën 
 

AGRI (A) 
 

20/01/2005 2004/0270(COD) 

Casaca Paulo (PSE) 
 

Specifieke maatregelen op het 
gebied van de landbouw ten 
behoeve van ultraperifeer 
gelegen gebieden 
 

BUDG (A) 
 

31/01/2005 2004/0247(CNS) 

Douay Brigitte (PSE) 
 

Steunprogramma Europese 
audiovisuele sector (MEDIA 
2007) 
 

BUDG (A) 
 

31/01/2005 2004/0151(COD) 

Geringer de 
Oedenberg Lidia 
Joanna (PSE) 
 

Programma "Cultuur 2007" 
(2007-2013) 

BUDG (A) 
 

31/01/2005 2004/0150(COD) 
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Haug Jutta D. (PSE) 
 

Europees Agentschap voor de 
veiligheid en de gezondheid op 
het werk (wijz. verord. 
2062/94/EG) 
 

BUDG (A) 
 

31/01/2005 2004/0014(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Besluit over het Europese 
Politiecollege (CEPOL) 
 

BUDG (A) 
 

31/01/2005 2004/0215(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

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

BUDG (A) 
 

31/01/2005 2004/0233(CNS) 

Samuelsen Anders 
(ALDE) 
 

Financieel instrument voor het 
milieu (LIFE+) 

BUDG (A) 
 

31/01/2005 2004/0218(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Financiering van studies en 
proefprojecten met betrekking tot 
het gemeenschappelijk 
visserijbeleid 
 

BUDG (A) 
 

31/01/2005 2004/0213(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

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

BUDG (A) 
 

31/01/2005 2004/0211(CNS) 

Bono Guy (PSE) 
 

Onderwijs als de hoeksteen van 
het proces van Lissabon 
 

CULT (P) 
 

18/01/2005 2004/2272(INI) 

Pack Doris (EVP-ED) 
 

De nieuwe uitdaging van het 
circus als deel van de Europese 
cultuur 
 

CULT (P) 
 

18/01/2005 2004/2266(INI) 

Portas Miguel 
(GUE/NGL) 
 

De integratie van 
immigrantengemeenschappen in 
Europa middels meertalige 
scholen en onderwijs 
 

CULT (P) 
 

18/01/2005 2004/2267(INI) 

Podkański Zdzisław 
Zbigniew (EVP-ED) 
 

Nieuwe perspectieven en 
uitdagingen voor een duurzaam 
Europees toerisme 
 

CULT (A) 
 

17/01/2005 2004/2229(INI) 

Valenciano Martínez-
Orozco María Elena 
(PSE) 
 

Vrouwen en armoede DEVE (A) 
 

19/01/2005 2004/2217(INI) 

Krasts Guntars (UEN) 
 

Richtsnoeren voor transeuropese 
netwerken in de energiesector 
 

ECON (A) 
 

13/09/2004 2003/0297(COD) 
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Grossetête Françoise 
(EVP-ED) 
 

Geneesmiddelen voor pediatrisch 
gebruik 

ENVI (P) 
 

20/01/2005 2004/0217(COD) 

Isler Béguin Marie 
Anne (Verts/ALE) 
 

Financieel instrument voor het 
milieu (LIFE+) 

ENVI (P) 
 

20/01/2005 2004/0218(COD) 

Roth-Behrendt 
Dagmar (PSE) 
 

Preventie, controle en uitroeiing 
van bepaalde overdraagbare 
spongiforme encefalopathieën 
 

ENVI (P) 
 

20/01/2005 2004/0270(COD) 

Sacconi Guido (PSE) 
 

Chemische stoffen: REACH-
systeem en Europees agentschap 
(wijz. richtl. 1999/45/EG en 
verord. verontreinigende stoffen) 
 

ENVI (P) 
 

27/07/2004 2003/0256(COD) 

Liotard Kartika 
Tamara (GUE/NGL) 
 

Diensten op de interne markt ENVI (A) 
 

01/09/2004 2004/0001(COD) 

Riera Madurell Teresa 
(PSE) 
 

Visvangst in kustwateren en de 
problemen van vissers in 
kustwateren 
 

FEMM (A)
 

25/01/2005 2004/2264(INI) 

Nassauer Hartmut 
(EVP-ED) 
 

Chemische stoffen: REACH-
systeem en Europees agentschap 
(wijz. richtl. 1999/45/EG en 
verord. verontreinigende stoffen 
 

IMCO (A) 
 

28/07/2004 2003/0256(COD) 

Lucas Caroline 
(Verts/ALE) 
 

Rol van de EU bij het bereiken 
van de Millennium-
ontwikkelingsdoelstellingen 
 

INTA (A) 
 

18/01/2005 2004/2252(INI) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

Effect mondialisering op de 
interne markt 

INTA (A) 
 

17/01/2005 2004/2225(INI) 

Laperrouze Anne 
(ALDE) 
 

Richtsnoeren voor transeuropese 
netwerken in de energiesector 

ITRE (P) 
 

28/07/2004 2003/0297(COD) 

Niebler Angelika 
(EVP-ED) 
 

Meerjarenprogramma voor 
ondernemingen en 
ondernemingsgeest (2001-2005) 
 

ITRE (P) 
 

27/01/2005 2004/0272(COD) 

Calabuig Rull Joan 
(PSE) 
 

De toekomst van de textiel- en 
kledingindustrie na 2005 

ITRE (A) 
 

27/01/2005 2004/2265(INI) 
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Niebler Angelika 
(EVP-ED) 
 

Achterhouden van gegevens die 
worden overgebracht via 
openbare 
communicatienetwerken ter 
bestrijding van delicten, 
waaronder terrorisme 
 

ITRE (A) 
 

27/01/2005 2004/0813(CNS) 

Tarand Andres (PSE) 
 

Europees Instrument voor 
nabuurschap en partnerschap 
 

ITRE (A) 
 

27/01/2005 2004/0219(COD) 

Toia Patrizia (ALDE) 
 

Geneesmiddelen voor pediatrisch 
gebruik 
 

ITRE (A) 
 

27/01/2005 2004/0217(COD) 

Kauppi Piia-Noora 
(EVP-ED) 
 

Wijziging van de richtlijn inzake 
de oprichting van naamloze 
vennootschappen alsmede het 
behoud en de wijziging van hun 
kapitaal 
 

JURI (P) 
 

20/01/2005 2004/0256(COD) 

Lehne Klaus-Heiner 
(EVP-ED) 
 

Wijzigingen met betrekking tot 
jaarrekeningen van bepaalde 
ondernemingsvormen en 
geconsolideerde rekeningen 
 

JURI (P) 
 

20/01/2005 2004/0250(COD) 

Crowley Brian (UEN) 
 

Internationaal Verdrag tot 
bescherming van 
kweekproducten 
 

JURI (A) 
 

03/02/2005 2004/0275(CNS) 

Mohácsi Viktória 
(ALDE) 
 

Asiel: toekenning of intrekking 
van de vluchtelingenstatus, 
minimumnormen voor de 
procedure (voorstel voor een 
richtlijn 
 

JURI (A) 
 

03/02/2005 2000/0238(CNS) 

Sakalas Aloyzas 
(PSE) 
 

Verboden ten gevolge van 
seksueel misbruik van kinderen 

JURI (A) 
 

20/01/2005 2004/0818(CNS) 

Zingaretti Nicola 
(PSE) 
 

De toekomst van de textiel- en 
kledingindustrie na 2005 

JURI (A) 
 

20/01/2005 2004/2265(INI) 

Brepoels Frederika 
(EVP-ED) 
 

Europees Waarnemingscentrum 
voor drugs en drugsverslaving 
(herziening) 
 

LIBE (P) 
 

25/11/2004 2003/0311(COD) 

Díaz de Mera García 
Consuegra Agustín 
(EVP-ED) 
 

Aanwijzing van Europol als 
centraal bureau ter bestrijding 
van vervalsing van de euro 

LIBE (P) 
 

18/01/2005 2004/0817(CNS) 
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Kreissl-Dörfler 
Wolfgang (PSE) 
 

Asiel: toekenning of intrekking 
van de vluchtelingenstatus, 
minimumnormen voor de 
procedure (voorstel voor een 
richtlijn 
 

LIBE (P) 
 

10/01/2005 2000/0238(CNS) 

Sonik Bogusław 
(EVP-ED) 
 

Verboden ten gevolge van 
seksueel misbruik van kinderen 

LIBE (P) 
 

18/01/2005 2004/0818(CNS) 

Lambrinidis Stavros 
(PSE) 
 

Europese veiligheidsstrategie LIBE (A) 
 

18/01/2005 2004/2167(INI) 

Beaupuy Jean Marie 
(ALDE) 
 

Stedelijke dimensie in het kader 
van de uitbreiding 

REGI (P) 
 

19/01/2005 2004/2258(INI) 

Guellec Ambroise 
(EVP-ED) 
 

Betekenis van territoriale 
samenhang in de regionale 
ontwikkeling 
 

REGI (P) 
 

19/01/2005 2004/2256(INI) 

Hutchinson Alain 
(PSE) 
 

Verhuizing in het kader van 
regionale ontwikkeling 

REGI (P) 
 

19/01/2005 2004/2254(INI) 

Koterec Miloš (PSE) 
 

Betekenis van rechtstreekse 
overheidssteun als instrument 
van regionale ontwikkeling 
 

REGI (P) 
 

19/01/2005 2004/2255(INI) 

Marques Sérgio 
(EVP-ED) 
 

Uitgebreider 
samenwerkingsverband voor 
ultraperifere regio's 
 

REGI (P) 
 

19/01/2005 2004/2253(INI) 

Triantaphyllides 
Kyriacos (GUE/NGL) 
 

Rol van "Euregio's" in de 
ontwikkeling van regionaal 
beleid 
 

REGI (P) 
 

19/01/2005 2004/2257(INI) 

Evans Jillian 
(Verts/ALE) 
 

Financiering van Natura 2000 REGI (A) 
 

19/01/2005 2004/2164(INI) 

Železný Vladimír 
(IND/DEM) 
 

Bescherming van de financiële 
belangen van de 
Gemeenschappen en 
fraudebestrijding 
 

REGI (A) 
 

31/01/2005 2004/2198(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Overeenkomst EG/Chili inzake 
bepaalde aspecten van 
luchtdiensten 
 

TRAN (P) 
 

02/02/2005 2004/0289(CNS) 

 
_______________________ 
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE 
 
 
 
Verslagen en mededelingen 
 
Betreft Bevoegdheid Doc. 

Groenboek:  Gelijkheid en non-discriminatie in een 
uitgebreide Europese Unie  

LIBE 
AFET 
DEVE 
EMPL 
CULT 
FEMM 
 

COM(2004)0379 

Mededeling van de Commissie: Bureau voor de grondrechten 
- Consultatiedocument 

LIBE 
AFET 
DEVE 
AFCO 
 

COM(2004)0693 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement betreffende de toekomstige ontwikkeling van het 
EU-Energie-initiatief en de voorwaarden voor de oprichting 
van een Energiefaciliteit voor de ACS-landen 

DEVE 
INTA 
ENVI 
ITRE 
 

COM(2004)0711 

Mededeling van de Commissie: Jaarverslag aan de 
kwijtingsautoriteit over de in 2003 uitgevoerde interne 
controles 
 

CONT 
 

COM(2004)0740 

Advies van de Commissie over het ontwerp-reglement van 
orde van het Raadgevend Comité voor veiligheid en 
gezondheid op de arbeidsplaats 
 

EMPL 
 

COM(2004)0756 

Verslag van de Commissie: Jaarlijks Verslag van het 
Cohesiefonds (2003) 

REGI 
CONT 
ENVI 
TRAN 
 

COM(2004)0766 

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het door 
de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten in te nemen 
standpunt in de Samenwerkingsraad die is ingesteld bij de 
Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een 
partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese 
Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek 
Moldavië, anderzijds, inzake de goedkeuring van een 
aanbeveling voor de tenuitvoerlegging van het Actieplan EU-
Moldavië 
  

AFET 
INTA 
 

COM(2004)0787 
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Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het door 
de Europese Gemeenschap en haar lidstaten in te nemen 
standpunt in de Associatieraad die is ingesteld bij de Euro-
mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand 
wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun 
lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, 
inzake de goedkeuring van een aanbeveling voor de 
tenuitvoerlegging van het Actieplan EU-Marokko 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2004)0788 

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het door 
de Gemeenschap in te nemen standpunt in het Gemengd 
Comité dat is ingesteld bij de interim-associatieovereenkomst 
voor handel en samenwerking inzake de goedkeuring van een 
aanbeveling voor de tenuitvoerlegging van het Actieplan EU-
Palestijnse Autoriteit 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2004)0789 

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het door 
de Gemeenschappen en hun lidstaten in te nemen standpunt 
in de Associatieraad die is ingesteld bij de Euro-mediterrane 
Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt 
gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun 
lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, inzake de 
goedkeuring van een aanbeveling voor de tenuitvoerlegging 
van het Actieplan EU-Israël 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2004)0790 

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het door 
de Gemeenschappen en hun lidstaten in te nemen standpunt 
in de Samenwerkingsraad die is ingesteld bij de 
Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een 
partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese 
Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, 
anderzijds, inzake de goedkeuring van een aanbeveling voor 
de tenuitvoerlegging van het Actieplan EU-Oekraïne 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2004)0791 

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het door 
de Europese Gemeenschap en haar lidstaten in te nemen 
standpunt in de Associatieraad die is ingesteld bij de Euro-
mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand 
wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar 
lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, 
inzake de goedkeuring van een aanbeveling voor de 
tenuitvoerlegging van het Actieplan EU-Tunesië 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2004)0792 
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Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de 
Raad : Verlening van buitengewone financiële bijstand aan 
Armenië, Georgië en Tadzjikistan 
 

INTA 
AFET 
 

COM(2004)0793 

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het door 
de Europese Gemeenschap en haar lidstaten in te nemen 
standpunt in de Associatieraad die is ingesteld bij de 
Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie 
tot stand wordt gebracht tussen de Europese 
Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het 
Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, inzake de 
goedkeuring van een aanbeveling voor de tenuitvoerlegging 
van het Actieplan EU-Jordanië 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2004)0796 

Jaarverslag van de Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement over de inspanningen die de lidstaten in 2003 
hebben geleverd om tot een duurzaam evenwicht tussen 
vangstcapaciteit en vangstmogelijkheden te komen 
 

PECH 
 

COM(2004)0799 

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en 
aan de Raad over de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) 
nr. 382/2001 van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging 
van projecten ter bevordering van de samenwerking en de 
handelsbetrekkingen tussen de Europese Unie en de 
geïndustrialiseerde landen van Noord-Amerika, het Verre 
Oosten en Australazië 
 

INTA 
 

COM(2004)0803 

Verslag van de Commissie: De toestand van de landbouw in 
de Europese Unie - Verslag 2003 

AGRI 
REGI 
 

COM(2004)0807 

Groenboek over het beheer van de economische migratie: een 
EU-Aanpak 

LIBE 
AFET 
DEVE 
INTA 
EMPL 
CULT 
FEMM 
 

COM(2004)0811 

Verslag van de Commissie: "De Kyoto-Doelstelling van de 
Gemeenschap weer dichterbij gebracht" (in het kader van 
Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot 
van broeikasgassen in de Gemeenschap en de uitvoering van 
het Protocol van Kyoto 
 

ENVI 
 

COM(2004)0818 

Mededeling van de Commissie: Vooruitzichten voor de 
vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving inzake 
het gemeenschappelijk visserijbeleid 

JURI 
PECH 
 

COM(2004)0820 
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Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad: Bijzondere kaderregeling voor bijstand ten 
behoeve van de traditionele ACS-leveranciers van bananen 
(Verordening (EG) nr. 856/1999 van de Raad) : Tweejaarlijks 
verslag van de Commissie 2004 
 

DEVE 
BUDG 
AGRI 
 

COM(2004)0823 

Eindverslag van de Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad over het Daphne-programma (2000-2003) 

FEMM 
BUDG 
JURI 
LIBE 
 

COM(2004)0824 

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de 
Raad over de ervaring opgedaan bij de statistische enquête 
naar het met bepaalde soorten fruitbomen beplante areaal, die 
de lidstaten in 2002 uit hoofde van Richtlijn 2001/109/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 
2001 hebben gehouden 
 

AGRI 
 

COM(2004)0826 

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van 
de lijsten van insolventieprocedures, liquidatieprocedures en 
curatoren die zijn opgenomen in de bijlagen A, B en C bij 
Verordening (EG) nr. 1346/2000 betreffende 
insolventieprocedures 
 

JURI 
LIBE 
 

COM(2004)0827 

Tweeëntwintigste jaarverslag van de Commissie aan het 
Europees Parlement over de antidumping-, antisubsidie- en 
vrijwaringsactiviteiten van de Gemeenschap (2003) 
 

ECON 
INTA 
 

COM(2004)0828 

Verslag van de Commissie: Eerste Jaarverslag van de 
Commissie aan het Europees Parlement over antidumping-, 
antisubsidie- en vrijwaringsmaatregelen van derde landen 
tegen de Gemeenschap (2003) 
 

INTA 
ECON 
 

COM(2004)0831 

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de 
Raad over de uitvoering van Verordening (EG) nr. 450/2003 
van het Europees Parlement en de Raad van 27 februari 2003 
 

ECON 
EMPL 
 

COM(2004)0833 

Verslag van de Commissie aan de begrotingsautoriteit over 
de stand van de algemene begrotingsgaranties op 30 juni 
2004 

BUDG 
AFET 
INTA 
 

COM(2004)0836 

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad: Technische aanpassing van de financiële 
vooruitzichten voor 2006 op grond van de ontwikkeling van 
het BNI en van de prijzen (Punt 15 van het Interinstitutioneel 
Akkoord van 6 mei 1999 over de begrotingsdiscipline en de 
verbetering van de begrotingsprocedure) 
 

BUDG 
 

COM(2004)0837 
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Deze titel is momenteel nog niet in alle talen beschikbaar. 
Communication from the Commission to the Council (1) on a 
multi-annual financial framework for development finance 
cooperation under the ACP-EU Partnership Agreement and 
(2) on a related draft Proposal for a Council Decision fixing 
the date beyond which the funds of the 9th European 
Development Fund will no longer be committed - Proposal 
for a Council decision fixing the deadline for the 
commitment of the funds of the 9th European Development 
Fund (EDF) 
 

BUDG 
DEVE 
 

COM(2004)0838 

Verslag van de Commissie: 21ste Jaarverslag over de 
controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht (2003) 
- Overzicht 
 

JURI 
 

COM(2004)0839 

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement: Evaluatie van Richtlijn 1999/30/EG van de Raad 
betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, 
stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood 
in de lucht, met inachtneming van Richtlijn 96/62/EG van de 
Raad inzake de beoordeling en het beheer van de 
luchtkwaliteit 
 

ENVI 
 

COM(2004)0845 

Verslag van de Commissie over het toezicht op de uitvoering 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid door de lidstaten in 
de periode 2000-2002 
 

PECH 
 

COM(2004)0849 

Verslag van de Commissie: Verslag over de follow-up van de 
inning van de traditionele eigen middelen bij fraude en 
onregelmatigheden 
 

CONT 
BUDG 
 

COM(2004)0850 

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's: Jaarverslag  SAPARD - 2003 
 

AGRI 
AFET 
 

COM(2004)0851 

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement: Vijfde verslag overeenkomstig artikel 12 van 
Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 betreffende de 
procedures voor de invordering en de controle van de BTW 
 

ECON 
 

COM(2004)0855 

Verslag van de Commissie over de juridische omzetting van 
het kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 inzake 
gemeenschappelijke onderzoeksteams 
 

LIBE 
 

COM(2004)0858 

Verslag van de Commissie: Antwoorden van de lidstaten op 
het jaarverslag 2002 van de Rekenkamer 
 

CONT 
 

COM(2004)0859 
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Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad: Euratom-activiteiten op het gebied van de 
gezondheidsbescherming en veiligheidscontrole - 2003 
 

ITRE 
 

COM(2004)0861 

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement over de evaluatie van de tenuitvoerlegging van het 
Communautair statistisch programma voor de periode 1998-
2002 
 

ECON 
 

COM(2005)0001 

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement: Vierde Verslag inzake de statistische gegevens 
over het aantal dieren dat in de Lidstaten van de Europese 
Unie voor experimentele en andere wetenschappelijke 
doeleinden is gebruikt 
 

ENVI 
 

COM(2005)0007 

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement over de mogelijke invoering van elektronische 
identificatie van runderen 
 

ENVI 
AGRI 
 

COM(2005)0009 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement: Strategie van de Gemeenschap voor kwik 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0020 

 
 
 
 
 

______________
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID 
 
 
01/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de ondertekening van een 
vredesakkoord in Senegal 

Brussel, 12 januari 2005 
 

De Europese Unie en haar lidstaten zijn verheugd dat op 30 december 2004 een vredesakkoord tussen de 
regering van Senegal en de Beweging van democratische krachten van Casamance (MFDC) is ondertekend. 
Dit akkoord geeft uiting aan de wens van de betrokken partijen om een definitieve politieke oplossing voor 
de crisis in Casamance te vinden. De Europese Unie en haar lidstaten zijn ervan overtuigd dat hiermee een 
belangrijke stap in het verzoeningsproces is gezet en moedigen de verschillende actoren aan om alle op 
30 december jongstleden aangenomen maatregelen voortvarend toe te passen. 
 
De Europese Unie herhaalt dat zij wenst bij te dragen tot de wederopbouw van de 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, Liechtenstein en 
Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 
 
*Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces. 

____________________ 
 
 

02/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Oezbekistan 
(bekendgemaakt in Den Haag op 27 december 2004) 

Brussel 11 januari 2005 
 
Het voorzitterschap van de Europese Unie heeft nota genomen van de eerste conclusies van de beperkte 
verkiezingswaarnemingsmissie van het ODIHR van de OVSE over de parlementsverkiezingen in 
Oezbekistan. Het voorzitterschap betreurt het dat deze verkiezingen op tal van punten niet in 
overeenstemming zijn geweest met de in het kader van de OVSE aangegane verbintenissen en de overige 
internationale normen inzake democratische verkiezingen, zij het dat er ten opzichte van de verkiezingen van 
1999 enige vooruitgang is geboekt. 
 
Het voorzitterschap van de Europese Unie stelt met bezorgdheid vast dat alleen de door de regering erkende 
partijen voor de parlementsverkiezingen van 26 december zijn geregistreerd, en dat drie politieke partijen die 
aan de verkiezingen wensten deel te nemen, de afgelopen twaalf maanden is verhinderd zich te laten 
registreren. Voorts baart het het voorzitterschap zorgen dat de deelname van onafhankelijke kandidaten 
ernstig is belemmerd. Bovendien hebben de met de toepassing van het kieswetboek opgelopen vertraging en 
de laattijdige wijziging van de stemprocedures afbreuk gedaan aan de transparantie van deze verkiezingen. 
Deze situatie heeft de mogelijkheid van een echte politieke krachtmeting ernstig ondermijnd. 
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De EU verwacht dat Oezbekistan, als lid van de OVSE, zijn verbintenissen nakomt. Het voorzitterschap is er 
verheugd over dat de Oezbeekse autoriteiten tijdens de verkiezingscampagne en tijdens de verkiezingen met 
het ODHIR van de OVSE hebben samengewerkt, en vertrouwt erop dat deze samenwerking zal blijven 
toenemen. De EU verklaart nogmaals bereid te zijn om zich met Oezbekistan te beijveren voor de 
bevordering en de toepassing van de waarden en de beginselen van de OVSE op basis van wederzijds 
vertrouwen. 
 
De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië en Kroatië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces 
en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro en de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland Liechtenstein en Noorwegen, die lid 
zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 
* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces. 
 

______________ 
 
03/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de kwestie Marinich  

Brussel, 12 januari 2005 

 

De Europese Unie heeft het proces van de heer Mikhail Marinich voor de districtsrechtbank van Minsk 
nauwlettend gevolgd. Zij herinnert aan de onlangs aan de minister van Buitenlandse zaken van de Republiek 
Belarus gezonden brief waarin de toen fungerende voorzitter van de Raad van de Europese Unie, de heer 
Bernard Bot, de autoriteiten van Belarus dringend verzocht heeft voor een eerlijk en openbaar proces zorg te 
dragen. 

Dat is niet gebeurd. De heer Marinich is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar, gevolgd door een 
voor drie jaar geldend verbod om openbare functies uit te oefenen, alsmede tot verbeurdverklaring van 
eigendommen vanwege de beweerde verduistering van computers die toebehoorden aan de ambassade van 
de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben verklaard in verband met deze computers geen actie tegen 
de heer Marinich te zullen ondernemen. De Europese Unie is van oordeel dat dit proces werd ingegeven door 
politieke motieven en geleid heeft tot een onevenredig zware straf op basis van een aanvechtbare 
tenlastelegging. 

De Europese Unie is tevens van oordeel dat de vervolging van de heer Marinich opnieuw doet twijfelen aan 
het door Belarus veelvuldig geuite voornemen om de basisbeginselen inzake burgerrechten te eerbiedigen. 
Zij blijft vrezen dat veroordelingen van dit type de ontwikkeling van de betrekkingen tussen Belarus en de 
Europese Unie alleen nog meer zullen afremmen. 

Daarom verzoekt de Europese Unie, gezien de aard van de tenlastelegging, om herziening van het vonnis van 
de heer Marinich. De Europese Unie zal de beroepsprocedure nauwlettend volgen. 

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

______________ 
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04/05 
 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Sudan - Ondertekening van het 
algemeen vredesakkoord in Nairobi op 9 januari 2005 

Brussel, 11 januari 2005 
 

De Europese Unie is zeer verheugd over de ondertekening van het algemene vredesakkoord tussen de 
regering van Sudan en de Sudanese Bevrijdingsbeweging/het Sudanese Volksbevrijdingsleger (SLM/A). Met 
dit akkoord wordt een einde gemaakt aan één van de langste en bloedigste conflicten op het Afrikaanse 
continent, dat aan twee miljoen mensen het leven heeft gekost en wordt de weg gebaand voor een algemeen 
politiek proces dat vrede en ontwikkeling in alle regio's van Sudan moet bevorderen. 
 
De Europese Unie feliciteert de partijen in het conflict, evenals de intergouvernementele autoriteit voor 
ontwikkeling (IGAD) en haar bemiddelaar, generaal Lazarus Sumbeiywo en alle internationale waarnemers, 
met dit historische resultaat. Zij dankt de regering van Kenia die de onderhandelingen heeft gesteund en op 
haar grondgebied heeft laten plaatsvinden.  
 
De Europese Unie roept de regering van Sudan en de/het SLM/A op om het akkoord met spoed in zijn geheel 
uit te voeren. Zij spreekt nogmaals haar steun uit voor de internationale inspanningen om in nauwe 
samenwerking met de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie en de IGAD, het akkoord te consolideren. 
Een vreedzame en duurzame oplossing is echter niet te verwezenlijken zonder een politieke oplossing voor 
het conflict in Darfur en voor andere conflicten in Sudan, met name in het oosten. De Europese Unie spoort 
de partijen aan deze kans aan te grijpen om herstel van de vrede op het gehele grondgebied van Sudan te 
bewerkstelligen. 
 
De Europese Unie betreurt de hernieuwde opflakkering van het geweld in Darfur ten zeerste en veroordeelt 
de herhaaldelijke schendingen van het staakt-het-vuren door alle partijen bij het conflict. De toename van het 
geweld in Darfur kan alleen maar negatieve gevolgen hebben voor de inspanningen die de internationale 
gemeenschap bereid is te leveren om te helpen bij de wederopbouw van het land, zowel in Noord- als in 
Zuid-Sudan. De EU doet een beroep op de ondertekenaars van het vredesakkoord, en al diegenen die een rol 
hebben gespeeld in het conflict, om te trachten tot een rechtvaardige en duurzame oplossing te komen. De 
EU neemt in dit verband kennis van de wens van de heer Garang om deel te nemen aan de besprekingen in 
Abuja. Hoe de betrekkingen tussen de EU en Sudan zich zullen ontwikkelen, met name wat betreft de 
verschillende partijen in het conflict, zal sterk afhangen van de individuele bereidheid om zich voor vrede in 
te zetten. 
 
De kandidaat-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië *, de landen van het stabilisatie- en 
associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië en Servië en Montenegro, 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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05/05 

Verklaring van het voorzitterschap, namens de Europese Unie, betreffende de omzetting 
van de straf van Tenzin Deleg Rinpoche 

Brussel, 1 februari 2005 

De Europese Unie verwelkomt het besluit van de Chinese autoriteiten tot omzetting van de doodstraf die 
jegens Tenzin Deleg Rinpoche was uitgesproken in levenslange gevangenisstraf. De Europese Unie blijft 
evenwel uiterst verontrust vanwege de aanhoudende twijfel omtrent de eerlijkheid van het proces tegen 
Tenzin Deleg Rinpoche, en vanwege de zwaarte van de hem opgelegde straf.  
 
De Europese Unie zou de Chinese autoriteiten erkentelijk zijn indien zij op de hoogte wordt gehouden van de 
ontwikkelingen in de zaak van Tenzin Deleg Rinpoche. 
 

De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaat 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 deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces 
____________________ 

 
06/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de situatie in Nepal 
Brussel, 3 februari 2005 

 
De Europese Unie is ten zeerste verontrust over de ontbinding van de meerpartijenregering van Nepal en het 
besluit van de koning om de uitvoerende macht naar zich toe te trekken. Dit initiatief betekent een ernstige 
tegenslag voor de meerpartijendemocratie. De Europese Unie heeft zich steeds uitgesproken voor een 
meerpartijendemocratie en een constitutionele monarchie in Nepal. In de huidige situatie ziet de Europese 
Unie geen andere oplossing dan een regering die in ruime mate representatief is. De democratie kan niet 
worden gevrijwaard indien de legitieme democratische krachten worden uitgesloten van het 
besluitvormingsproces. 
 
De Europese Unie roept op tot een spoedig herstel van de meerpartijendemocratie in Nepal, opdat beter 
rekening wordt gehouden met de wensen van het Nepalese volk 
 
De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de restricties die zouden zijn opgelegd aan de 
vertegenwoordigers van de politiek en de civiele maatschappij; zij herinnert er in dit verband aan dat de 
burger- en politieke rechten geëerbiedigd moeten worden. De Europese Unie onderstreept andermaal dat zij 
ernstig verontrust is over de mensenrechtencrisis waarin Nepal momenteel verkeert als gevolg van de 
veelvuldige en systematische schendingen door beide conflictpartijen. De Europese Unie herinnert eraan dat 
de aanhoudende niet-naleving door Nepal van de internationale normen op het gebied van de mensenrechten 
en het humanitaire recht ernstige repercussies zal hebben voor het imago van dat land in de internationale 
gemeenschap. 
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De Europese Unie is er stellig van overtuigd dat een via onderhandelingen tot stand gekomen oplossing, 
gebaseerd op de democratische beginselen, de enige aanvaardbare en duurzame manier is om een einde te 
maken aan het huidige conflict. Zij blijft de mening toegedaan dat er geen aanvaardbare militaire oplossing 
bestaat voor de problemen van Nepal, en dat elke poging om met militaire middelen tot een oplossing te 
komen alleen tot gevolg zal hebben dat het Nepalese volk nog meer en nog langer te lijden zal hebben. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije en Kroatië *, de landen van het 
stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en 
Montenegro en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze 
verklaring aan. 
 

_______________________ 
 

07/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het inleggen van directe vluchten 
tussen het Chinese vasteland en Taiwan ter gelegenheid van het Chinese Nieuwjaar 

Brussel, 4 februari 2005 
 

De Europese Unie verheugt zich over het akkoord inzake de rechtstreekse chartervluchten tussen het Chinese 
vasteland en Taiwan ter gelegenheid van het Chinese Nieuwjaar. Zij is van oordeel dat dit soort praktische 
samenwerking bevorderlijk is voor de dialoog en het begrip tussen de partijen, en hoopt dat er middelen 
kunnen worden gevonden om op deze grondslag voort te bouwen. 
 
De Europese Unie hecht namelijk veel belang aan vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan, welke van de 
grootste betekenis zijn voor de gehele regio en daarbuiten. In het kader van haar beleid van een ongedeeld 
China blijft de Europese Unie van mening dat de kwestie Taiwan op vreedzame wijze moet worden opgelost 
door middel van onderhandelingen tussen het China en Taiwan. Elke inspanning, vanuit welke hoek ook, 
waardoor de spanningen afnemen en er een voor beide partijen aanvaardbare grondslag voor de hervatting 
van een vreedzame dialoog wordt gevonden, is welkom. Wij doen een beroep op beide partijen om geen 
unilaterale maatregelen te nemen waardoor de spanningen weer zouden kunnen oplopen. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, kandidaat-lidstaat Kroatië*, de landen van het stabilisatie- en 
associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro en 
de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en 
Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 

___________________ 

                                                      
* Kroatie blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces. 
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08/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het verslag van de Internationale 
Onderzoekscommissie voor Darfur 

Brussel, 7 februari 2005 
 
1. De Europese Unie verheugt zich over het aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties 
voorgelegde verslag van de Internationale Onderzoekscommissie voor Darfur die is ingesteld ingevolge de 
resolutie van de Veiligheidsraad 1564 (2004), en met name over de aanbevelingen die daarin worden gedaan. 
De EU herinnert eraan dat zij zich vanaf het begin heeft uitgesproken voor de oprichting van zo'n 
onderzoekscommissie, met name in de conclusies van de Raad van 26 juli 2004 . 
 
2. De EU spreekt haar verontrusting uit over de resultaten van het onderzoek dat de 
verantwoordelijkheid voor ernstige schendingen van de mensenrechten en van het internationale humanitaire 
recht, die kunnen worden aangemerkt als misdaden tegen de menselijkheid, legt bij de regering van Sudan en 
bij de Janjaweed. De EU wijst erop dat de commissie tevens constateert dat de strijdende rebellen 
verantwoordelijk zijn voor het begaan van daden die als oorlogsmisdaden kunnen worden aangemerkt. De 
EU maakt er zich zorgen over dat deze aanvallen, die tijdens het hele onderzoek geconstateerd zijn, blijven 
voortduren. 
 
3. De EU veroordeelt deze misdaden met kracht en acht het van belang dat er onmiddellijk een einde 
wordt gemaakt aan de straffeloosheid in Darfur. De onderzoekscommissie beveelt aan dat de 
verantwoordelijken zich voor het Internationale Strafhof voor hun daden verantwoorden. In dat verband 
bevestigt de EU haar ononderbroken steun aan het Internationale Strafhof en herhaalt zij haar 
gemeenschappelijk standpunt terzake, met dien verstande dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot 
taak heeft dienaangaande snel een besluit te nemen. 
 
De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de restricties die zouden zijn opgelegd aan de 
vertegenwoordigers van de politiek en de civiele maatschappij; zij herinnert er in dit verband aan dat de 
burger- en politieke rechten geëerbiedigd moeten worden. De Europese Unie onderstreept andermaal dat zij 
ernstig verontrust is over de mensenrechtencrisis waarin Nepal momenteel verkeert als gevolg van de 
veelvuldige en systematische schendingen door beide conflictpartijen. De Europese Unie herinnert eraan dat 
de aanhoudende niet-naleving door Nepal van de internationale normen op het gebied van de mensenrechten 
en het humanitaire recht ernstige repercussies zal hebben voor het imago van dat land in de internationale 
gemeenschap. 
 
De Europese Unie is er stellig van overtuigd dat een via onderhandelingen tot stand gekomen oplossing, 
gebaseerd op de democratische beginselen, de enige aanvaardbare en duurzame manier is om een einde te 
maken aan het huidige conflict. Zij blijft de mening toegedaan dat er geen aanvaardbare militaire oplossing 
bestaat voor de problemen van Nepal, en dat elke poging om met militaire middelen tot een oplossing te 
komen alleen tot gevolg zal hebben dat het Nepalese volk nog meer en nog langer te lijden zal hebben. 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije en Kroatië *, de landen van het 
stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en 
Montenegro en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze 
verklaring aan. 
 
* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces. 

__________________ 
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09/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de politieke situatie na het 
overlijden van president Eyadema in Togo 

Brussel, 9 februari 2005 
 

De Europese Unie heeft het nieuws van het overlijden van president Eyadema vernomen. Zij betuigt haar 
oprechte deelneming aan de familie van de president en aan het Togolese volk. 
 
De Europese Unie volgt met bezorgdheid de ontwikkeling van de politieke situatie in Togo en sluit zich aan 
bij de door de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie en de ECOWAS afgelegde verklaringen waarin tot 
eerbiediging van het democratisch proces wordt opgeroepen. De EU veroordeelt elke schending van de 
grondwettelijke bepalingen die de voorlopige uitoefening van de macht regelen, en beschouwt die als een 
staatsgreep. Zij dringt er bij alle politieke verantwoordelijken en de staatsinstellingen op aan te werken aan 
een vreedzame overgang naar een democratisch bestel. 
 

___________________ 
 
 
10/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie 
betreffende de parlementsverkiezingen in Moldavië 

Brussel, 9 februari 2005 
 

De Europese Unie hecht veel belang aan haar betrekkingen met de Republiek Moldavië. Het actieplan dat 
onlangs in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid is overeengekomen, en dat op 22 februari ter 
goedkeuring aan de Samenwerkingsraad EU-Moldavië zal worden voorgelegd, vormt hiervan een bewijs. 
 
Het engagement van Moldavië ten aanzien van de gemeenschappelijke waarden zal bepalend zijn voor het 
niveau van de ambities die in de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië worden 
nagestreefd. Het ligt daarom voor de hand dat de Europese Unie het huidige verkiezingsproces van nabij 
volgt. De Europese Unie roept de autoriteiten op ervoor te zorgen dat de parlementsverkiezingen van 
maart 2005 kunnen plaatsvinden in een open en rechtvaardig klimaat, de media de campagne op een 
pluralistische en onpartijdige manier kunnen verslaan en alle kandidaten en hun aanhangers door de overheid 
op een neutrale manier behandeld worden. De Moldavische overheid wordt ook verzocht een correcte en 
onpartijdige verwerking te garanderen voor stemmen van Moldaviërs die in het buitenland verblijven. 
Campagne én verkiezingen moeten volgens democratische normen en conform de criteria van de Raad van 
Europa en de OVSE verlopen. 
 
De EU roept de Moldavische regering dan ook op rekening te houden met de door de OVSE-missie ter 
beoordeling van de behoeften genoemde punten van zorg en uitvoering te geven aan de gezamenlijke 
aanbevelingen van de OVSE en de Venetië-commissie van juni 2004. 
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De Europese Unie acht het positief dat de Moldavische autoriteiten voor deze parlementsverkiezingen 
internationale waarnemers willen uitnodigen. De lidstaten en de Commissie zijn bereid een passende 
bijdrage te leveren. De EU hoopt dat de overheid ook zal ingaan op de wens van de civiele samenlevig om 
bij de waarneming van de verkiezingen betrokken te worden. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije en Kroatië*, de landen van het 
stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en 
Montenegro en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze 
verklaring aan. 
 
*Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces. 
 
 

_________________ 

11/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende Gemeenschappelijk 
Standpunt 2005/80/GBVB van 31 januari 2005 tot uitbreiding en wijziging van Gemeenschappelijk 
standpunt 2004/133/GBVB betreffende restrictieve maatregelen tegen extremisten in de Voormalige 

Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) 
Brussel, 10 februari 2005 

 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije en Kroatië*, alsmede de EVA-
landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, verklaren 
dat zij de doelstellingen onderschrijven van Gemeenschappelijk Standpunt 2005/80/GBVB van 31 januari 
2005 tot uitbreiding en wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/133/GBVB betreffende 
restrictieve maatregelen tegen extremisten in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 
(FYROM). Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationaal beleid met dit gemeenschappelijk standpunt 
overeenstemt. 
 
De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging. 
 
* Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces. 

 
____________________ 
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12/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Azerbeidzjan 
Brussel, 11 februari 2005 

 
De conclusies van het rapport over de rechtspraak in Azerbeidzjan dat de OVSE op 4 februari 2005 heeft 
gepubliceerd, geven de Europese Unie reden tot bezorgdheid. Uit het rapport blijkt dat de rechtspraak op een 
aantal belangrijke punten bij lange na niet voldoet aan 's lands wettelijke vereisten en internationale 
verplichtingen inzake mensenrechten en rechtsstatelijkheid. 
 
Bijzonder verontrustend zijn de vele, geloofwaardige, beschuldigingen van foltering en mishandeling van 
gedetineerden, het ontbreken van adequate rechtsbescherming en rechtsmiddelen tegen deze ernstige feiten 
en de omstandigheid dat de rechtbanken bewijzen aanvaarden die door foltering of onder dwang zouden zijn 
verkregen. 
 
De Europese Unie roept de regering van Azerbeidzjan op zo spoedig mogelijk een grootscheeps 
onafhankelijk onderzoek naar de beschuldigingen van foltering en mishandeling in te stellen. Ook verzoekt 
zij dat de resultaten van het onderzoek naar het buitensporige gebruik van geweld door de veiligheidstroepen 
die op 16 oktober 2003, tijdens de ongeregeldheden in de nasleep van de verkiezingen, worden 
bekendgemaakt. 
 
De Europese Unie onderschrijft de in het OVSE-rapport verwoorde opvatting, dat wie niet na een 
deugdelijke rechtsgang schuldig bevonden of veroordeeld is, kwijtschelding of strafvermindering moet 
krijgen, en opnieuw berecht dan wel in vrijheid gesteld moet worden. 
 
Het stemt de Europese Unie tot voldoening dat de Azerbeidzjaanse autoriteiten bereid zijn hun 
samenwerking met de OVSE voort te zetten; zij spoort hen aan de aanbevelingen uit het OVSE-rapport over 
de rechtspraak op te volgen. De Europese Unie zal Azerbeidzjan gaarne helpen zijn wetgeving inzake de 
werking van het rechtswezen ten uitvoer te leggen en zijn internationale verbintenissen inzake de 
mensenrechten gestand te doen 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en 
mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië, Servië en Montenegro, alsmede de EVA-landen IJsland en Noorwegen, die lid zijn van de 
Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan. 

_______________ 
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13/05 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie naar aanleiding van de 
opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van drie oppositieleden in Cambodja 

Brussel, 15 februari 2005 
 
De Europese Unie, vriend en partner van het koninkrijk Cambodja, spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
huidige politieke situatie die met name wordt gekenmerkt door een veelvoud van rechtszaken die de politiek 
verantwoordelijken tegen elkaar aanspannen, de recente opheffing van de onschendbaarheid van drie 
parlementariërs en de arrestatie van een van hen. 
 
De Unie is van mening dat een en ander niet bevorderlijk is voor een evenwichtig functioneren van de 
instellingen, de eerbiediging van de rechten van de democratische oppositie, de nationale verzoening en het 
herstel van het land dat bezig is een rechtsstaat te vestigen. 
 
De Europese Unie roept de leiders van alle politieke partijen op in het belang van alle Cambodjanen 
eendrachtig en met zin voor verantwoordelijkheid samen te werken 
. 
De Europese Unie zal de situatie in het oog blijven houden. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije en Kroatië*, de landen van het 
stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en 
Montenegro en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede de EVA-landen IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze 
verklaring aan.  
 
*Kroatië blijft deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces. 
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