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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: 
 
 
 16/06 Toegangsfaciliteiten voor groepen bezoekers (10 of meer) die door de leden zijn 
  uitgenodigd 
 
 17/06 Reeds genomen en te treffen maatregelen om de werking van het elektronische 
  postsysteem van het Parlement verder te verbeteren 
 
 18/06 Vergoeding van  kosten voor parlementaire assistenten - formulieren voor contracten 
  met dienstverleners 

 
 

 
 
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 
 
 
 

OFFICIELE KENNISGEVING VAN DE BENOEMING 
VAN EEN ROEMEENSE WAARNEMER IN HET EUROPEES PARLEMENT 

 
 
 
Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 26 april 2006 kennis genomen van de 
benoeming van: 
 

 
mevrouw Silvia Adriana TICĂU 

 
 

tot waarnemer van Roemenië in het Europees Parlement in de plaats van de heer Şerban NICOLAE 
(RO/PSE), met ingang van 10 april 2006. 
 
 
 

__________________________ 
 
 
 

EINDE VAN HET MANDAAT VAN ZES LEDEN DIE IN HET ITALIAANSE PARLEMENT 
GEKOZEN ZIJN 

 
Tijdens de vergadering van 27 april 2006 heeft het Parlement ter kennis genomen dat 
 
 
 de heer  BERTINOTTI Fausto  (GUE/NGL / IT) 
 mevrouw  BONINO Emma (ALDE / IT)  
 de heer  CESA Lorenzo (PPE-DE / IT)  
 de heer  DI PIETRO Antonio (ALDE / IT) 
 de heer  LETTA Enrico (ALDE / IT) 
 de heer  PROCACCI Giovanni (ALDE / IT) 
 
 
in het Italiaanse parlement gekozen zijn en dat hun mandaat als lid van het Europees Parlement op 28 
april 2006 eindigt overeenkomstig artikel 7, lid 2 van de Akte betreffende de verkiezing van de 
vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, 
alsmede artikel 4, lid 1 van het Reglement. 
 

____________________________ 
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SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES 
 
 
 
Tijdens de vergadering van 4 april 2006 is het Europees Parlement op de hoogte gebracht van het feit dat de 
mededeling betreffende de samenstelling van de IND/DEM-Fractie, opgenomen in de notulen van 16 maart 
2006, wordt ingetrokken.  
 
 
Er zij bijgevolg rekening mee gehouden dat de leden  
 

BORGHEZIO Mario 
BOSSI Umberto 
GRABOWSKI Dariusz Maciej 
KRUPA Urszula 
PĘK Bogdan 
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 
ROGALSKI Boguslaw 
SALVINI Matteo 
SPERONI Francesco Enrico 
TOMCZAK Witold 
ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz 
 
 

sinds 15 maart 2006 nog steeds lid van de IND/DEM-Fractie zijn. 
 
 
 

__________ 
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN      Stand op 04.05.2006  
 
         
 
Indiener Onderwerp Nr. 

Margie Sudre Solidariteitsfonds van de Europese Unie P-1249/06 

Esko Seppänen Ontslagen bij UPM-Kymmene P-1250/06 

Bernat Joan i Marí Slachthuizen met geringe capaciteit E-1251/06 

Bernat Joan i Marí Opruiming van dierlijke bijprodukten als afval E-1252/06 

Manolis Mavrommatis Auteursrecht en toegang tot kennis in de 
ontwikkelingslanden 

E-1253/06 

Georgios Karatzaferis Niet-naleving van EU-besluiten door communautaire 
ambtenaren 

E-1254/06 

Georgios Karatzaferis Niet-naleving van EU-besluiten door communautaire 
ambtenaren 

E-1255/06 

Georgios Karatzaferis Problemen met de bouw van overheidsgebouwen in 
Griekenland 

E-1256/06 

Georgios Karatzaferis Opname van middelen in Griekenland op een dieptepunt E-1257/06 

Georgios Karatzaferis Discriminatie van zigeuners en personen met een 
handicap in Griekenland 

E-1258/06 

Georgios Karatzaferis Heksenjacht op tv en ondermijning van de democratie en 
de persvrijheid 

E-1259/06 

Robert Kilroy-Silk Doden van trekvogels op Malta E-1260/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Gunning autoweg door Thracië in Bulgarije en rode 
kaarten van de Raad 

E-1261/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Gunning autoweg door Thracië in Bulgarije en rode 
kaarten van de Commissie 

E-1262/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Standpunt van de Raad over gereedheid van Bulgarije 
voor het EU-lidmaatschap 

E-1263/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Standpunt van de Commissie over gereedheid van 
Bulgarije voor het EU-lidmaatschap 

E-1264/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Stemming op 1 maart 2006 in de Bulgaarse Nationale 
Vergadering over de archieven van de voormalige 
totalitaire geheime dienst Darzavna Sigurnost 

E-1265/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Stemming op 1 maart 2006 in de Bulgaarse Nationale 
Vergadering over de archieven van de voormalige 
totalitaire geheime dienst Darzavna Sigurnost 

E-1266/06 
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Roger Helmer Voorstellen voor een verbod of beperking van het gebruik 
van strychnine als bestrijdingsmiddel 

E-1267/06 

Esko Seppänen Suikerquota E-1268/06 

Dimitrios Papadimoulis Ondernemingsplan van de nieuwe luchtvaartmaatschappij 
in Griekenland 

P-1269/06 

José Ribeiro e Castro Gezamenlijke verbranding in Portugal P-1270/06 

Dimitrios Papadimoulis Beheer van de inkomsten uit privatiseringen E-1271/06 

Dimitrios Papadimoulis Wetgeving inzake de partnerschappen overheid - 
particuliere sector (POPs) 

E-1272/06 

Dimitrios Papadimoulis Besluit van Eurostat inzake de registratie van 
bewapeningsuitgaven 

E-1273/06 

Daniel Hannan Ziektekostenverzekering in Nederland E-1274/06 

Cristiana Muscardini "Smileagain" E-1275/06 

Cristiana Muscardini Veiligheid op zee E-1276/06 

José Ribeiro e Castro Cuba - Europees Initiatief voor Democratie en 
Mensenrechten 

E-1277/06 

Georgios Karatzaferis Onderbreking van GMAT-examens in Griekenland P-1278/06 

Georgios Karatzaferis Medegefinancierde projecten voor de bouw van 
overheidsgebouwen in Griekenland 

E-1279/06 

Georgios Karatzaferis Overstromingen in het departement Evros E-1280/06 

Georgios Karatzaferis Aankondiging voor het indienen van aanvragen voor 
aanwervingen in Griekse overheidsdienst 

E-1281/06 

Georgios Karatzaferis Vraag E-4930/05 over het absorptiepercentage in 
Griekenland 

E-1282/06 

Glyn Ford Gendergelijkheid in voetbal E-1283/06 

Glyn Ford Voetbal als internationale handel E-1284/06 

Françoise Grossetête Maatregelen op het gebied van de kankerbestrijding E-1285/06 

Cristiana Muscardini Internet en geweld in Milaan E-1286/06 

Cristiana Muscardini Internet en geweld in Milaan E-1287/06 

Carl Schlyter Illegaal gekopieerde gewasbeschermingsmiddelen P-1288/06 

Kyriacos Triantaphyllides Verklaringen van Solana over de dood van Milosevic E-1289/06 

Kyriacos Triantaphyllides Verklaringen van de heer Solana over de overleden 
Milosevic 

E-1290/06 
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Kyriacos Triantaphyllides Dood van de voormalige president van Joegoslavië, de 
heer Milosevic 

E-1291/06 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Maatregelen voor de bestrijding van prostitutie E-1292/06 

Hiltrud Breyer Mensenrechten van vrouwen in Turkije E-1293/06 

Maria Matsouka Tegenvallende werkgelegenheidscijfers voor de Griekse 
werknemers in de particuliere sector voor 2005 

E-1294/06 

Maria Matsouka Blijvende ernstige problemen  van onaanvaardbare 
discriminatie van werkneemsters in de EU 

E-1295/06 

Maria Matsouka Opheffing van het verbod op de Britse export van levende 
runderen, rundvlees en rundvleesproducten 

E-1296/06 

Manolis Mavrommatis Interventie van de FIFA in het normaal verloop van de 
wedstrijden 

E-1297/06 

Georgios Karatzaferis Modaliteiten om communautaire steun uit te keren aan de 
Turks-Cyprioten 

E-1298/06 

Georgios Karatzaferis Communautaire middelen voor het beheer van de grenzen E-1299/06 

Georgios Karatzaferis Gebruik van communautaire middelen in Griekenland E-1300/06 

Monica Frassoni Het Lago d'Idro (Brescia) E-1301/06 

Christofer Fjellner ESA en het kansspelmonopolie P-1302/06 

Erik Meijer Opheffing bankgarantie ten bedrage van € 21.373.-- voor 
"Agreement n.2004-5049/001-001 CNA CNA" ten 
behoeve van de herdenkingscomités 
Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück 

P-1303/06 

Sajjad Karim Gevangenschap en martelingen in Irak E-1304/06 

Alyn Smith De mobiliteit van studenten E-1305/06 

Robert Evans Zwerfhonden in Turkije E-1306/06 

Christofer Fjellner Euro Millions E-1307/06 

László Surján Betrekkingen tussen de talendiensten van de EU-
instellingen 

E-1308/06 

Erik Meijer Uitgavenstop voor de herdenkingscomités van het 
Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück als gevolg van 
vertraagde eindafrekening subsidie en bankgarantie 

E-1309/06 

Ilda Figueiredo EU-steun in de maatschappelijke sector E-1310/06 

Ilda Figueiredo Subsidie voor het bedrijf Ilhas Verdes E-1311/06 

 Vraag geannuleerd E-1312/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Beschermde geografische aanduiding "Faba de Lourenzá" P-1313/06 



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 

 

15

Bulletin 15.05.2006 
 

- NL- PE 369.014 

Glyn Ford Gevolgen voor de handel van de registratie van 
monomeren in het kader van REACH 

E-1314/06 

Pia Locatelli Situatie van de gedetacheerde nationale deskundigen 
(GND) 

E-1315/06 

Roger Helmer Financiering van Turks - Cypriotische NGO's P-1316/06 

Salvador Garriga Polledo Herstructureringssteun aan Europese staalbedrijven E-1317/06 

Bart Staes en anderen De cijfers in het officiële verslag van Malta over de 
voorjaarsjacht 

E-1318/06 

Bart Staes en anderen Gebreken bij de tenuitvoerlegging van de 
overgangsmaatregelen voor de vangst met vallen 

E-1319/06 

Bart Staes en anderen Vertraging bij de omzetting van de Vogelrichtlijn E-1320/06 

Albert Maat Verlies stemrecht EU burgers woonachtig in een ander EU 
land dan het land van hun nationaliteit 

E-1321/06 

Jan Mulder Japans importverbod voor Nederlandse 
pluimveeproducten en afzetbevordering producten 
afkomstig van gevaccineerde bedrijven 

E-1322/06 

Mario Mauro Euthanasie E-1323/06 

Bart Staes Overschrijding grenswaarden fijn stof in België E-1324/06 

Ivo Belet Actief en passief stemrecht niet-Belgische EU-onderdanen P-1325/06 

Dimitrios Papadimoulis Administratieve vergunning voor het verrichten van 
geregelde cabotagediensten voor het zeevervoer 

E-1326/06 

Mario Borghezio Turkije tracht een film over de Armeense genocide te 
censureren 

E-1327/06 

Mario Borghezio Turkije tracht een film over de Armeense genocide te 
censureren 

E-1328/06 

Georgios Karatzaferis Niet-ambulante straathandel E-1329/06 

Alyn Smith Schendingen van de mensenrechten van de Koerden in 
Turkije 

E-1330/06 

Edit Herczog Toezicht op de aanbeveling inzake het collectieve 
grensoverschrijdende beheer van auteursrechten en 
naburige rechten ten behoeve van rechtmatige online 
muziekdiensten 

E-1331/06 

Sajjad Karim Strategisch partnerschap EU-India en het kennisspel E-1332/06 

Glenys Kinnock, Glyn Ford en 
Claude Moraes 

Maand van de zwarte geschiedschrijving in de EU E-1333/06 

Sajjad Karim Mensenrechten in Qatar E-1334/06 
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Elspeth Attwooll Vogeljacht op Malta E-1335/06 

Baroness Sarah Ludford Toegankelijkheid van websites van de Commissie E-1336/06 

Cecilia Malmström Medisch programma in Zimbabwe E-1337/06 

Bairbre de Brún Stortplaats nabij Belfast P-1338/06 

Stavros Arnaoutakis Herhaalde overstromingen in het grensgebied langs de 
Evros 

P-1339/06 

Emilio Menéndez del Valle Israëlische aanval op de gevangenis van Jericho E-1340/06 

Dan Jørgensen Zeehondenjacht in Canada E-1341/06 

Herbert Bösch Beschuldiging van nepotisme bij OLAF E-1342/06 

Herbert Bösch Gunning van een contract voor veiligheids- en 
bewakingsdiensten in Luxemburg 

E-1343/06 

Mathieu Grosch Omzetting van arbeidstijdrichtlijn 2002/15/EG E-1344/06 

 Vraag geannuleerd E-1345/06 

Frieda Brepoels Ontvoering in Grozny van Abdul Achmadov E-1346/06 

Eija-Riitta Korhola Bio-energie E-1347/06 

Katerina Batzeli Vernielingen in het district Evros P-1348/06 

Alyn Smith Kerkorgels E-1349/06 

Anne Van Lancker en Glenys 
Kinnock 

Toewijzing van begrotingsmiddelen aan landen van het 
suikerprotokol die in aanmerking komen voor flankerende 
maatregelen 

E-1350/06 

Graham Watson Unilaterale vaststelling van grenzen in Palestina door 
Israël 

E-1351/06 

Sophia in 't Veld Sociale huisvesting E-1352/06 

Ulrich Stockmann Europese pandemiebestrijding E-1353/06 

Graham Watson In Frankrijk en Spanje werkzame Britse notarissen E-1354/06 

Andrew Duff Europese pijporgels E-1355/06 

Ashley Mote Overnamebiedingen E-1356/06 

Ashley Mote Pensioenregeling van de EU E-1357/06 

Ashley Mote Metrische of Britse maten E-1358/06 

Ashley Mote Bezuinigingen in de gezondheidszorg E-1359/06 

Ashley Mote European Economic Development Council E-1360/06 

Ashley Mote Gebrekkige en onvolledige audits E-1361/06 
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Ashley Mote Biologische landbouw E-1362/06 

Cristobal Montoro Romero Olijfolie P-1363/06 

Werner Langen Bedrijfsverplaatsingen P-1364/06 

Charles Tannock De zaak Abdul Rahman, die wegens afvalligheid in 
Afghanistan de doodstraf kan krijgen 

P-1365/06 

Rosa Miguélez Ramos Vergunning voor een fabrieksvaartuig om te vissen in het 
gebied "Gran Sol" 

E-1366/06 

Hiltrud Breyer Technologieplatform "Plants for the Future" E-1367/06 

Robert Goebbels Interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur voor 
douanetarieven 

E-1368/06 

Konstantinos Hatzidakis Grensoverschrijdende mobiliteit en werkgelegenheid in de 
EU 

E-1369/06 

Konstantinos Hatzidakis Uitgaven voor onderzoek en technologie in de EU-
lidstaten 

E-1370/06 

Konstantinos Hatzidakis Verplichtingen van de pensioenfondsen in Griekenland en 
de EU 

E-1371/06 

Dimitrios Papadimoulis Griekse pensioenregeling voor ambtenaren en militairen E-1372/06 

Charles Tannock De zaak Abdul Rahman, die wegens afvalligheid in 
Afghanistan de doodstraf kan krijgen 

E-1373/06 

Ashley Mote Fraude op het gebied van publicaties E-1374/06 

Ilda Figueiredo Bescherming belangen wijnboeren bij de afzet van wijn E-1375/06 

Ilda Figueiredo Situatie van de schoenenindustrie in de Europese Unie E-1376/06 

Ilda Figueiredo Vrouwen en sport E-1377/06 

Ilda Figueiredo Behoud meertaligheid E-1378/06 

Rosa Miguélez Ramos Vogelgriep: maatregelen ter ondersteuning van de markt P-1379/06 

Anne Jensen Wit-Rusland P-1380/06 

Thomas Ulmer Roken bij het wereldkampioenschap voetbal P-1381/06 

Georgios Papastamkos Turkse plannen voor de bouw van kerncentrales P-1382/06 

Cristiana Muscardini Afghanistan en mensenrechten P-1383/06 

 Vraag geannuleerd P-1384/06 

Marcin Libicki Uitspraak van Commissaris Joaquin Almunio over de 
toetreding van Polen tot de eurozone 

P-1385/06 

Gay Mitchell Auditprocedure E-1386/06 
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Gay Mitchell Adoptie van Roemeense kinderen E-1387/06 

Gay Mitchell Vrouwenhandel en prostitutie tijdens het 
wereldkampioenschap voetbal 

E-1388/06 

Gay Mitchell Vrouwenhandel en prostitutie tijdens het 
wereldkampioenschap voetbal 

E-1389/06 

Marc Tarabella Herziening van de richtlijn betreffende garanties voor 
consumptiegoederen 

E-1390/06 

Willy Meyer Pleite Humanitaire ramp aan de kust van de Canarische eilanden E-1391/06 

Willy Meyer Pleite Overtreding van de Europese wetgeving door verbreding 
van weg M-501 in de regio Madrid 

E-1392/06 

Dan Jørgensen Illegale uitvoer van elektronica-afval naar niet-OESO-
landen 

E-1393/06 

Heinz Kindermann en anderen Beheer en sanering van geselecteerde runderziekten in de 
EU 

E-1394/06 

Hiltrud Breyer Informatie over de hoogte van de aan Nordrhein-
Westfalen van januari 2000 tot december 2005 verstrekte 
EU-steun 

E-1395/06 

Hiltrud Breyer Samenstelling van de door de Commissie ingestelde 
groepen deskundigen (m/v) en comités 

E-1396/06 

Georgios Papastamkos Plannen voor de bouw van kerncentrales in Turkije E-1397/06 

Glyn Ford Hangende internationale adoptiezaken in Roemenië E-1398/06 

Glyn Ford Air Koryo E-1399/06 

Thomas Wise De jacht op Malta E-1400/06 

Sharon Bowles DG Mededinging - raadplegingen E-1401/06 

Thijs Berman Richtlijn tot vaststelling van minimumvoorschriften voor 
de bescherming van vleeskuikens 

P-1402/06 

Robert Kilroy-Silk Gebrek aan concurrentievermogen in de EU E-1403/06 

Robert Kilroy-Silk Subsidiëring van Hamas met Brits belastinggeld E-1404/06 

Bill Newton Dunn Zevende kaderprogramma onderzoek E-1405/06 

Witold Tomczak Bij de Commissie werkende Polen E-1406/06 

 Vraag geannuleerd E-1407/06 

Marta Vincenzi Dreigende sluiting van Ceramica Ligure S.R.L. P-1408/06 

Robert Evans Religieuze wetgeving in Roemenië P-1409/06 

Raül Romeva i Rueda Hydraulische werken in Castilla la Mancha (Spanje) E-1410/06 
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Jutta Haug Subsidies uit de EU-begroting E-1411/06 

David Hammerstein Mintz, Sepp 
Kusstatscher en Claude Turmes 

Gevolgen van Tsjernobyl voor de mens, het milieu en de 
economie 

E-1412/06 

Marie Isler Béguin, Pierre 
Jonckheer en Bart Staes 

Steun van de Commissie voor de slachtoffers van 
Tsjernobyl 

E-1413/06 

Rebecca Harms en anderen Effecten van de radio-actieve neerslag van Tsjernobyl op 
mensen en de biosfeer 

E-1414/06 

Kathalijne Buitenweg, Monica 
Frassoni en Caroline Lucas 

Beheer van radio-actieve afvalstoffen in Tsjernobyl E-1415/06 

Caroline Lucas Reistijden en laaddichtheid bij het lange-afstandsvervoer 
van dieren 

E-1416/06 

Péter Olajos Illegale houtkap in Roemenië P-1417/06 

Paweł Piskorski Erkenning van de Poolse artsenopleiding in Duitsland P-1418/06 

Herbert Bösch Kwaliteit van taalcursussen bij de Commissie E-1419/06 

Cem Özdemir Gevolgen van de geplande waterkrachtcentrales Ilisu en 
Yusufeli in Turkije voor vier gebieden die uit hoofde van 
de vogelrichtlijn moeten worden beschermd 

E-1420/06 

Marie-Noëlle Lienemann en Maria 
Matsouka 

Gevolgen van de Franse wet inzake het arbeidscontract 
voor jongeren: sociale conflicten en grotere 
arbeidsonzekerheid 

E-1421/06 

Marc Tarabella Toepassing van verordening (EG) nr. 261/2004 tot 
vaststelling van gemeenschappelĳke regels inzake 
compensatie en bĳstand aan luchtreizigers bĳ 
instapweigering en annulering of langdurige vertraging 
van vluchten 

E-1422/06 

Erik Meijer Beïnvloeding van de publieke opinie in Kroatië door een 
afnemend perspectief op snelle toetreding tot de EU en de 
vrees om vast te lopen van een Balkan-markt 

E-1423/06 

Erik Meijer De vijfde fase van privatisering van het voormalige 
sociale eigendom in Kroatië en de mate van vrije 
beleidskeuze of het voldoen aan door de EU opgelegde 
verplichtingen 

E-1424/06 

Paweł Piskorski Situatie van de christenen in Afghanistan E-1425/06 

Georgios Karatzaferis Negatief antwoord op de vraag van Thessaloniki om de 
Expo 2008 te organiseren 

E-1426/06 

Georgios Karatzaferis Negatief antwoord op de vraag van Thessaloniki om de 
Expo 2008 te organiseren 

E-1427/06 

Georgios Karatzaferis Financiering van werken in Thessaloniki E-1428/06 
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Georgios Karatzaferis Projecten voor de verbetering van het technologisch 
niveau van Thessaloniki 

E-1429/06 

Georgios Karatzaferis Herstructurering van de haven van Thessaloniki E-1430/06 

Georgios Karatzaferis Juridische verplichtingen in het kader van het derde CB in 
Griekenland 

E-1431/06 

Georgios Karatzaferis Financiering van werken aan de verkeersknooppunten in 
Thessaloniki 

E-1432/06 

Georgios Karatzaferis Bijzondere dienst voor het beheer van INTERREG E-1433/06 

Georgios Karatzaferis Oprichting van een internationale universiteit in 
Thessaloniki 

E-1434/06 

Georgios Karatzaferis ELTA (Griekse posterijen) en stedelijke 
gezondheidscentra in de regio van Thessaloniki 

E-1435/06 

Georgios Karatzaferis Ondergrondse parkeergarages in Thessaloniki E-1436/06 

Antonio Tajani en anderen Communautaire subsidies voor de luchthaven van Athene E-1437/06 

Antonio Tajani, Mario Mauro en 
Iles Braghetto 

Terdoodveroordeling van een Afghaanse burger die zich 
tot het katholicisme heeft bekeerd 

E-1438/06 

María Salinas García Uitspraak van het Hof van Justitie van de EU tegen de 
hervorming in de katoensector 

P-1439/06 

Anna Záborská Wetenschappelijke onderbouwing/referenties van 
Commissieverslag 

P-1440/06 

Chris Davies Toepassing van het beginsel "de vervuiler betaalt" van de 
kaderrichtlijn inzake water 

P-1441/06 

Armando Dionisi Toepassing van het principe van de minimis-steun in de 
vervoerssector 

P-1442/06 

Roberta Angelilli Algemeen bestemmingsplan van de gemeente Rome: 
mogelijke schending van de Europese regelgeving inzake 
de strategische milieueffectbeoordeling (SMEB) 

P-1443/06 

María Salinas García Bescherming van de Iberische lynx E-1444/06 

Dan Jørgensen Het Duitse statiegeldsysteem E-1445/06 

Alexander Alvaro Bewaren van gegevens E-1446/06 

Georgios Karatzaferis Voor Griekenland en de EU beledigende Griekse 
videoclip voor het Eurovisiesongfestival 

E-1447/06 

Dimitrios Papadimoulis Illegaal vervoer van gezelschapsdieren E-1448/06 

Dimitrios Papadimoulis Transeuropese vervoersnetwerken E-1449/06 

Dimitrios Papadimoulis De haven van Famagousta E-1450/06 
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Dimitrios Papadimoulis Voorrechten van de Landbouwbank van Griekenland E-1451/06 

Chris Davies Regeling emissiehandel E-1452/06 

Chris Davies Emissiehandel en concurrentiepositie E-1453/06 

Chris Davies Verbod op het gebruik van turf in grondverbeteraars en 
substraten met ecolabel 

E-1454/06 

Chris Davies Richtlijn autowrakken E-1455/06 

Chris Davies EU-richtlijn klinische proeven E-1456/06 

Robert Kilroy-Silk Racistische literaire prijzen E-1457/06 

Robert Kilroy-Silk Kindermisbruik in islamitische religieuze scholen E-1458/06 

Robert Kilroy-Silk Racisme in Frankrijk E-1459/06 

Robert Kilroy-Silk Gedwongen huwelijken E-1460/06 

Margrietus van den Berg Visserij-akkoord West Afrika E-1461/06 

Margrietus van den Berg Europese investeringsbank E-1462/06 

Brigitte Douay Aanleg Seine-Scheldekanaal P-1463/06 

Georgios Karatzaferis Steun van de EU aan de Grieken in het buitenland E-1464/06 

Kyriacos Triantaphyllides Bestendiging van de aanwezigheid van het Turkse leger 
op Cyprus 

E-1465/06 

Kyriacos Triantaphyllides Onafhankelijkheid van de Turkse justitie E-1466/06 

Kyriacos Triantaphyllides Turkije in de greep van het leger E-1467/06 

Gisela Kallenbach Financiële steun voor de Kamer voor de berechting van 
oorlogsmisdaden in Bosnië en Herzegovina 

E-1468/06 

Gisela Kallenbach Financiële steun voor de Kamer voor de berechting van 
oorlogsmisdaden in Bosnië en Herzegovina 

E-1469/06 

Robert Kilroy-Silk Bedreiging met de dood van een tot het christendom 
bekeerde moslim 

E-1470/06 

Bart Staes Handel in organen van Chinese geëxecuteerden E-1471/06 

Bart Staes Handel in organen van Chinese geëxecuteerden E-1472/06 

István Pálfi Gebruik van de pretoetredingssteun in Roemenië en 
Bulgarije 

P-1473/06 

Joseph Muscat Vreedzame betogingen P-1474/06 

Richard Corbett Ontwikkelingsproject jachthaven Whitby E-1475/06 

Linda McAvan Fecaliën en afvalwater in veevoeder E-1476/06 
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Péter Olajos Wat doet de EU ten behoeve van milieumaatregelen in de 
Hongaarse landbouw? 

E-1477/06 

Jonas Sjöstedt Commissiestandpunt over Allmännyttan, de Zweedse 
volkshuisvesting 

E-1478/06 

Glyn Ford Hygrade in Chard, Somerset, en Chippenham, Wiltshire P-1479/06 

Glyn Ford Lopende internationale adoptiezaken in Roemenië E-1480/06 

Glyn Ford Getijdenenergie E-1481/06 

Glyn Ford Financiering hernieuwbare energie 2000-2005 E-1482/06 

Hélène Goudin Schadelijke bestrijdingsmiddelen E-1483/06 

Hélène Goudin Visserij-overeenkomst van de EU met Senegal E-1484/06 

Hélène Goudin Beschermde natuurtypen en soorten in de EU P-1485/06 

Rebecca Harms Gevolgen voor de Europese Unie van het ongeval met de 
kerncentrale in Tsjernobyl in 1986 

P-1486/06 

Katerina Batzeli en Evangelia 
Tzampazi 

Uitgaven van het Grieks openbaar elektriciteitsbedrijf 
(DEI) voor de aankoop van emissierechten 

E-1487/06 

Jill Evans Ongewenste telefoontjes E-1488/06 

Mary McDonald Europees actieplan voor milieu en gezondheid E-1489/06 

Mary McDonald Financiering van het Europees actieplan voor milieu en 
gezondheid 

E-1490/06 

Mary McDonald Werkende vrouwen en kinderopvang E-1491/06 

Mary McDonald Biobrandstoffen E-1492/06 

Mary McDonald EU-regels voor overheidssteun E-1493/06 

Mary McDonald Witboek inzake een Europees communicatiebeleid en de 
Ierse taal 

E-1494/06 

Mary McDonald Naleving REACH-wetgeving E-1495/06 

Mary McDonald Procedure voor de bepaling van de lokatie van een 
waterzuiveringsinstallatie 

E-1496/06 

Mary McDonald Geïntegreerd Europees energiebeleid E-1497/06 

Mary McDonald Speciale beschermingszones E-1498/06 

Mary McDonald Gemeenschappelijk visserijbeleid E-1499/06 

Chris Davies Varkensfokkerij en dierenwelzijn E-1500/06 

Chris Davies Voorlichting consumenten over eieren E-1501/06 

Chris Davies Richtlijn legkippen E-1502/06 
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Chris Davies WTO-onderhandelingen en dierenwelzijn E-1503/06 

Camiel Eurlings Acties van de EU voor gearresteerde vreedzame 
demonstranten in Minsk en gezamenlijke Europese actie 
binnen de OVSE 

E-1504/06 

Luis de Grandes Pascual Onafhankelijkheid en integriteit van de rechterlijke macht 
in Roemenië 

P-1505/06 

Maria Matsouka Gevolgen van de Franse wet inzake het arbeidscontract 
voor jongeren: sociale conflicten en grotere 
arbeidsonzekerheid 

P-1506/06 

Véronique De Keyser Status van Hamas P-1507/06 

Rosa Miguélez Ramos Cofinanciering van marktmaatregelen in het kader van het 
GLB 

E-1508/06 

Josu Ortuondo Larrea Ecologische en sociaal-economische gevolgen van de 
werkzaamheden aan de buitenhaven van La Coruña in 
Punta Langosteira (Galicië, Spanje) 

E-1509/06 

Daniel Caspary Vervolging van christenen in Bethlehem E-1510/06 

Daniel Caspary Vervolging van christenen in Bethlehem E-1511/06 

Kyriacos Triantaphyllides Europese grondwet en verklaringen van de Poolse 
president 

E-1512/06 

Kyriacos Triantaphyllides "Eerste werk"-contract (CPE) en incidenten in Frankrijk E-1513/06 

Kyriacos Triantaphyllides Milieuvervuiling E-1514/06 

Dimitrios Papadimoulis Inschrijvingsprocedure voor elektriciteitscontracten in 
Griekenland 

E-1515/06 

Nikolaos Sifunakis en Katerina 
Batzeli 

Onderhandelingen voor het zoeken naar een oplossing in 
de zaak van Olympic Airways 

E-1516/06 

Margrietus van den Berg Bezoek van de troika van EU-ambassadeurs aan West-
Papoea 

E-1517/06 

Margrietus van den Berg Bezoek van de troika van EU-ambassadeurs aan West-
Papoea 

E-1518/06 

Avril Doyle Vervoer van afval van Dublin naar het Europees continent E-1519/06 

Mary McDonald Kostenloze rechtsbijstand E-1520/06 

James Elles Aanvraag tot verdere vrijstelling van het Verenigd 
Koninkrijk om volledige BTW en accijns op rode diesel 
voor pleziervaartuigen te heffen volgens richtlijn 
2003/96/EG van de Raad 

E-1521/06 
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Bart Staes Mensenrechten in Turkije - moord op Ferho en Fatim 
Akgül 

E-1522/06 

Ilda Figueiredo Steun voor watervoorziening in de Algarve E-1523/06 

Ilda Figueiredo Steun aan slachtoffers van bosbranden E-1524/06 

Ilda Figueiredo EU-steun aan bagger- en saneringswerkzaamheden in de 
Algarve 

E-1525/06 

Ilda Figueiredo Tegen de uitbuiting van Portugese werknemers in 
Nederland en andere landen 

E-1526/06 

Ilda Figueiredo EU-financiering van rotonde nr. IC 27 E-1527/06 

Eija-Riitta Korhola Mogelijke handel in stikstofoxidenemissies E-1528/06 

Robert Kilroy-Silk Geen Temodal voor de Britse burgers E-1529/06 

Robert Kilroy-Silk Gelijkheid in medische behandeling E-1530/06 

Roberto Musacchio De jachthaven van Marina di Pisa E-1531/06 

Ilda Figueiredo Voltooiing van de stuwdam van Odelouca E-1532/06 

Ilda Figueiredo Verbetering van de infrastructuur van de vissershaven van 
Portimão/Lagoa en steun voor de vissers 

E-1533/06 

Ilda Figueiredo Bescherming van de rivier Arade E-1534/06 

Willy Meyer Pleite Moord op de ouders van de voorzitter van het Koerdisch 
instituut in Brussel 

E-1535/06 

Willy Meyer Pleite Kwaliteit van water voor menselijke consumptie E-1536/06 

Willy Meyer Pleite Noorse kweekzalm als bedreiging voor wilde zalm E-1537/06 

Dimitrios Papadimoulis Te late omzetting door België van Richtlijn 2002/49/EG E-1538/06 

Roberta Angelilli Schending van de mensenrechten: ingrijpen van de 
Europese instellingen in de zaak Abdul Rahman 

E-1539/06 

Adriana Poli Bortone Anti-dumpingheffingen op uit China en Vietnam 
afkomstige schoenen 

E-1540/06 

Charlotte Cederschiöld Handel in emissierechten E-1541/06 

Mairead McGuinness Invloed van de biocidenrichtlijn op zij die betrokken zijn 
bij het balsemen 

P-1542/06 

Antonios Trakatellis Publicatie door de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid van een studie naar de meervoudige 
carcinogene effecten van aspartaam - Bescherming van de 
volksgezondheid 

P-1543/06 
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Pedro Guerreiro Visserijovereenkomst met Marokko en bescherming van 
de legitieme belangen van de bevolking van de Westelijke 
Sahara 

P-1544/06 

Marcello Vernola Europese Scholen in Brussel - Verhuizing van bepaalde 
taalafdelingen 

E-1545/06 

Bart Staes Situatie in Ethiopië E-1546/06 

Witold Tomczak Blokkade van de export van Poolse producten naar 
Rusland en Oekraïne 

E-1547/06 

Pedro Guerreiro Financieel kader 2007-2013 en de zogeheten "statistisch 
effect"-regio's, zoals de Algarve 

E-1548/06 

Pedro Guerreiro Siersteenhandel E-1549/06 

Pedro Guerreiro Spoorlijn van Sado (Portugal) E-1550/06 

Pedro Guerreiro Situatie in de siersteensector E-1551/06 

Pedro Guerreiro Situatie in de siersteensector (marmer) in de Alentejo E-1552/06 

Pedro Guerreiro Internationale brug over de Guadiana - Alcoutim/Sanlúcar E-1553/06 

Pedro Guerreiro Financiering van de saneringsplannen in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid 

E-1554/06 

Pedro Guerreiro Financieel kader 2007-2013 en de financiering van het 
netwerk Natura 2000 

E-1555/06 

Pedro Guerreiro Financieel kader 2007-2013 en de zogeheten "statistisch 
effect"-regio's, zoals de Algarve 

E-1556/06 

Ilda Figueiredo Solidariteit met gerepatrieerde Portugezen uit Canada E-1557/06 

Henrik Lax Bevordering van het gebruik van biobrandstoffen E-1558/06 

Ioannis Gklavakis Schade door overstromingen in Griekenland P-1559/06 

Gitte Seeberg Mensenrechtensituatie in Sri Lanka P-1560/06 

James Nicholson Godsdienstvrijheid in Indonesië P-1561/06 

Marc Tarabella Slecht beheer van de kredieten voor specifieke projecten 
ten behoeve van het consumentenbeleid 

P-1562/06 

José García-Margallo y Marfil en 
Cristina Gutiérrez-Cortines 

Actuele situatie van het AGUA-programma E-1563/06 

Gitte Seeberg Dierenvervoer E-1564/06 

Dimitrios Papadimoulis Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2002/98/EG door de 
Griekse autoriteiten 

E-1565/06 

Giorgos Dimitrakopoulos Bescherming van de menselijke gezondheid E-1566/06 
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Stavros Arnaoutakis Promotie, voorbereiding en werking van het nieuwe 
initiatief JEREMIE 

E-1567/06 

 Vraag geannuleerd E-1568/06 

Chris Davies Palmolie E-1569/06 

Chris Davies Richtlijn ecologisch ontwerp E-1570/06 

Avril Doyle EU-financiering programma's voor onderzoek in 
samenwerking met ontwikkelingslanden 

E-1571/06 

Avril Doyle Informatie ingrediënten tabaksproducten E-1572/06 

Sajjad Karim Discriminatie Roma-minderheid in Roemenië E-1573/06 

Monica Frassoni en anderen Luchthaven van Malpensa 2000 - klacht 5129/01 - 
verzoek om niet-seponering 

E-1574/06 

Frieda Brepoels ISO-norm roltabak E-1575/06 

Andrzej Szejna Brief van het Poolse ministerie van onderwijs en 
wetenschap 

P-1576/06 

Czesław Siekierski Steun aan de pluimveesector P-1577/06 

Richard Corbett Interne markt voor auto's E-1578/06 

Peter Skinner Stoppen met roken E-1579/06 

Peter Skinner Anti-tabaksbeleid E-1580/06 

Erik Meijer Mogelijkheid van een Europees verbod op de import van 
illegaal gekapt hout van buiten de Unie 

E-1581/06 

Chris Davies Uitbreiding Eurozone - ongeluksgetal 13 P-1582/06 

Robert Evans FIFA-regels betreffende internationals P-1583/06 

Paul van Buitenen Voorgeschreven testprocedures voor het opsporen van de 
carcinogene werking van het voedseladditief aspartaam, 
alvorens toelating op de EU-markt 

E-1584/06 

Edward McMillan-Scott Subsidies voor bergboerderijen E-1585/06 

Timothy Kirkhope Nationale monopolies in Nederland P-1586/06 

Carl Schlyter Verbod op zeehondenproducten P-1587/06 

Robert Kilroy-Silk Mededingingsvijandige praktijken in de EU die schade 
berokkenen aan de economie van het VK 

E-1588/06 

Charles Tannock en Peter Skinner Beschuldiging van discriminatie jegens 
fabriekswinkelcentra uit andere EU-landen die in België 
willen openblijven op zondag 

E-1589/06 

Esther Herranz García Verwerkte tomaten P-1590/06 
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Paulo Casaca Concentratiekamp van Sujiatun P-1591/06 

Jana Bobošíková Regels inzake hoorzittingen bij de Commissie E-1592/06 

Robert Kilroy-Silk Uitbuiting door de EU van artsen en verpleegkundigen uit 
de derde wereld 

E-1593/06 

Paulo Casaca Niet-veroordeelde gevangenen in Syrië E-1594/06 

Guido Sacconi Life-project en doel van het project "Geïntegreerde 
rehabilitatie van de door de rivier de Serchio gevoede 
laaglanden" 

P-1595/06 

Christopher Heaton-Harris Mededingingszaak Microsoft P-1596/06 

Saïd El Khadraoui Gebruik van commerciële nummerplaten en import van 
tweedehands wagens in de Europese Unie 

E-1597/06 

Jan Mulder Vogel en habitatrichtlijn, vernietiging van vergunningen 
voor het uitzaaien van geïmporteerde mosselen in de 
Oosterschelde (Nederland) 

E-1598/06 

Véronique Mathieu De vogelgriep, de toekomst van de jacht in Europa en 
mogelijke bedreigingen voor het behoud van de 
vogelstand 

P-1599/06 

Marcin Libicki Uitlatingen van de Commissievoorzitter over het door 
Polen aangevochten Commissiebesluit waarin het groene 
licht wordt gegeven voor de fusie van de banken Pekao 
SA en BPH en de bedreigde autonomie van de Poolse 
Nationale Bank 

P-1600/06 

Gabriele Stauner Fraude via omzetbelastingdraaimolens E-1601/06 

Gabriele Stauner Rol van OLAF bij de bestrijding van 
omzetbelastingdraaimolens 

E-1602/06 

Dimitrios Papadimoulis Gewaarborgd minimuminkomen E-1603/06 

Dimitrios Papadimoulis Gewaarborgd minimuminkomen E-1604/06 

Graham Watson, Annemie Neyts-
Uyttebroeck en Cecilia Malmström 

Syrië: vreedzaam activist Kamal al-Labwani gearresteerd 
bij zijn terugkeer naar Damascus 

E-1605/06 

Graham Watson, Annemie Neyts-
Uyttebroeck en Cecilia Malmström 

Syrië: vreedzaam activist Kamal al-Labwani gearresteerd 
bij zijn terugkeer naar Damascus 

E-1606/06 

Catherine Stihler Links rijden E-1607/06 

Frieda Brepoels Economisch belang toerisme in Europa E-1608/06 

Marcin Libicki De mogelijkheid dat de Commissie het initiatief neemt tot 
een hulpprogramma voor de studenten die in Wit-Rusland 
worden vervolgd 

E-1609/06 
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Marcin Libicki De mogelijkheid dat de Commissie het initiatief neemt tot 
een hulpprogramma voor de studenten die in Wit-Rusland 
worden vervolgd 

E-1610/06 

Ivo Belet Onafhankelijkheid van de leden van de Europese 
Rekenkamer 

P-1611/06 

Dirk Sterckx Talensecties Europese Scholen P-1612/06 

Maria Badia I Cutchet Gratis primair onderwijs voor allen E-1613/06 

Christopher Heaton-Harris Eurostat-cijfers over pensioenen in de EU E-1614/06 

Roberta Angelilli Bescherming van zeelieden tegen de risico's van 
besmetting met de vogelgriep 

E-1615/06 

Roberta Angelilli Behoud van banen met betrekking tot de privatisering van 
Tirrenia Spa 

E-1616/06 

Roberta Angelilli Financiering van cursussen voor gevorderden in de regio 
Cinquina in Rome 

E-1617/06 

Roberta Angelilli Fondsen voor een sportvereniging met ethische en sociale 
doelstellingen 

E-1618/06 

Roberta Angelilli Fondsen voor de promotie van de Sabina-regio in 
Centraal-Italië 

E-1619/06 

Roberta Angelilli Fondsen voor publicatie van een verslag ter promotie van 
een nieuwe watercultuur 

E-1620/06 

Cristiana Muscardini 'Fritz' en vrijheid E-1621/06 

Jamila Madeira Tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en 
inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid 

E-1622/06 

Jamila Madeira Tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en 
inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid 

E-1623/06 

Corien Wortmann-Kool Vervolgvraag boetes voor wegvervoerders in Duitsland P-1624/06 

Adam Gierek Communautair octrooi P-1625/06 

José García-Margallo y Marfil Niveau van de nationale uitvoeringsmaatregelen voor 
richtlijnen in verband met werkgelegenheid en sociale 
zaken 

E-1626/06 

José García-Margallo y Marfil Niveau van de nationale uitvoeringsmaatregelen voor 
richtlijnen in verband met het bedrijfsleven 

E-1627/06 

José García-Margallo y Marfil Niveau van de nationale uitvoeringsmaatregelen voor 
richtlijnen in verband met belastingheffing en de douane-
unie 

E-1628/06 
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José García-Margallo y Marfil Niveau van de nationale uitvoeringsmaatregelen voor 
richtlijnen in verband met recht, vrijheid en veiligheid 

E-1629/06 

José García-Margallo y Marfil Niveau van de nationale uitvoeringsmaatregelen voor 
richtlijnen in verband met het milieu 

E-1630/06 

José García-Margallo y Marfil Niveau van de nationale uitvoeringsmaatregelen voor 
richtlijnen in verband met de interne markt 

E-1631/06 

José García-Margallo y Marfil Niveau van nationale uitvoeringsmaatregelen voor 
richtlijnen in verband met gezondheid en 
consumentenbescherming 

E-1632/06 

José García-Margallo y Marfil Niveau van nationale uitvoeringsmaatregelen voor 
richtlijnen in verband met de informatiesamenleving 

E-1633/06 

José García-Margallo y Marfil Niveau van nationale uitvoeringsmaatregelen voor 
richtlijnen in verband met energie en vervoer 

E-1634/06 

Hiltrud Breyer Isopropylthioxanthon (ITX) in levensmiddelen E-1635/06 

Feleknas Uca Het recht op vrije geloofsbelijding van Yezidiërs in 
Turkije 

E-1636/06 

Manolis Mavrommatis Uitgifte van bankbiljetten van 0,50, 1 en 2 euro E-1637/06 

Chris Davies Koolstofdioxide-emissies van motorvoertuigen E-1638/06 

James Allister Pijporgels E-1639/06 

Péter Olajos Rol van de EU bij de bestrijding van illegale 
houtproductie in Roemenië 

E-1640/06 

Paulo Casaca Belasting op thee E-1641/06 

Georgios Karatzaferis Egnatíaweg P-1642/06 

Pierre Jonckheer Toezegging van de heer Wathelet, voormalig rechter bij 
het Hof van Justitie, om Microsoft bij te staan in een zaak 
tegen de Commissie voor het HvJEG 

P-1643/06 

Romano La Russa Prodi en de KGB P-1644/06 

Salvatore Tatarella Prodi en de KGB P-1645/06 

María Ayuso González Richtlijn 2000/35/EG betreffende bestrijding van 
betalingsachterstand bij handelstransacties 

P-1646/06 

Glenys Kinnock Kosten voor gezondheidsdiensten in ontwikkelingelanden P-1647/06 

Sophia in 't Veld Overdracht van passagiersgegevens aan de VS ter 
voorkoming van de verspreiding van besmettelijke ziekten 
zoals vogelgriep 

P-1648/06 

Jules Maaten Vogelgriepvirus in zwemwater P-1649/06 
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Iratxe García Pérez Verenigbaarheid van decreet 189/1997 van Castilla y 
León met richtlijn 2001/77/EG 

P-1650/06 

José García-Margallo y Marfil Citrusvruchten en praktijken van "hard discount"-
bedrijven 

E-1651/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Traceerbaarheidsbeginselen van het Codex-comité E-1652/06 

David Hammerstein Mintz Bouw van een gasbedrijf in de haven van Arinaga E-1653/06 

Willy Meyer Pleite Vijandige acties tegen Europese bedrijven in het kader 
van de toepassing van de Helms-Burton wet 

E-1654/06 

Willy Meyer Pleite Bouw van een olieraffinaderij in Extremadura (Spanje): 
niet-naleving van de Europese regelgeving 

E-1655/06 

Mogens Camre Antimonopoliezaak tegen Microsoft E-1656/06 

Mogens Camre Microsoft - naleving besluit Commissie van maart 2004 E-1657/06 

Georgios Karatzaferis Communautaire financieringen in het kader van de 
Griekse ontwikkelingswetgeving 

E-1658/06 

Georgios Karatzaferis Vreemde interpretatie door commissaris Olli Rehn van 
commentaar in een verslag van de delegatie van de 
Commissie in Skopje 

E-1659/06 

Maria Matsouka Steeds verdere verwijdering van Griekenland van de 
Lissabon-doelstellingen - Dramatische achterstand bij de 
productie van technologische kennis 

E-1660/06 

Graham Watson Schending van mensenrechten in Singapore E-1661/06 

Ashley Mote Onwettige politieke propaganda op Britse scholen E-1662/06 

Ashley Mote Spoorlijn langs Engelse zuidkust E-1663/06 

Ashley Mote Betaling van landbouwsubsidies in het VK E-1664/06 

Paul Verges Hervorming van de GMO voor suiker E-1665/06 

Hélène Flautre en Pierre Jonckheer Seine-Schelde-kanaal E-1666/06 

Cristiana Muscardini en anderen Verklaringen van Gerard Batten E-1667/06 

Saïd El Khadraoui Gewapende veiligheidsagenten aan boord van vliegtuigen E-1668/06 

Ilda Figueiredo Rechten van landbouwers-pachters E-1669/06 

Ilda Figueiredo Discriminatie Portugese werknemers in Nederland E-1670/06 

Georgios Karatzaferis Crematie E-1671/06 

Georgios Karatzaferis Crematie E-1672/06 

Alfonso Andria Europese School Brussel IV in Laken P-1673/06 
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Lapo Pistelli Europese scholen in Brussel - inschrijvingen P-1674/06 

Mogens Camre Beperkende maatregelen van Turkije ten aanzien van 
Cypriotische schepen en vliegtuigen 

E-1675/06 

Mogens Camre Gevolgen van de manier waarop Turkije Cyprus benadert E-1676/06 

Michl Ebner Transvetten E-1677/06 

Herbert Bösch Situatie van de mensenrechten in Roemenië E-1678/06 

Dimitrios Papadimoulis Toepassing van richtlijn 2000/78/EG in de Griekse 
strijdkrachten 

E-1679/06 

Georgios Karatzaferis Gebruik van personenauto's met een communautair 
kentekenbewijs in Griekenland 

E-1680/06 

Andres Tarand en Reino Paasilinna Bescherming van de Oostzee tegen olievervuiling E-1681/06 

Marcello Vernola Turkse wandaden op Cyprus P-1682/06 

Paul van Buitenen Publicatie van de conclusies van EFSA betreffende de 
kankerverwekkende werking van aspartaam voordat de 
Commissie een besluit neemt over het gebruik van deze 
zoetstof in voedsel 

P-1683/06 

Dorette Corbey Openbaarmaking van ex-ante en ex-post evaluatie van 
visserijakkoorden tussen EG en derde landen 

P-1684/06 

Daniel Caspary Lidmaatschap van de WTO en handelsovereenkomst met 
Saoedi-Arabië 

E-1685/06 

Jutta Haug en Karin Jöns Artikel II.5.1 Bekendmaking van de algemene 
voorschriften inzake subsidieovereenkomsten van de 
Europese Commissie 

E-1686/06 

Glenys Kinnock Parlementaire capaciteitsopbouw E-1687/06 

Catherine Stihler Rookverboden E-1688/06 

Catherine Stihler Paarden en de bedrijfstoeslagregeling E-1689/06 

Catherine Stihler Aankopen van kruidenierswaren via Internet E-1690/06 

Chris Davies Cyprus en de Olympische Spelen E-1691/06 

Daniel Hannan Richtlijn verzekeringsbemiddeling E-1692/06 

Daniel Hannan RoHS-Richtlijn E-1693/06 

Frédérique Ries Gebruik van het noodnummer 112 door de lidstaten E-1694/06 

Paul van Buitenen Gevolgen van handelingen die in strijd zijn met de aard 
van de functies toevertrouwd aan een lid van de 
Rekenkamer 

E-1695/06 
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Erna Hennicot-Schoepges Rol van de Europese scholen in de context van het 
speciaal verslag dat de Ombudsman heeft opgesteld naar 
aanleiding van een tegen de Europese scholen ingediende 
klacht 

E-1696/06 

 Vraag geannuleerd E-1697/06 

Erik Meijer Het gebruik van mobiele telefoons door lijnbuschauffeurs 
op gevaarlijke routes in een kandidaat-lidstaat en de 
daarvoor binnen de EU gebruikelijke normen 

E-1698/06 

Erik Meijer Snelle inname van paspoorten zonder uitleg aan de houder 
en kans op diefstal door de sterk vertraagde teruggave 
door de Roemeense grenspolitie 

E-1699/06 

Georgios Papastamkos Overheidscontracten P-1700/06 

Raül Romeva i Rueda Verdwijningen in Algerije E-1701/06 

Raül Romeva i Rueda Verdwijningen in Algerije E-1702/06 

Raül Romeva i Rueda en anderen Gebruik van geweld door de Marokkaanse politie E-1703/06 

Raül Romeva i Rueda en anderen Gebruik van geweld door de Marokkaanse politie E-1704/06 

Raül Romeva i Rueda en anderen Gebruik van geweld door de Marokkaanse politie E-1705/06 

Raül Romeva i Rueda en anderen Gebruik van geweld door de Marokkaanse politie E-1706/06 

Raül Romeva i Rueda en anderen Gebruik van geweld door de Marokkaanse politie E-1707/06 

Raül Romeva i Rueda en anderen Gebruik van geweld door de Marokkaanse politie E-1708/06 

Jens-Peter Bonde Advies aan Microsoft E-1709/06 

Jens-Peter Bonde Advies aan Microsoft E-1710/06 

Jens-Peter Bonde EU-toeslagen aan bewegingen, organisaties, actie- en 
denkgroepen 

E-1711/06 

Jens-Peter Bonde Aangifte van geschenken E-1712/06 

Georgios Karatzaferis EU-Bureau in het bezette gedeelte van Cyprus E-1713/06 

Nikolaos Vakalis Verslaggeving door journalisten over Europese 
onderwerpen 

E-1714/06 

Nikolaos Vakalis Energieopvoeding E-1715/06 

Nikolaos Vakalis Europese zoekmachine E-1716/06 

Roberto Musacchio en Giulietto 
Chiesa 

Resultaten van het Vierde Wereldwaterforum (Mexico-
city, 16-22.3.2006) 

E-1717/06 

Simon Coveney Mensenrechtenactivist in Wit-Rusland P-1718/06 
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Roberta Angelilli Mogelijke overtreding van de wetgeving inzake 
aanbestedingen en mededinging door de gemeente Rome 

P-1719/06 

Anneli Jäätteenmäki Kansspelen en nationale wetgeving op de 
gemeenschappelijke markt 

P-1720/06 

David Hammerstein Mintz Geplande olieraffinaderij in Extremadura E-1721/06 

Andreas Mölzer Schendingen van de mensenrechten in Roemenië E-1722/06 

Andreas Mölzer Paasafspraken voor benzine E-1723/06 

Dimitrios Papadimoulis Rentebelasting overeenkomstig de Griekse wet 128/1975 E-1724/06 

Kyriacos Triantaphyllides Beleid van de universiteiten in de EU E-1725/06 

Chris Davies Bescherming van de biodiversiteit in Europa E-1726/06 

Roberta Angelilli Seksueel geweld tegen vrouwen op de werkplek E-1727/06 

Ivo Belet Historische vliegtuigen E-1728/06 

Eija-Riitta Korhola Hersenbloedingen als onderzoeksobject E-1729/06 

Lambert van Nistelrooij Afstemming tussen het Zevende Kaderprogramma voor 
Wetenschappelijk Onderzoek en de Structuurfondsen en 
het Programma voor Concurrentievermogen en Innovatie 

E-1730/06 

Dimitrios Papadimoulis Illegale afluisterpraktijken van telefoongesprekken P-1731/06 

Geoffrey Van Orden Luchtvaartkosten E-1732/06 

José Ribeiro e Castro Portugal: landbouw/milieumaatregelen voor 2005 E-1733/06 

José Ribeiro e Castro Plattelandsontwikkeling 2000/2006 - Agenda 2000 E-1734/06 

Jean Lambert De zaak van de heer Somchai Neelaphaijit en de heer 
Somchai 

P-1735/06 

Hélène Goudin Etikettering van biologische producten P-1736/06 

Robert Kilroy-Silk Verontreiniging van biologische levensmiddelen P-1737/06 

Marie-Noëlle Lienemann Gewijzigd voorstel dienstenrichtlijn P-1738/06 

Willy Meyer Pleite Verslag over de richtlijn afvalwater in de Gemeenschap 
Valencia 

E-1739/06 

Helmuth Markov Terugbetaling van in Nederland door havensleepbedrijven 
ten onrechte gebruikte staatssteun 

E-1740/06 

Rolf Berend en anderen Aalscholverproblematiek - Maatregelen ter verjaging op 
Europees niveau 

E-1741/06 

Edit Herczog Bedrijfsgeheimen en interoperabiliteit E-1742/06 

Sajjad Karim Status van de mensenrechtencommissie van Sri Lanka E-1743/06 
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Caroline Lucas en Raül Romeva i 
Rueda 

Visserij in de Westelijke Sahara - aanvulling E-1744/06 

Caroline Lucas en Raül Romeva i 
Rueda 

Visserij in de Westelijke Sahara - aanvulling E-1745/06 

Marie-Noëlle Lienemann Statuut van de Europese vereniging E-1746/06 

Roberta Angelilli Unilever - vermoedelijke overtreding van de 
communautaire wetgeving inzake bescherming van de 
werknemers in geval van bedrijfsoverplaatsing 

E-1747/06 

Roberta Angelilli Voorkomen van het sluikstorten van biologisch niet 
afbreekbare gebruiksgoederen 

E-1748/06 

Othmar Karas Fusies in de energiesector van de EU P-1749/06 

Heide Rühle en Cem Özdemir Situatie van vluchtelingen uit Zuid-Oost-Turkije en 
problemen bij hun terugkeer naar hun dorpen 

E-1750/06 

Georgios Karatzaferis Door brand vernielde bossen in Griekenland E-1751/06 

Georgios Karatzaferis Door Olympic Airways geleden verlies als gevolg van 
haar vestiging op de luchthaven van Spata en met redenen 
omkleed advies inzake de teruggave van overheidssteun 
door OA 

E-1752/06 

Georgios Karatzaferis Ontslag van een verantwoordelijke voor het derde 
communautair bestek in Griekenland 

E-1753/06 

Georgios Karatzaferis Aantijgingen tegen een hooggeplaatste ambtenaar in 
Griekenland en bescherming van het Syngrou-bos in 
Athene 

E-1754/06 

Georgios Karatzaferis Grote werken in Thessaloniki en de rol van het 
gemeentebestuur van Thessaloniki 

E-1755/06 

Mairead McGuinness Burgerschap van de EU en stemrecht bij nationale 
verkiezingen 

E-1756/06 

Kartika Liotard Mogelijke transporten van kernafval vanuit de EU naar 
Rusland 

E-1757/06 

Hiltrud Breyer Het opnemen van acht stoffen in bijlage I bij richtlijn 
91/414/EEG 

P-1758/06 

Willy Meyer Pleite Eventuele sancties tegen de Spaanse staat op grond van 
inbreukprocedure 2004/2031 

E-1759/06 

Willy Meyer Pleite Lijst van Spaanse gemeentes waarop inbreukprocedure 
2004/2031 van toepassing is 

E-1760/06 

Willy Meyer Pleite Inbreukprocedures i.v.m. richtlijn 91/272/EG tegen 
Spaanse agglomeraties van meer dan 2.000 
inwonerequivalenten 

E-1761/06 
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Andreas Mölzer Sloveense euro-symbolen E-1762/06 

Georgios Karatzaferis Tegenstrijdige opvattingen van de Commissie over de 
godsdienstvrijheid in Turkije 

E-1763/06 

Michl Ebner Richtlijn van de Raad betreffende dierentuinen E-1764/06 

Paulo Casaca Situatie van Europese migranten in Canada E-1765/06 

Bruno Gollnisch Kartel industriële zakken - sanctie van 30 november 2005 P-1766/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Schrappen voorstel inzake harmonisatie van rijverboden 
in EU 

P-1767/06 

 Vraag geannuleerd E-1768/06 

Paulo Casaca Niet-naleving van de internationale wetgeving inzake het 
verbod op het gebruik van drijfnetten 

E-1769/06 

Alfredo Antoniozzi Vrijheid van uitoefening van het stemrecht - Klacht 
betreffende onregelmatig verloop van de 
stemverrichtingen in het buitenland bij de Italiaanse 
parlementsverkiezingen van 2006 

P-1770/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven en 
Hiltrud Breyer 

Geplande investeringen voor uitbreiding goudmijn in 
Chelopech (Bulgarije) 

E-1771/06 

Robert Kilroy-Silk Protectionistisch beleid in de EU E-1772/06 

Robert Kilroy-Silk Behandeling van asielzoekers E-1773/06 

Robert Kilroy-Silk Voorlopige hechtenis E-1774/06 

Eva Lichtenberger Naleving van veiligheidsnormen in de kerncentrale 
Temelin ingevolge het Melk-akkoord 

P-1775/06 

Norbert Glante Misbruik bij toewijzing van .eu-domeinnamen P-1776/06 

Jana Hybášková Steun uit de structuurfondsen ten behoeve van de 
verkeerveiligheid 

P-1777/06 

Joan Calabuig Rull Multilaterale onderhandelingen over niet-
landbouwproducten en non-tarifaire belemmeringen 

P-1778/06 

Proinsias De Rossa Benoeming van een EU-gezant in Birma E-1779/06 

Proinsias De Rossa Kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en 
kredietinstellingen 

E-1780/06 

Proinsias De Rossa Gedwongen prostitutie E-1781/06 

Proinsias De Rossa Gedwongen prostitutie E-1782/06 

Proinsias De Rossa Strategieën ter bevordering van actief ouder worden E-1783/06 

Proinsias De Rossa Biocidenrichtlijn en bij het balsemen gebruikte chemische 
stoffen 

E-1784/06 
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Proinsias De Rossa Gouden aandelen E-1785/06 

Proinsias De Rossa Gevolgen van vliegtuiglawaai voor begrijpend lezen bij 
kinderen 

E-1786/06 

Proinsias De Rossa Speciale raad voor kindertehuizen E-1787/06 

Proinsias De Rossa BTW op activiteiten van liefdadigheidsinstellingen E-1788/06 

Proinsias De Rossa Implementatie van de rassendiscriminatierichtlijn in 
Ierland 

E-1789/06 

Proinsias De Rossa Daphne en kindertehuizen E-1790/06 

Proinsias De Rossa Pluralistisch onderwijs E-1791/06 

Proinsias De Rossa Marktordening voor suiker en compensatie voor 
werknemers 

E-1792/06 

Proinsias De Rossa Pendeltreinverbindingen E-1793/06 

Proinsias De Rossa IAO-verdrag inzake particuliere bureaus voor 
arbeidsbemiddeling 

E-1794/06 

Proinsias De Rossa IAO-verdragen 87 en 98 E-1795/06 

Proinsias De Rossa Richtlijnen inzake levensverzekering en 
verzekeringsbemiddeling 

E-1796/06 

Proinsias De Rossa Subsidie voor de oprichting van een intercultureel 
centrum 

E-1797/06 

Proinsias De Rossa Bestrijding van mensenhandel E-1798/06 

Proinsias De Rossa Subsidiëring van in Ierland gevestigde NGO's voor 
ontwikkeling 

E-1799/06 

Proinsias De Rossa Geldovermakingen door buitenlandse werknemers E-1800/06 

Proinsias De Rossa Aanbevelingen met betrekking tot overdrachten van 
ondernemingen 

E-1801/06 

Richard Corbett Britse pensioenfondsen E-1802/06 

Mario Borghezio Vervolging christelijke minderheid der Kopten in Egypte E-1803/06 

Mario Borghezio Vervolging christelijke minderheid der Kopten in Egypte E-1804/06 

Margrietus van den Berg Bindende richtlijnen voor medicijntests in buitenland E-1805/06 

Eija-Riitta Korhola Sahrawikinderen in de Westelijke Sahara P-1806/06 

Dimitrios Papadimoulis Kwaliteit van het zwemwater in Griekenland E-1807/06 

Dimitrios Papadimoulis Controle op de invoer van dieren en dierlijke 
levensmiddelen in Griekenland 

E-1808/06 
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Nikolaos Vakalis Energie- en milieu-impact van het gebruik en de recyclage 
van papier 

E-1809/06 

Nikolaos Vakalis CO2-uitstoot door auto's E-1810/06 

Roberta Angelilli Het niet naleven door Kroatië van de verplichtingen die 
voortvloeien uit de verdragen van Osimo en Rome 

E-1811/06 

Roberta Angelilli Erkenning door Kroatië van de verantwoordelijkheid voor 
het uitmoorden van de Italiaanse bevolking 

E-1812/06 

Roberta Angelilli Rechtstreekse toekenning van werkzaamheden zonder 
concurrentieprocedure door de gemeente Rome aan de 
firma Zètema 

E-1813/06 

Erik Meijer De beperkte gebruiksmogelijkheden van Europese 
rondreiskaarten 'Inter Rail' voor de Europese spoorwegen 
en mogelijkheden om nieuwe groepen passagiers aan te 
trekken 

E-1814/06 

Proinsias De Rossa Voorlopige rijbewijzen E-1815/06 

Proinsias De Rossa Autobestuurders van 70 jaar en ouder E-1816/06 

Proinsias De Rossa Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur 

E-1817/06 

Proinsias De Rossa Voorstel voor de bouw van een 
rioolwaterzuiveringinrichting in Dublin-noord 

E-1818/06 

Proinsias De Rossa Pensioneringsleeftijd E-1819/06 

Proinsias De Rossa Regeling voor vervroegde pensionering E-1820/06 

Proinsias De Rossa Arrest van het Hof van Justitie van 8 september 2005 in 
zaak C-191/03 over ziekteverlof 

E-1821/06 

Proinsias De Rossa Telefonische hulplijnen voor kinderen in Europa E-1822/06 

Proinsias De Rossa Dublin Bus E-1823/06 

Proinsias De Rossa Beurzen en leningen voor studenten E-1824/06 

Proinsias De Rossa Visserij met drijfnetten E-1825/06 

Proinsias De Rossa Richtlijn universele dienst, mobiele telefonie en 
breedbandinternet 

E-1826/06 

Proinsias De Rossa Openbare busdiensten en de communautaire 
mededingingswetgeving 

E-1827/06 

Proinsias De Rossa Zelfmoord E-1828/06 

Proinsias De Rossa Richtlijn universele dienst en aansluiting op het openbare 
telefoonnet 

E-1829/06 
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Proinsias De Rossa Richtlijn uitzendkrachten E-1830/06 

Proinsias De Rossa Plan voor het terugdringen van de luchtverontreiniging in 
Dublin 

E-1831/06 

Proinsias De Rossa Onderzoek verkeersongevallen E-1832/06 

Proinsias De Rossa Richtlijn milieueffectbeoordeling en elektriciteitsmasten 
in Dublin 

E-1833/06 

Proinsias De Rossa Luchthavenbelasting E-1834/06 

Proinsias De Rossa Omzetting van de tweede richtlijn inzake de verzekering 
van motorrijtuigen door Ierland 

E-1835/06 

Proinsias De Rossa Betaling van een registratierecht om zich in Ierland als 
arts te kunnen inschrijven 

E-1836/06 

Mary McDonald Woordenboek Iers/Spaans, Spaans/Iers P-1837/06 

Ignasi Guardans Cambó Achteruitgang van de kwaliteit van het drinkwater in 
Alcoy 

E-1838/06 

Graham Watson Werkgroep ontvoering van kinderen E-1839/06 

Mary McDonald Gezamenlijk fonds defensie-onderzoek E-1840/06 

Mary McDonald Verhoging van cijfers voor ontwikkelingshulp E-1841/06 

Mary McDonald Europees technologie-instituut E-1842/06 

Mary McDonald Seksuele uitbuiting van vrouwen E-1843/06 

Mary McDonald Seksuele uitbuiting van vrouwen E-1844/06 

Mary McDonald Te vondeling leggen van kinderen in Roemenië E-1845/06 

Mary McDonald Aanpakken van geweld tegen vrouwen E-1846/06 

Mary McDonald Kinderopvangvoorzieningen in de hele EU E-1847/06 

Mary McDonald Risico op armoede voor en sociale uitsluiting van 
vrouwen 

E-1848/06 

Mary McDonald Regels voor overheidssubsidies E-1849/06 

Mary McDonald Socialebeschermingsstelsels E-1850/06 

Mary McDonald Communautair energiebeleid E-1851/06 

Mary McDonald Mainstreaming van gendergelijkheid E-1852/06 

Mary McDonald Institutionele mechanismen inzake gendergelijkheid op 
EU-niveau 

E-1853/06 

Mary McDonald Europees actieplan voor milieu en gezondheid E-1854/06 

Mary McDonald Rechtszaken voor inbreuken op milieuwetgeving E-1855/06 
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Mary McDonald Biociderichtlijn E-1856/06 

Mary McDonald Nadruk op gendergelijkheid in het 
volksgezondheidsbeleid 

E-1857/06 

Mary McDonald Toegang tot het PROGRESS-programma E-1858/06 

Mary McDonald Vorderingen inzake de Lissabon-strategie E-1859/06 

Mary McDonald Financiering van het Europees actieplan voor milieu- en 
gezondheid 

E-1860/06 

Mary McDonald EU-beleid inzake gendergelijkheid E-1861/06 

Mary McDonald Standish Sawmills E-1862/06 

Mary McDonald Diensten voor drinkwatervoorziening en 
afvalwaterzuivering 

E-1863/06 

Mary McDonald Hervorming van pensioensystemen E-1864/06 

Mary McDonald Werving van tolken en vertalers Iers E-1865/06 

Mary McDonald Ambulancediensten in Dublin E-1866/06 

Mary McDonald Werkgelegenheid voor vrouwen E-1867/06 

Mary McDonald Roamingkosten E-1868/06 

Mary McDonald Socialezekerheidscontract E-1869/06 

Mary McDonald Bulgarije E-1870/06 

Mary McDonald Gendergelijkheid en dialoog met de burger E-1871/06 

Mary McDonald De situatie van EU-arbeidsmigranten in Ierland E-1872/06 

Mary McDonald Democratisch tekort en Lissabon-strategie E-1873/06 

Mary McDonald Verhoging van cijfers voor ontwikkelingshulp E-1874/06 

Geoffrey Van Orden Comité van de Regio's E-1875/06 

Avril Doyle Speciale afwijking voor touringcarbedrijven E-1876/06 

Sepp Kusstatscher Natura 2000, SIC, de Alpen van Villandro P-1877/06 

Gitte Seeberg Stelselmatige uitroeiing van aanhangers van Falun Gong 
in China 

P-1878/06 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Veiligheid van de Europese spoorwegen P-1879/06 

Saïd El Khadraoui Over de toepassing in de lidstaten van verordening 
261/2004 betreffende de rechten van vliegtuigpassagiers 

P-1880/06 

Konrad Szymański AC Optima - bestraffing van Poolse chauffeurs aan de 
Griekse grens 

P-1881/06 
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Ioannis Gklavakis Bescherming van de gezondheid van de communautaire 
palmbomen tegen aangetaste ingevoerde bomen 

E-1882/06 

Proinsias De Rossa Kinderarbeid E-1883/06 

Chris Davies Kernenergie in Finland E-1884/06 

Bill Newton Dunn Beleid inzake elektronische overheidsaanbestedingen E-1885/06 

Gérard Onesta Mechanische orgels en de EEA- en AEEA-richtlijnen E-1886/06 

Roberta Angelilli Financiële middelen voor de bouw van een 
tentoonstellings- en congrescentrum in Poggio Florido 
(gemeente Gradoli) 

E-1887/06 

Roberta Angelilli Financiële middelen voor de aanleg van een 
bewegwijzerde wandelroute langs het Bolsenameer in 
Gradoli 

E-1888/06 

Albert Maat Situatie van Falun Gong-beoefenaars in China E-1889/06 

Erik Meijer Toepassing van railgeluidsdempers aan nieuwe of 
vernieuwde spoorbanen als alternatief voor de bouw van 
geluidsmuren die stad en landschap compartimenteren 

E-1890/06 

Erik Meijer Tegenstand in EU-lidstaten tegen de scheiding van 
eigendom en verantwoordelijkheid in de vorm van 
scheiding tussen het beheer van het spoorwegnet en de 
exploitatie van treindiensten 

E-1891/06 

Gyula Hegyi Congestieheffing - Europese steden E-1892/06 

Esko Seppänen Sosnovyi Bor E-1893/06 

Jörg Leichtfried Gewijzigd voorstel voor een verordening betreffende het 
openbaar personenvervoer per spoor en over de weg 

P-1894/06 

István Szent-Iványi Procedures tegen Microsoft P-1895/06 

David Hammerstein Mintz Project voor een industriegebied in El Espinar, provincie 
Segovia (Spanje) 

E-1896/06 

Caroline Lucas Toepassing door de EIB van de aanbevelingen uit de 
Extractive Industry Review 

E-1897/06 

Mary McDonald Verbranding E-1898/06 

Mary McDonald Audiovisuele diensten voor mensen met een handicap E-1899/06 

Mary McDonald Afvalbeheer E-1900/06 

Toine Manders Effectiviteit ventilatiesystemen bij blootstellingreductie 
omgevingstabaksrook 

E-1901/06 

Jules Maaten Maatregelen bij uitbraak vogelgrieppandemie E-1902/06 
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Teresa Riera Madurell Zevende kaderprogramma voor O&O-projecten, nieuw 
financieringsinstrument van de EIB 

P-1903/06 

Othmar Karas Schendingen van de mensenrechten in Roemenië E-1904/06 

Hiltrud Breyer Toxicologische studies over aspartaam E-1905/06 

Sharon Bowles Waterefficiëntie in gebouwen E-1906/06 

Ashley Mote De Italiaanse economie na de verkiezingen E-1907/06 

Ashley Mote Invorderbare overheidsfondsen E-1908/06 

Cristiana Muscardini Toezicht op pedofielen E-1909/06 

Cristiana Muscardini Terreur in Tel Aviv E-1910/06 

Esko Seppänen Verkiezingen in bepaalde Centraal-Aziatische landen E-1911/06 

Esko Seppänen Verkiezingen in bepaalde Centraal-Aziatische landen E-1912/06 

Nigel Farage Regionale assemblees en regionale subsidies P-1913/06 

Antolín Sánchez Presedo Uitvoering van projecten in verband met het EFRO (actie 
"Benutten mogelijkheden plaatselijke ontwikkeling") ter 
ontwikkeling van Mondariz 

E-1914/06 

Antolín Sánchez Presedo Cijfers van de structuurfondsen over Galicië E-1915/06 

Markus Ferber Financiële kader voor Galileo E-1916/06 

Terence Wynn Wet op de vrijheid van godsdienst in India E-1917/06 

Terence Wynn Wet op de vrijheid van godsdienst in India E-1918/06 

Alyn Smith Onafhankelijk olympisch team voor Schotland E-1919/06 

Corien Wortmann-Kool en Luís 
Queiró 

Verkeersveiligheid: veilige vangrails voor motorrijders E-1920/06 

Giusto Catania Bouw van door de Europese Unie gefinancierde 
detentiecentra voor minderjarigen in Marokko 

E-1921/06 

Corien Wortmann-Kool Tachograaf voor vervoer van materieel dat beroepshalve 
wordt gebruikt 

E-1922/06 

Eija-Riitta Korhola Werkkampen in China E-1923/06 

Rebecca Harms Nieuwe cijfers over de gezondheidsgevolgen van de ramp 
van Tsjernobyl 

P-1924/06 

Gay Mitchell De toewijzing van .eu domeinnamen P-1925/06 

Luisa Morgantini Arrestatie van twee activisten van de campagne Publish 
What You Pay 

P-1926/06 

David Hammerstein Mintz Wegenprojecten in Fuerteventura E-1927/06 
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David Hammerstein Mintz Wegenproject tussen Agaete en San Nicolás de Tolentino 
op Gran Canaria 

E-1928/06 

Robert Kilroy-Silk Dialoog met moslims E-1929/06 

Robert Kilroy-Silk Mugabe: de Midima Road, Malawi E-1930/06 

Robert Kilroy-Silk Islamitisch dreigement om Deense cartoonisten te 
vermoorden 

E-1931/06 

Robert Kilroy-Silk Islamitische Raad van Europa E-1932/06 

Robert Kilroy-Silk Schotland en Wales geen naties E-1933/06 

Robert Kilroy-Silk Ongelijkheid in de gezondheidszorg E-1934/06 

Robert Kilroy-Silk Gekooide kinderen in Roemenië E-1935/06 

Bart Staes Tolheffing in het kader van het Masterplan Mobiliteit 
Antwerpen 

E-1936/06 

Bart Staes Discriminatie inzake tolheffing voor vrachtverkeer E-1937/06 

Bart Staes Toepassing richtlijn 85/337/EEG E-1938/06 

Marcin Libicki AC Optima - bestraffing van Poolse chauffeurs aan de 
Griekse grens 

E-1939/06 

Mechtild Rothe Aspartaam-studie (Ramazzini-instituut) E-1940/06 

Geoffrey Van Orden Uitvoering van de .eu TLD-naam E-1941/06 

Charles Tannock en Robert Sturdy Beweerde discriminatie van niet-Spaanse scuba-
duikinstructeurs op grond van Spaanse regelgeving 

E-1942/06 

Karin Riis-Jørgensen Postmonopolie P-1943/06 

Esther Herranz García Vogelgriep E-1944/06 

Robert Kilroy-Silk Lissabon-agenda E-1945/06 

Michael Cashman en anderen Schendingen van de mensenrechten van homoseksuelen in 
Nigeria 

E-1946/06 

Jan Mulder en Willem Schuth Het besluit om bij wereldkampioenschap voetbal geen 
kipproducten te verkopen 

E-1947/06 

Philip Claeys Lexicon over islam en terrorisme E-1948/06 

Paul van Buitenen Publicatie vragenlijst met betrekking tot het 
Gemeenschapsoctrooi 

E-1949/06 

Elena Valenciano Martínez-Orozco Verdwijningen tijdens de militaire dictatuur in Argentinië E-1950/06 

Richard Howitt Discriminatie van een gehandicapte inwoner van mijn 
kiesdistrict in Frankrijk 

E-1951/06 
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Robert Kilroy-Silk Ongeschiktheid van Bulgarije om tot de EU toe te treden E-1952/06 

Robert Kilroy-Silk Vogelgrieppandemie E-1953/06 

Robert Kilroy-Silk Intimidatie door Gazprom E-1954/06 

Mario Borghezio Veroordeling van de verkoop door het Chinese regime van 
organen van terdoodveroordeelden 

E-1955/06 

Mario Borghezio Veroordeling van de verkoop door het Chinese regime van 
organen van terdoodveroordeelden 

E-1956/06 

Caroline Jackson Voortgang onderzoek prijsverschillen iTunes P-1957/06 

Caroline Lucas Laboratorium aan de South Parks Road, Oxford, VK E-1958/06 

Caroline Jackson Toetreding Bulgarije tot de EU: inachtneming van de 
bepalingen van de vogel- en habitatrichtlijnen en 
richtsnoeren van het EIA� 

E-1959/06 

Caroline Jackson European City Guide E-1960/06 

Robert Kilroy-Silk Opsluiten van kinderen in kooien in Roemenië E-1961/06 

Sharon Bowles Illegaal gekapt hout uit China E-1962/06 

Simon Busuttil Prijsvermelding in de sector luchtvervoer E-1963/06 

Marie-Noëlle Lienemann Bestrijding van biopiraterij E-1964/06 

Marie-Noëlle Lienemann Wijziging van de in Frankrijk geldende regeling voor de 
verrichting van een universele dienst 

E-1965/06 

Antonio Di Pietro Prijzen voor suikerbieten in Zuid-Italië - Seizoen 
2005/2006 

P-1966/06 

Baroness Sarah Ludford Afluisterapparatuur in vergaderzalen van de Raad P-1967/06 

Paul Rübig Verkoop van vleesproducten in mobiele verkoopwagens P-1968/06 

María Sornosa Martínez Haven van Catarroja E-1969/06 

Paul Rübig Wetgeving detachering van werknemers E-1970/06 

Paul Rübig Subsidiabiliteit van een zaadteeltbedrijf in Slowakije E-1971/06 

Georgios Karatzaferis Beschuldigingen van de Griekse pers over nepotisme bij 
het gebruik van EU-middelen in Griekenland 

E-1972/06 

Georgios Karatzaferis Verklaringen van een lid van de Griekse regering in de VS E-1973/06 

Georgios Karatzaferis Denataliteit in Griekenland E-1974/06 

Graham Watson Erkenning van de democratisch gekozen Palestijnse 
regering 

E-1975/06 

Alyn Smith Gebruik van palmolie als brandstof E-1976/06 



WERKZAAMHEDEN VAN DE LEDEN 

 

44 

Bulletin 15.05.2006 
 

- NL- PE 369.014 

Frieda Brepoels Schorsing Turkse procureur E-1977/06 

Poul Rasmussen Belasting op personenwagens - voorstel van richtlijn van 
de Raad 

P-1978/06 

Françoise Grossetête Geneesmiddelenwetgeving - verdeling van 
geneesmiddelen op de interne markt - beschikbaarheid 
voor de patiënt 

P-1979/06 

Mogens Camre Met het internationaal recht strijdige Turkse houding ten 
aanzien van Griekenland en Cyprus 

E-1980/06 

Antonios Trakatellis en Giorgos 
Dimitrakopoulos 

Toetredingspartnerschap met Turkije - schending van de 
grondrechten: inbeslagname van het klooster van Saint-
Georges door het bestuur voor religieuze stichtingen 

E-1981/06 

James Allister Wet inzake de vrijheid van godsdienst in India E-1982/06 

James Allister Wet inzake de vrijheid van godsdienst in India E-1983/06 

Jean-Claude Fruteau Ontwikkeling van de status van Mayotte E-1984/06 

Jean-Claude Fruteau Toegang van de overzeese landen en gebieden (OLG) tot 
het EOF 

E-1985/06 

Jean-Claude Fruteau Toegang van de overzeese landen en gebieden (OLG) tot 
horizontale programma's 

E-1986/06 

 
 
 
 
__________________________________
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VRAGENUUR(B6-0017/06)  4 en 5 april 2006 
 
 
  
 
21 vragen (artikel 109 van het reglement) 
 

Indiener Onderwerp Nr. 
 
 
 
 
VRAGEN AAN DE RAAD  
 
 
Bogusław SONIK 

 
Chinese schendingen van de vrijheid van geweten en religie 

 
H-0213/06  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Afluisterschandaal mobiele telefoons 

 
H-0223/06  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
De nieuwe Turkse veiligheidsdoctrine en het protokol bij de 
douane-unie EU-Turkije 

 
H-0252/06  

 
Paulo CASACA 

 
Vervolging van de mensenrechtenactivist Dr. Muhamad 
Mugraby 

 
H-0254/06  

 
Georgios TOUSSAS 

 
Schending van de mensenrechten in Guantanamo 

 
H-0259/06  

 
Robert EVANS 

 
Compensatie aan passagiers 

 
H-0015/06  

 
Eoin RYAN 

 
Rechten luchtreizigers 

 
H-0228/06  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Financiering van de trans-Europese vervoersnetwerken 

 
H-0051/06  

 
Bernd POSSELT 

 
Europese hogesnelheidslijn en Brenner-basistunnel 

 
H-0209/06  

 
Stanisław JAŁOWIECKI 

 
Uitvoering van TENT-T-projecten 

 
H-0237/06  
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VRAGEN AAN DE COMMISSIE 

 
 
Sarah LUDFORD 

 
Witwasrichtlijn 

 
H-0208/06  

 
Philip BUSHILL-
MATTHEWS 

 
Protectionisme in de lidstaten van de EU 

 
H-0241/06  

 
Harlem DÉSIR 

 
Overeenstemming "contract eerste betrekking" met Richtlijn 
2000/78/EG 

 
H-0268/06  

 
  
 
VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE COMMISSARISSEN 
 
 
De Heer BORG 
 
 
Bart STAES 

 
Evaluatie Verordening (EG) nr. 485/2005 - Overbrenging 
Europese vaartuigen naar de Indische Oceaan 

 
H-0204/06  

 
Rosa MIGUÉLEZ RAMOS 

 
Verbod op het gebruik van geankerde kieuwnetten 

 
H-0205/06  

 
Pedro GUERREIRO 

 
Visserijovereenkomst met Marokko 

 
H-0273/06  

 
 
Mevrouw HÜBNER 
 
 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Financiële vooruitzichten en regionale ontwikkeling van de 
ultraperifere regio's 

 
H-0203/06  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Absorptie communautaire middelen en de N+2-regel 

 
H-0217/06  

  
 
De Heer ALMUNIA 
 
 
Bernd POSSELT 

 
Invoering van de euro in de tien nieuwe lidstaten 

 
H-0210/06  

 
Justas PALECKIS 

 
Toetreding van de nieuwe EU-lidstaten tot de eurozone 

 
H-0222/06  

 
Brian CROWLEY 

 
Het Groei- en stabiliteitspact 

 
H-0226/06  

 
 
 

_______________________ 
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OVERZICHT VRAGENUUR 

APRIL 2006 
 
 

 
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 
 

 
39 

 
10 

 
24 

 
20 

 
0 

 
0 

 
5 

 
de heer WINKLER 
de heer GORBACH 

 
Commissie 
 

 
58 

 
11 

 
46 

 
21 

 
0 

 
1 

 
0 

 
de heer McCREEVY 
de heer  M. ŠPIDLA 
de heer BORG 
mevrouw HÜBNER 
de heer ALMUNIA 
 

 
Totaal 

 
97 

 
21 

 
70 

 
41 

 
0 

 
1 

 
5 
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1 

 
 
 

 
Nr. 

 
PE-nr. 

 
Indiener 

 
Onderwerp 

 
Ingediend 

 
Vervallen  

 
Hand-

tekeningen 
 

01/2006 
 

369.297 
 

 
John Bowis, Georgs Andrejevs, 
Dorette Corbey en Karin Scheele 

 
Diabetes 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
422 

 
02/2006 

 
369.298 

 
Vittorio Agnoletto, Giovanni 
Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio 
Panzeri en Pia Elda Locatelli 

 
Verruiming van de medische basisvoorzieningen tot 
alle burgers van Europa, ook tot degenen die niet 
voldoen aan de regelgeving inzake toegang en verblijf 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
89 

 
03/2006 

 
369.299 

 
Andreas Mölzer 

 
Europees geboorte-initiatief 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
25 

 
04/2006 

 
369.300 

 
Andreas Mölzer 

 
Wekenlange rellen in Frankrijk 
 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
10 

 
05/2006 

 
369.301 

 
Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, 
Marek Maciej Siwiec, Borut Pahor en 
Monika Beňová 

 
Vrije verkeer van werknemersr 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
142 

                                                      
1  Situatie op 06.04.2006 
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06/2006 

 
369.653 

 
Jana Hybášková, Paulo Casaca, 
Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite 
en Mogens Camre 

 
Recente executies van minderjarigen door de Iraanse 
autoriteiten 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
105 

 
07/2006 

 
369.654 

 
David Martin en Glyn Ford 

 
Onwettige handel in tijger- en luipaardenhuiden 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
168 

 
08/2006 

 
370.386 

 
Filip Kaczmarek 

 
Vrijheid van godsdienst in China 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
55 

 
09/2006 

 
370.388 

 
Mari Borghezio 

 
Bedreiging van de vrijheid van meningsuiting van de 
Europese kranten naar aanleiding van de publicatie van 
spotprenten over de profeet Mohammed en de Islam 

 
13.2.3006 

 
13.5.2006 

 
17 

 
10/2006 

 
370.389 

 
Frank Vanhecke, Philip Claeys en 
Koenraad Dillen 

 
Reacties in de islamitische wereld op de cartoons in de 
Deense krantr Jyllands-Posten 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
13 

 
11/2006 

 
370.590 

 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulo, Robert 
Navarro, Dirk Sterckx en Jeanine 
Hennis-Plasschaert 
 

 
Europese Dag van de zeevaart 

 
20.2.2006 

 
20.5.2006 

 
141 
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12/2006 
 

370.591 
 

 
Jean-Claude Martinez 
 

 
Dramatische situatie van de wijnbouwers in Europa 
 

 
22.2.2006 

 
22.5.2006 

 
10 

 
13/2006 

 
371.053 

 
Maciej Giertych 

 
Oproep aan alle lidstaten hun archieven over de 
Tweede Wereldoorlog te openen 
 

 
6.3.2006 

 
6.6.2006 

 
19 

 
14/2006 

 
371.059 

 
Janusz Wojciechowski, Caroline 
Lucas, Ioannis Gklavakis en Thijs 
Berman 

 
Genetisch gewijzigd voedsel, zaad en veevoer 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
83 

 
15/2006 

 
371.060 

 
Andreas Mölzer 

 
Wederzijds respect 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
12 

 
16/2006 

 
371.061 

 
Matteo Salvini 

 
Het vernoemen van de grote vergaderzaal van het 
Europees Parlement in Brussel naar de schrijfster   
Oriana Fallaci 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
7 

 
17/2006 

 
371.713 

 
Daniel Strož 

 
De noodzaak een evenwichtig Europees buitenlands 
beleid te voeren 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
14 

 
18/2006 

 
372.500 

 
Roger Helmer, Ashley Mote, James 
Hugh Allister en Anna Záborská 

 
De rechten van vrouwen in Saoedi-Arabië 

 
30.3.2006 

 
30.6.2006 

 
21 

 
19/2006 

 
372.501 

 
Elly de Groen-Kouwenhoven, Michael 
Cashman, Erik Meijer, Alexander Graf 
Lambsdorff en Geoffrey Van Orden 

 
De bescherming van mensen in Bulgarije tegen neo-
totalitarisme 
 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
21 
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20/2006 

 
372.502 

 
Konrad Konrad Szymański, Philippe 
Morillon, Charles Tannock, Ari 
Vatanen en Bastiaan Belder 

 
De bescherming van de subsidiariteit in het 
volksgezondheidsbeleid in en buiten Europa 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
22 

 
21/2006 

 
372.503 

 
Iles Braghetto en Panayiotis 
Demetriou 

 
De bescherming en instandhouding van het 
godsdienstige erfgoed op het noordelijk deel van 
Cyprus 
 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
109 

 

 
22/2006 

 
372.504 

 
Daniel Strož 

 
De veroordeling van de activiteiten van oud-Nazi's en 
hun aanhangers in een aantal EU-lidstaten 
 
 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
27 

 

 
23/2006 

 
372.505 

 
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, 
Antoine Duquesne, Charles Tannock 
en Enrique Barón Crespo 
 

 
Interlandelijke adoptie in Roemenië 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
90 

 
24/2006 

 
372.706 

 
Robert Navarro, Jean-Luc 
Bennahmias, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Luigi Cocilovo en 
Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 
Statuut van de Europese vereniging en de bevordering 
van een actief Europees burgerschap 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
39 
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 BENOEMING VAN RAPPORTEURS (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies) 
 
 
Naam Betreft Commissie Datum Proc. 
Onesta Gérard 
(Verts/ALE) 
 

Witboek over het Europees 
communicatiebeleid 

AFCO (A) 
 

21/02/2006 2006/2087(INI) 

Nicholson of 
Winterbourne 
Baroness  (ALDE) 
 

Kasjmir: huidige situatie 
en toekomstperspectieven 

AFET (P) 
 

12/12/2005 2005/2242(INI) 

Yañez-Barnuevo 
García Luis (PSE) 
 

De externe dimensie van 
de bestrijding van het 
internationale terrorisme 
 

AFET (P) 
 

16/03/2006 2006/2032(INI) 

Van Hecke Johan 
(ALDE) 
 

Sluiting van het akkoord 
tot wijziging van de ACS-
EG- partnerschaps-
overeenkomst/lidstaten 
 

AFET (A) 
 

14/06/2005 2005/0071(AVC) 

Daul Joseph (EVP-
ED) 
 

Steun voor de verwerking 
van vlas en hennep voor de 
productie van vezels 
 

AGRI (P) 
 

21/03/2006 2006/0043(CNS) 

Jeggle Elisabeth 
(EVP-ED) 
 

Bescherming en welzijn 
van dieren 2006-2010 

AGRI (P) 
 

26/01/2006 2006/2046(INI) 

Ebner Michl (EVP-
ED) 
 

Goedkeuring, namens de 
EG, van de protocollen 
betreffende 
bodembescherming, 
energie en toerisme bij de 
Alpenovereenkomst 
 

AGRI (A) 
 

21/03/2006 2006/0026(CNS) 

Schuth Willem 
(ALDE) 
 

Strategie voor biomassa en 
biobrandstoffen 

AGRI (A) 
 

21/03/2006 2006/2082(INI) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Kredietoverschrijving 
DEC 08/2006 - Afdeling 
III - Commissie 
 

BUDG (P) 
 

06/12/2004 2006/2088(GBD) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Kredietoverschrijving 
DEC 07/2006 - Afdeling 
III - Commissie 
 

BUDG (P) 
 

06/12/2004 2006/2089(GBD) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Kredietoverschrijving 
DEC 10/2006 - Afdeling 
III - Commissie 
 

BUDG (P) 
 

06/12/2004 2006/2096(GBD) 
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Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Kredietoverschrijving 
DEC 11/2006 - Afdeling 
III - Commissie 
 

BUDG (P) 
 

06/12/2004 2006/2097(GBD) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Kredietoverschrijving 
DEC 09/2006 - Afdeling 
III - Commissie 
 

BUDG (P) 
 

06/12/2004 2006/2095(GBD) 

Deprez Gérard 
(ALDE) 
 

Verordening inzake het 
Schengeninformatie-
systeem van de tweede 
generatie (SIS II) 
 

BUDG (A) 
 

22/11/2005 2005/0106(COD) 

Geringer de 
Oedenberg Lidia 
Joanna (PSE) 
 

Europees jaar van de 
dialoog tussen de culturen 
(2008) 

BUDG (A) 
 

22/11/2005 2005/0203(COD) 

Gräßle Ingeborg 
(EVP-ED) 
 

Uitvoeringsregels voor het 
Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene 
begroting van de Europese 
Gemeenschappen 
 

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2005/0904(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Basissalarissen en toelagen 
van de personeelsleden 
van Europol 
 

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2006/0803(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Statuut voor de 
personeelsleden van 
Europol 
 

BUDG (A) 
 

21/09/2004 2006/0804(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Visserijovereenkomst 
tussen de Europese 
Gemeenschap en de 
Republiek de Seychellen 
 

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2006/0029(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Visserijovereenkomst 
tussen de Europese 
Gemeenschap en de Unie 
van de Comoren 
 

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2006/0032(CNS) 

Xenogiannakopoulou 
Marilisa (PSE) 
 

Deelnemingsregels voor 
de tenuitvoerlegging van 
het zevende Euratom-
kaderprogramma (2007 - 
2011) 
 

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2006/0014(CNS) 

Duchoň Petr (EVP-
ED) 

VN-Verdrag ter bestrijding 
van corruptie 

CONT (A) 
 

20/04/2006 2006/0023(CNS) 
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Beazley Christopher 
(EVP-ED) 
 

Initiatieven tot aanvulling 
van nationale 
onderwijsprogramma's 
door geschikt leermateriaal 
waarin de Europese 
dimensie een rol speelt 
 

CULT (P) 
 

03/10/2005 2006/2041(INI) 

Descamps Marie-
Hélène (EVP-ED) 
 

i.2010 Digitale 
bibliotheken 

CULT (P) 
 

23/11/2005 2006/2040(INI) 

Sifunakis Nikolaos 
(PSE) 
 

Europees cultureel en 
architectonisch erfgoed op 
lokaal niveau: validatie 
van een miskend erfgoed 
 

CULT (P) 
 

03/10/2005 2006/2050(INI) 

Hieronymi Ruth 
(EVP-ED) 
 

Interinstitutioneel akkoord 
over de 
begrotingsdiscipline en de 
verbetering van de 
begrotingsprocedure 
 

CULT (A) 
 

22/09/2004 2004/2099(ACI) 

Ribeiro e Castro José 
(EVP-ED) 
 

Sluiting van het akkoord 
tot wijziging van de ACS-
EG-partnerschaps-
overeenkomst/lidstaten 
 

DEVE (P) 
 

24/05/2005 2005/0071(AVC) 

Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

Visserijovereenkomst 
tussen de Europese 
Gemeenschap en de 
Republiek de Seychellen 
 

DEVE (A) 
 

21/03/2006 2006/0029(CNS) 

Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

Visserijovereenkomst 
tussen de Europese 
Gemeenschap en de Unie 
van de Comoren 
 

DEVE (A) 
 

21/03/2006 2006/0032(CNS) 

Berès Pervenche 
(PSE) 
 

Benoeming van een lid 
van de directie van de 
Europese Centrale Bank 
(de heer Jürgen Stark) 
 

ECON (P) 
 

14/03/2006 2006/0801(CNS) 

Bowles Sharon 
(ALDE) 
 

Basisgegevens over 
koopkrachtpariteiten 

ECON (P) 
 

03/04/2006 2006/0042(COD) 

Ferreira Elisa (PSE) 
 

Structurele statistieken 
over de ondernemingen 
 

ECON (P) 
 

14/03/2006 2006/0020(COD) 
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Krasts Guntars (UEN) 
 

Statistische nomenclatuur 
van de economische 
activiteiten NACE Rev.2 
 

ECON (P) 
 

14/03/2006 2006/0011(COD) 

Muscat Joseph (PSE) 
 

Naar een verdere 
consolidering in de 
financiële dienstensector 
 

ECON (P) 
 

04/07/2005 2006/2081(INI) 

Tannock Charles 
(EVP-ED) 
 

Vrijstelling van belasting 
over de toegevoegde 
waarde en accijnzen op 
goederen die door uit 
derde landen komende 
reizigers worden 
ingevoerd 
 

ECON (P) 
 

14/03/2006 2006/0021(CNS) 

Hoppenstedt Karsten 
Friedrich (EVP-ED) 
 

Coördinatie van bepaalde 
voorschriften van de 
lidstaten inzake 
televisieomroep 
 

ECON (A) 
 

14/03/2006 2005/0260(COD) 

Klinz Wolf (ALDE) 
 

Uitoefening van 
stemrechten door 
aandeelhouders 
 

ECON (A) 
 

14/02/2006 2005/0265(COD) 

Langen Werner 
(EVP-ED) 
 

Het publiek-private 
partnerschap en het 
gemeenschapsrecht inzake 
overheidsopdrachten en 
concessies 
 

ECON (A) 
 

21/09/2004 2006/2043(INI) 

Lehne Klaus-Heiner 
(EVP-ED) 
 

Recente ontwikkelingen en 
vooruitzichten op het 
gebied van het 
vennootschapsrecht 
 

ECON (A) 
 

03/04/2006 2006/2051(INI) 

Bachelot-Narquin 
Roselyne (EVP-ED) 
 

Oprichting van het 
Europees Fonds voor 
aanpassing aan de 
globalisering 
 

EMPL (P) 
 

15/03/2006 2006/0033(COD) 

Bozkurt Emine (PSE) 
 

Coördinatie van 
socialezekerheidsstelsels : 
wijzigingen 
 

EMPL (P) 
 

01/02/2006 2006/0008(COD) 

Lambert Jean 
(Verts/ALE) 
 

Coördinatie van sociale-
zekerheidsstelsels : 
uitvoeringsbepalingen 

EMPL (P) 
 

04/04/2006 2006/0006(COD) 
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Mann Thomas (EVP-
ED) 
 

Totstandbrenging van een 
Europees kader voor 
kwalificaties 
 

EMPL (P) 
 

27/10/2005 2006/2002(INI) 

Matsouka Maria 
(PSE) 
 

Socialezekerheidsstelsels 
voor werknemers en hun 
gezinsleden die zich 
binnen de Gemeenschap 
verplaatsen 
 

EMPL (P) 
 

18/01/2006 2005/0258(COD) 

Panayotopoulos-
Cassiotou Marie 
(EVP-ED) 
 

Werk van laaggeschoolde 
vrouwen - een nieuw 
beleid 

EMPL (A) 
 

18/01/2006 2006/2011(INI) 

Papadimoulis 
Dimitrios 
(GUE/NGL) 
 

Strategieën en middelen 
voor de integratie van 
onderdanen van derde 
landen in de Europese 
Unie 
 

EMPL (A) 
 

14/09/2005 2006/2056(INI) 

Sinnott Kathy 
(IND/DEM) 
 

De geestelijke gezondheid 
van de bevolking 
verbeteren. Naar een 
strategie inzake geestelijke 
gezondheid voor de 
Europese Unie 
 

EMPL (A) 
 

27/10/2005 2006/2058(INI) 

Adamou Adamos 
(GUE/NGL) 
 

Draaiboek voor een 
influenzapandemie in de 
Europese Gemeenschap en 
versterkte coördinatie bij 
crisisgevallen op het 
gebied van de gezondheid 
in EU-verband 
 

ENVI (P) 
 

29/11/2005 2006/2062(INI) 

Bowis John (EVP-
ED) 
 

De geestelijke gezondheid 
van de bevolking 
verbeteren. Naar een 
strategie inzake geestelijke 
gezondheid voor de 
Europese Unie 
 

ENVI (P) 
 

29/11/2005 2006/2058(INI) 

Brepoels Frieda 
(EVP-ED) 
 

Infrastructuur voor 
geografische informatie in 
de Gemeenschap 
(INSPIRE) 
 

ENVI (P) 
 

20/09/2004 2004/0175(COD) 
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Corbey Dorette (PSE) 
 

Thematische strategie 
inzake 
luchtverontreiniging 
 

ENVI (P) 
 

29/11/2005 2006/2060(INI) 

Grossetête Françoise 
(EVP-ED) 
 

Geneesmiddelen voor 
pediatrisch gebruik 

ENVI (P) 
 

20/01/2005 2004/0217(COD) 

Hegyi Gyula (PSE) 
 

Thematische strategie voor 
het stadsmilieu 
 

ENVI (P) 
 

29/11/2005 2006/2061(INI) 

Klaß Christa (EVP-
ED) 
 

Bescherming van het 
grondwater tegen 
verontreiniging 
 

ENVI (P) 
 

27/07/2004 2003/0210(COD) 

Papadimoulis 
Dimitrios 
(GUE/NGL) 
 

Communautair 
mechanisme voor civiele 
bescherming 
(Herschikking) 
 

ENVI (P) 
 

21/02/2006 2006/0009(CNS) 

Seeber Richard (EVP-
ED) 
 

Goedkeuring, namens de 
EG, van de protocollen 
betreffende 
bodembescherming, 
energie en toerisme bij de 
Alpenovereenkomst 
 

ENVI (P) 
 

21/03/2006 2006/0026(CNS) 

Aylward Liam (UEN) 
 

Strategie voor biomassa en 
biobrandstoffen 
 

ENVI (A) 
 

25/04/2006 2006/2082(INI) 

Gomes Ana Maria 
(PSE) 
 

Vrouwen in de 
internationale politiek 

FEMM (P) 
 

21/02/2006 2006/2057(INI) 

Niebler Angelika 
(EVP-ED) 
 

Gelijke kansen en 
behandeling van mannen 
en vrouwen op gebied van 
werkgelegenheid en werk 
 

FEMM (P) 
 

15/03/2006 2004/0084(COD) 

Geringer de 
Oedenberg Lidia 
Joanna (PSE) 
 

Cohesiebeleid ter 
ondersteuning van groei en 
werkgelegenheid: 
communautaire 
strategische richtsnoeren 
2007-2013 
 

FEMM (A)
 

21/03/2006 2006/2086(INI) 

Gröner Lissy (PSE) 
 

Coördinatie van bepaalde 
voorschriften van de 
lidstaten inzake 
televisieomroep 

FEMM (A)
 

21/03/2006 2005/0260(COD) 
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Vincenzi Marta (PSE) 
 

De geestelijke gezondheid 
van de bevolking 
verbeteren. Naar een 
strategie inzake geestelijke 
gezondheid voor de 
Europese Unie 
 

FEMM (A)
 

21/03/2006 2006/2058(INI) 

Kallenbach Gisela 
(Verts/ALE) 
 

Controle op aankoop en 
bezit van wapens 

IMCO (P) 
 

02/05/2006 2006/0031(COD) 

McCarthy Arlene 
(PSE) 
 

Specifieke problemen bij 
de omzetting en 
implementatie van 
wetgeving op het gebied 
van 
overheidsaanbestedingen 
en de manier waarop deze 
zich verhoudt tot de 
Agenda van Lissabon 
 

IMCO (P) 
 

21/02/2006 2006/2084(INI) 

Roithová Zuzana 
(EVP-ED) 
 

Consumentenvertrouwen 
in de digitale omgeving 

IMCO (P) 
 

21/02/2006 2006/2048(INI) 

Jäätteenmäki Anneli 
(ALDE) 
 

Herziening van de 
richtlijnen inzake 
medische apparatuur 
 

IMCO (A) 
 

02/05/2006 2005/0263(COD) 

Rühle Heide 
(Verts/ALE) 
 

Coördinatie van bepaalde 
voorschriften van de 
lidstaten inzake 
televisieomroep 
 

IMCO (A) 
 

21/02/2006 2005/0260(COD) 

Karim Sajjad (ALDE) 
 

Economische en 
handelsbetrekkingen van 
de Unie met India 
 

INTA (P) 
 

11/10/2005 2006/2034(INI) 

Varela Suanzes-
Carpegna Daniel 
(EVP-ED) 
 

Economische en 
handelsbetrekkingen van 
de Unie met de Mercosur 
in verband met de 
onderhandelingen over een 
interregionale associatie-
overeenkomst 
 

INTA (P) 
 

25/01/2006 2006/2035(INI) 

Audy Jean-Pierre 
(EVP-ED) 
 

Strategie voor biomassa en 
biobrandstoffen 
 

INTA (A) 
 

25/09/2005 2006/2082(INI) 

Lucas Caroline 
(Verts/ALE) 

Bescherming en welzijn 
van dieren 2006-2010 

INTA (A) 
 

16/03/2006 2006/2046(INI) 
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Langen Werner 
(EVP-ED) 
 

Strategie voor biomassa en 
biobrandstoffen 

ITRE (P) 
 

21/02/2006 2006/2082(INI) 

Laperrouze Anne 
(ALDE) 
 

Deelnemingsregels voor 
de tenuitvoerlegging van 
het zevende Euratom-
kaderprogramma (2007 - 
2011) 
 

ITRE (P) 
 

21/02/2006 2006/0014(CNS) 

del Castillo Vera Pilar 
(EVP-ED) 
 

Uitvoering van het 
communautair Lissabon-
programma:  Meer 
onderzoek en innovatie - 
Investeren voor groei en 
werkgelegenheid 
 

ITRE (P) 
 

23/11/2005 2006/2005(INI) 

Remek Vladimír 
(GUE/NGL) 
 

Oprichting van het 
Europees Fonds voor 
aanpassing aan de 
globalisering 
 

ITRE (A) 
 

25/04/2006 2006/0033(COD) 

del Castillo Vera Pilar 
(EVP-ED) 
 

Interinstitutioneel akkoord 
over de 
begrotingsdiscipline en de 
verbetering van de 
begrotingsprocedure 
 

ITRE (A) 
 

25/01/2006 2004/2099(ACI) 

Lehne Klaus-Heiner 
(EVP-ED) 
 

Statuut van de particuliere 
Europese vennootschap 

JURI (P) 
 

12/12/2005 2006/2013(INI) 

Speroni Francesco 
Enrico (IND/DEM) 
 

Verzoek om opheffing van 
de immuniteit van de heer 
Pflüger 
 

JURI (P) 
 

30/01/2006 2006/2030(IMM) 

Szejna Andrzej Jan 
(PSE) 
 

Recente ontwikkelingen en 
vooruitzichten op het 
gebied van het 
vennootschapsrecht 
 

JURI (P) 
 

24/11/2004 2006/2051(INI) 

Breyer Hiltrud 
(Verts/ALE) 
 

Geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie 

JURI (A) 
 

19/04/2006 2005/0227(COD) 

Doorn Bert (EVP-ED)
 

Vereenvoudiging van de 
communautaire wetgeving 
 

JURI (A) 
 

30/01/2006 2005/2238(REG) 
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Sakalas Aloyzas 
(PSE) 
 

Activiteiten op het gebied 
van onderzoek, 
techologische 
ontwikkeling en 
demonstraties (2007 - 
2013, FV7) 
 

JURI (A) 
 

12/12/2005 2005/0043(COD) 

Brejc Mihael (EVP-
ED) 
 

Samenwerking tussen de 
nationale bureaus voor de 
ontneming van vermogens 
 

LIBE (P) 
 

27/04/2006 2006/0805(CNS) 

Catania Giusto 
(GUE/NGL) 
 

VN-Verdrag ter bestrijding 
van corruptie 

LIBE (P) 
 

03/04/2006 2006/0023(CNS) 

Lambrinidis Stavros 
(PSE) 
 

Strategieën en middelen 
voor de integratie van 
onderdanen van derde 
landen in de Europese 
Unie 
 

LIBE (P) 
 

04/10/2005 2006/2056(INI) 

Moraes Claude (PSE) 
 

Basissalarissen en toelagen 
van de personeelsleden 
van Europol 
 

LIBE (P) 
 

27/04/2006 2006/0803(CNS) 

Moraes Claude (PSE) 
 

Statuut voor de 
personeelsleden van 
Europol 
 

LIBE (P) 
 

27/04/2006 2006/0804(CNS) 

Voggenhuber 
Johannes (Verts/ALE) 
 

Naleving Handvest van 
grondrechten in de 
wetsvoorstellen van de 
Commissie: methode voor 
stelselmatig en strikt 
toezicht 

LIBE (P) 
 

12/07/2005 2005/2169(INI) 

Ždanoka Tatjana 
(Verts/ALE) 
 

Raamstrategie voor 
bestrijding van 
discriminatie en gelijke 
van kansen voor iedereen 
 

LIBE (P) 
 

04/07/2005 2005/2191(INI) 

Alvaro Alexander 
(ALDE) 
 

Verbetering van de 
veiligheid van de 
toeleveringsketen 
 

LIBE (A) 
 

03/04/2006 2006/0025(COD) 

Bauer Edit (EVP-ED) 
 

Migratie en ontwikkeling LIBE (A) 
 

04/10/2005 2005/2244(INI) 
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Capoulas Santos Luis 
Manuel (PSE) 
 

Visserijovereenkomst 
tussen de Europese 
Gemeenschap en de Unie 
van de Comoren 
 

PECH (P) 
 

21/03/2006 2006/0032(CNS) 

Fraga Estévez 
Carmen (EVP-ED) 
 

Visserijovereenkomst 
tussen de Europese 
Gemeenschap en de 
Republiek de Seychellen 
 

PECH (P) 
 

05/04/2006 2006/0029(CNS) 

Miguélez Ramos 
Rosa (PSE) 
 

Werking van Verordening 
(EG) nr. 1185/2003 van de 
Raad betreffende het 
afsnijden van 
haaienvinnen aan boord 
van vaartuigen 
 

PECH (P) 
 

31/01/2006 2006/2054(INI) 

Miguélez Ramos 
Rosa (PSE) 
 

Technische maatregelen 
voor de instandhouding 
van bepaalde over grote 
afstanden trekkende 
bestanden 
 

PECH (P) 
 

04/04/2006 2006/0030(CNS) 

Krehl Constanze 
Angela (PSE) 
 

Cohesiebeleid ter 
ondersteuning van groei en 
werkgelegenheid: 
communautaire 
strategische richtsnoeren 
2007-2013 
 

REGI (P) 
 

12/09/2005 2006/2086(INI) 

Kallenbach Gisela 
(Verts/ALE) 
 

Thematische strategie voor 
het stadsmilieu 

REGI (A) 
 

22/02/2006 2006/2061(INI) 

Fava Giovanni 
Claudio (PSE) 
 

Verondersteld gebruik van 
Europese landen voor 
gevangenenvervoer en 
wederrechtelijke 
gevangenhouding door de 
CIA (voorlopig verslag) 
 

TDIP (P) 
 

26/01/2006 2006/2027(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Overeenkomst EG/Servië 
en Montenegro over 
bepaalde aspecten van 
luchtdiensten 
 

TRAN (P) 
 

29/08/2005 2005/0141(CNS) 
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Costa Paolo (ALDE) 
 

Overeenkomst 
EG/Voormalige 
Joegoslavische Republiek 
Macedonië inzake 
bepaalde aspecten van 
luchtdiensten 
 

TRAN (P) 
 

29/08/2005 2005/0146(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Overeenkomst 
EG/Republiek Albanië 
inzake bepaalde aspecten 
van luchtdiensten 
 

TRAN (P) 
 

29/08/2005 2005/0143(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Overeenkomst 
EG/Roemenië over 
bepaalde aspecten van 
luchtdiensten 
 

TRAN (P) 
 

29/08/2005 2005/0148(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Overeenkomst 
EG/Republiek Moldavië 
over bepaalde aspecten 
van luchtdiensten 
 

TRAN (P) 
 

12/09/2005 2005/0151(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Overeenkomst 
EU/Marokko over 
aspecten van luchtdiensten 
 

TRAN (P) 
 

12/09/2005 2005/0161(CNS) 

Savary Gilles (PSE) 
 

Wettelijke 
aansprakelijkheid en 
financiële waarborgen van 
reders 
 

TRAN (P) 
 

06/04/2006 2005/0242(COD) 

Vincenzi Marta (PSE) 
 

Naleving van de 
verplichtingen van de 
vlagstaten 
 

TRAN (P) 
 

06/04/2006 2005/0236(COD) 

Vlasto Dominique 
(EVP-ED) 
 

Havenstaatcontrole 
(herschikte versie) 

TRAN (P) 
 

28/03/2006 2005/0238(COD) 

Wortmann-Kool 
Corien (EVP-ED) 
 

"NAIADES", een 
geïntegreerd Europees 
Actieplan voor de 
binnenvaart 
 

TRAN (P) 
 

22/02/2006 2006/2085(INI) 

de Grandes Pascual 
Luis (EVP-ED) 
 

Organisaties voor de 
inspectie en controle van 
schepen (Herschikking) 
 

TRAN (P) 
 

28/03/2006 2005/0237(COD) 
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Hennis-Plasschaert 
Jeanine (ALDE) 
 

Terugdringing van het 
effect van de luchtvaart op 
de klimaatverandering 
 

TRAN (A) 
 

11/10/2005 2005/2249(INI) 

Vincenzi Marta (PSE) 
 

Strategie voor biomassa en 
biobrandstoffen 
 

TRAN (A) 
 

22/02/2006 2006/2082(INI) 

Vlasto Dominique 
(EVP-ED) 
 

Goedkeuring, namens de 
EG, van de protocollen 
betreffende 
bodembescherming, 
energie en toerisme  
bij de Alpenovereenkomst 

TRAN (A) 
 

28/03/2006 2006/0026(CNS) 
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE 
 
 
Verslagen en mededelingen 
 
 

Betreft Bevoegdheid Doc. 
Mededeling van de Commissie: Verslag over de per 31 
januari 2005 geboekte vooruitgang op het gebied van de 
modernisering van het boekhoudsysteem van de Europese 
Commissie 
 

BUDG 
CONT 
ECON 
 

COM(2005)0090 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement: Consolidatie en uitbreiding van de 
buitenlandse dienst 

AFET 
DEVE 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0239 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement: Jaarverslag aan de kwijtingsautoriteit 
over de in 2004 uitgevoerde interne controles 
 

CONT 
 

COM(2005)0257 

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees 
Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en 
het Comité van de Regio's: Dialoog tussen het 
maatschappelijk middenveld van de EU-lidstaten en de 
kandidaat-lidstaten 

AFET 
EMPL 
REGI 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2005)0290 

Mededeling van de Commissie: een strategie voor de 
externe dimensie van de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
recht 
 

LIBE 
AFET 
 

COM(2005)0491 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement: Opening van een delegatie in Belarus 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0582 

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees 
Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité: 
Voorkoming en bestrijding van terrorismefinanciering door 
middel van meer nationale coördinatie en meer 
transparantie van de non-profitsector 

LIBE 
ECON 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0620 
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Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement over de resultaten van de door het 
groenboek over overheidsopdrachten op defensiegebied op 
gang gebrachte raadpleging en over toekomstige 
initiatieven van de Commissie 
 

IMCO 
AFET 
ITRE 
 

COM(2005)0626 

Verslag van de Commissie: Evaluatieverslag betreffende de 
Finaliteitsrichtlijn 98/26/EG EU 25 
 

ECON 
 

COM(2005)0657 

Mededeling van de Commissie: Beleidsplan legale migratie LIBE 
AFET 
DEVE 
INTA 
EMPL 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0669 

Verslag van de Commissie: Solidariteitsfonds van de 
Europese Unie:  Jaarverslag 2004 

REGI 
BUDG 
 

COM(2005)0709 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement : Investeren in mensen - Mededeling 
over het thematisch programma voor menselijke en sociale 
ontwikkeling en de financiële vooruitzichten 2007-2013 

DEVE 
AFET 
INTA 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2006)0018 

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees 
Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comite en 
het Comite van de Regio’s: Het thematisch programma 
"Niet-overheidsactoren en lokale autoriteiten in het 
ontwikkelingsproces” 
 

DEVE 
AFET 
INTA 
FEMM 
 

COM(2006)0019 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement: Extern optreden: thematisch 
programma voor het milieu en het duurzaam beheer van de 
natuurlijke hulpbronnen met inbegrip van energie 

ENVI 
AFET 
DEVE 
INTA 
ITRE 
 

COM(2006)0020 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement: Een thematische 
voedselzekerheidsstrategie - Werk maken van het 
voedselzekerheidsprogramma om de 
millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te bereiken 

DEVE 
AFET 
INTA 
ENVI 
AGRI 
 

COM(2006)0021 
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Mededeling van de Commissie aan de Raad, het  Europees 
Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en 
het Comité van de Regio’s over marktanalyses uit hoofde 
van het regelgevingskader van de EU - Consolidatie van de 
interne markt voor elektronische communicatie 
 

ITRE 
ECON 
IMCO 
 

COM(2006)0028 

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging 
van de bijlagen A en C bij Verordening (EG) nr. 1346/2000 
wat Frankrijk betreft 
 

JURI 
LIBE 
 

COM(2006)0038 

Vijfde Verslag van de Commissie aan de Raad, het 
Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's: over de toepassing 
van Richtlijn 89/552/EEG "Televisie zonder grenzen" 

CULT 
ECON 
ITRE 
IMCO 
LIBE 
 

COM(2006)0049 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement : Ontwikkelingsfinanciering en 
effectiviteit van de hulp –Uitbreiding van de EU-hulp 2006-
2010 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2006)0085 

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees 
Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité : 
een EU-Caribisch partnerschap voor groei, stabiliteit en 
ontwikkeling 
 

DEVE 
INTA 
 

COM(2006)0086 

Mededeling van de Commissie : EU-bijstand: meer, beter 
en sneller helpen 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2006)0087 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement : de Europese ontwikkelingshulp 
doeltreffender maken: een gemeenschappelijk kader voor 
het opstellen van de nationale strategiedocumenten en de 
gezamenlijke meerjarenprogrammering 
 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2006)0088 

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad : Verslag over de werking van Richtlijn 
1999/93/EG betreffende een gemeenschappelijk kader voor 
elektronische handtekeningen 
 

IMCO 
JURI 
 

COM(2006)0120 
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Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité 
van de Regio's: Jaarlijkse beleidsstrategie 2007: Werken 
aan het bouwen van vertrouwen 
 

ALLE 
COMMISSIES 
 

COM(2006)0122 

Mededeling van de Commissie aan het  Europees 
Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's: Beleidsresultaten in 
2005 
 

ALLE 
COMMISSIES 
 

COM(2006)0124 

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake het door de 
Gemeenschap binnen de ACS-EG-Raad van Ministers in te 
nemen standpunt met betrekking tot het financiële 
meerjarenkader voor de periode 2008-2013 en de 
wijzigingen die moeten worden aangebracht in de 
overeenkomst tot wijziging van de partnerschaps-
overeenkomst tussen de leden van de groep Staten in 
Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan enerzijds 
en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten anderzijds, 
ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en herzien in 
Luxemburg op 25 juni 2005 
 

BUDG 
DEVE 
 

COM(2006)0132 

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, 
de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité: 
tenuitvoerlegging van het partnerschap voor groei en 
werkgelegenheid: Europa moet een voorbeeld worden op 
het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen 

EMPL 
DEVE 
ECON 
ITRE 
IMCO 
JURI 
FEMM 
 

COM(2006)0136 

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad : Algemeen Verslag over de pretoetredingssteun 
(PHARE - ISPA - SAPARD) in 2004 

AFET 
INTA 
BUDG 
ENVI 
TRAN 
REGI 
AGRI 
 

COM(2006)0137 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement over de tenuitvoerlegging van het 
ENERGY STAR-programma in de Europese Gemeenschap 
in de periode 2001 – 2005 
 

ITRE 
ENVI 
IMCO 
 

COM(2006)0140 
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Mededeling van de Commissie: Een nieuw 
alomvattend partnerschap met Groenland in de 
vorm van een gemeenschappelijke verklaring en 
een besluit van de Raad op basis van artikel 187 
van het EG-verdrag: Voorstel voor een besluit van 
de Raad inzake de betrekkingen tussen de Europese 
Gemeenschap, enerzijds, en Groenland en het 
Koninkrijk Denemarken, anderzijds 
 

AFET 
INTA 
BUDG 
PECH 
 

COM(2006)0142 

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende 
het standpunt van de Europese Gemeenschap over 
de aanpassing aan de technische vooruitgang van 
Reglement nr. 51 van de Economische Commissie 
voor Europa van de Verenigde Naties 
 

ENVI 
TRAN 
 

COM(2006)0150 

Derde Verslag van de Commissie aan de Raad en 
het Europees Parlement over de toepassing van de 
Richtlijnen 93/96, 90/364 en 90/365 betreffende het 
verblijfsrecht van studenten, economisch niet-
actieve en gepensioneerde burgers van de Unie 
 

LIBE 
EMPL 
CULT 
JURI 
 

COM(2006)0156 

Mededeling van de Commissie: Richtsnoeren 
betreffende de detachering van werknemers met het 
oog op het verrichten van diensten 

EMPL 
ITRE 
IMCO 
FEMM 
 

COM(2006)0159 

Mededeling van de Commissie : Evaluatie van 
Richtlijn 2002/65/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 september 2002 betreffende de 
verkoop op afstand van financiële diensten aan 
consumenten en tot wijziging van de Richtlijnen 
90/619/EEG van de Raad, 97/7/EG en 98/27/EG 

IMCO 
ECON 
 

COM(2006)0161 

Verslag van de Commissie over de uitvoering van 
Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de 
vogelstand - Deel I – Syntheseverslag over de 
globale vooruitgang - Actualisering voor 1999-
2001 
 

ENVI 
 

COM(2006)0164 

Groenboek over het vermoeden van onschuld LIBE 
JURI 
 

COM(2006)0174 

Verslag van de Commissie: Kwaliteit van in het 
wegvervoer in de Europese Unie gebruikte benzine 
en dieselbrandstof: derde jaarverslag (Verslagjaar 
2004) 
 

ENVI 
TRAN 
 

COM(2006)0186 

Verslag van de Commissie : jaarverslag 2005 over 
de betrekkingen met de nationale parlementen 

AFCO 
 

SEC(2006)0350 
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Voorstel voor een intern akkoord tussen de 
vertegenwoordigers van de regeringen van de 
lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, 
betreffende de financiering van de steun van de 
Gemeenschap binnen het financiële meerjarenkader 
voor 2008-2013 voor de partnerschaps-
overeenkomst tussen de Staten in Afrika, het 
Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de 
Europese Gemeenschap en haar lidstaten, 
ondertekend te Cotonou (Benin) op 23 juni 2000 en 
herzien in Luxemburg (Groothertogdom 
Luxemburg) op 25 juni 2005, en de toewijzing van 
financiële bijstand ten behoeve van de landen en 
gebieden overzee waarop de bepalingen van deel 
vier van het EG-Verdrag van toepassing zijn 

DEVE 
BUDG 
 

SEC(2006)0371 
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID 
 
 
 
52/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie ter gelegenheid 
 van de laatste zitting van de VN-Commissie voor de rechten van de mens 

Brussel, 27 maart 2006 
 

Ter gelegenheid van de laatste zitting van de Commissie voor de rechten van de mens op 27 maart 2006 
brengt de Europese Unie hulde aan 60 jaar in dienst van de zaak van de mensenrechten. De Europese Unie 
waardeert de belangrijke rol die de Commissie voor de rechten van de mens heeft gespeeld bij de 
bevordering en bescherming van de mensenrechten. Ondanks de kritiek die de Commissie de jongste jaren 
heeft gekregen, verdienen haar prestaties en rijke nalatenschap op het gebied van de mensenrechten onze 
erkenning en ons respect. 
 
De wereld erft van de Commissie voor de rechten van de mens een rijke verzameling internationale 
mensenrechtenwetgeving en -normen. Met de aanneming van de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens heeft de Commissie de grondslag gelegd waarop het volledige corpus aan internationale 
mensenrechtenwetgeving is gebouwd. Haar latere uitwerking van de Internationale Verdragen inzake 
economische, sociale en culturele rechten en inzake burgerrechten en politieke rechten, en de andere 
essentiële mensenrechteninstrumenten vormen vandaag de dag de basis van de mensenrechtenwetgeving. De 
Commissie heeft de uitwerking van nieuwe normen voortgezet met de opstelling van een ontwerp-verdrag 
inzake gedwongen verdwijningen en een ontwerp-verklaring inzake de rechten van inheemse volkeren. De 
bespreking en aanneming van deze teksten behoort tot de prioriteiten van de EU voor de eerste zitting van de 
Raad voor de mensenrechten in juni. 
 
In de afgelopen 60 jaar heeft de Commissie voor de rechten van de mens in belangrijke mate bijgedragen tot 
het onderkennen en aanpakken van uitdagingen voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten, 
waaronder ook zich ontwikkelende of urgente vraagstukken en situaties. 
 
De uitbouw van een systeem van bijzondere procedures heeft het intergouvernementele debat over de 
mensenrechten dichter bij de realiteit op het terrein gebracht. De onafhankelijke mensenrechtendeskundigen 
van de VN fungeren als een vroegtijdig waarschuwingsmechanisme voor de internationale gemeenschap en 
geven een stem aan de vaak tot zwijgen gebrachte slachtoffers. Met hun deskundige advies dragen zij in 
hoge mate bij tot een geïnformeerd en inhoudelijk debat. Hun aanbevelingen bieden een concrete leidraad 
voor de verbeterde toepassing van de mensenrechtennormen. De Europese Unie is zeer verheugd over het 
feit dat het systeem van bijzondere procedures in de Raad voor de mensenrechten verder zal worden 
gehanteerd en dat alle mandaten aan die Raad zijn overgedragen. De EU ziet ernaar uit hun verslagen te 
ontvangen en tijdens de eerste zitting een interactieve dialoog met hen aan te gaan. Het is van belang dat dit 
systeem geleidelijk wordt versterkt. 
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De Europese Unie spreekt haar volledige steun uit voor de bijdrage van mensenrechtenverdedigers aan de 
bewustwording en het bepleiten van meer eerbied voor de mensenrechten. In de loop van het bestaan van de 
commissie hebben de mensenrechtenverdedigers en hun organisaties kwesties aan de kaak gesteld wanneer 
regeringen bleven zwijgen - vaak met het risico van discriminatie, van gevangenneming of zelfs het leven 
erbij te laten. Het is voor de Europese Unie van het grootste belang dat zij actief en metterdaad aan de Raad 
voor de mensenrechten blijven deelnemen. Wij zijn er derhalve mee ingenomen dat de deelname van niet-
gouvernementele organisaties en nationale mensenrechteninstellingen aan de werkzaamheden van de Raad 
voor de Mensenrechten gebaseerd zal zijn op de regels en praktijken van de Commissie voor de rechten van 
de mens. 
 
Voortbouwend op de solide fundamenten van de door de commissie in het leven geroepen instrumenten en 
mechanismen biedt de Raad voor de mensenrechten thans de gelegenheid om de toepassing van de 
mensenrechtennormen te versterken. 
 
De Europese Unie staat klaar met andere leden van de VN samen te werken om van de Raad voor de 
mensenrechten een doeltreffend en doelmatig orgaan te maken dat een echte bijdrage aan de bescherming en 
bevordering van alle mensenrechten voor allen kan leveren. 
 
De Raad voor de mensenrechten moet alle mensenrechtenvraagstukken kunnen bespreken op het moment 
waarop zij zich aandienen, ook dringende situaties. De Raad zal een forum voor permanente dialoog en 
constructieve inzet vormen. Hij zal alle landen richtsnoeren en bijstand bieden om door middel van dialoog, 
samenwerking en capaciteitsopbouw de hoogste normen op het gebied van bescherming van de 
mensenrechten te bereiken. Wij zullen goed gebruik moeten maken van alle instrumenten die hij biedt 
teneinde mensenrechtennormen om te zetten in tastbare verbeteringen van de mensenrechtensituatie op het 
terrein en te voorkomen dat er mensenrechten worden geschonden. 
 
De Europese Unie betuigt opnieuw haar volledige steun voor de versterking van het Bureau van de Hoge 
Commissaris voor de mensenrechten. De Hoge Commissaris en haar medewerkers zetten zich onverdroten in 
om alle mensenrechten te bevorderen en te beschermen en om in de hele wereld te voorkomen dat 
mensenrechtenschendingen zich voordoen of blijven voordoen. 
 
In de woorden van wijlen de Hoge Commissaris voor de mensenrechten, Sergio Vieira de Mello, moeten wij 
allen ertoe bijdragen dat alle mensenrechten voor iedereen een realiteit worden. Wij hebben de kans om 
gezamenlijk blijk te geven van onze inzet voor de handhaving van de hoogste mensenrechten. Het is aan ons 
om ervoor te zorgen dat de Raad voor de mensenrechten voortbouwt op de beste elementen uit de 
nalatenschap van de Commissie voor de rechten van de mens. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië* en de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke 
kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro, en de EVA-landen IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de 
Republiek Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 
* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het 
stabilisatie- en associatieproces. 
 

___________________ 
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53/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de aanhouding 
en overbrenging van Thomas Lubanga 

Brussel, 28 maart 2006 
 

De Europese Unie is ingenomen met de overdracht van Thomas Lubanga Dyilo door de autoriteiten van de 
Democratische Republiek Congo en met zijn overbrenging door Frankrijk naar het Internationaal Strafhof op 
17 maart 2006. De heer Lubanga wordt beschuldigd van oorlogsmisdrijven, meer bepaald het onder de 
wapenen roepen en in militaire dienst nemen van kinderen als kindsoldaten, en het gebruiken van deze 
kinderen voor actieve deelname aan vijandelijkheden. Hij is de eerste verdachte die is aangehouden en 
overgebracht naar het Internationaal Strafhof om terecht te staan in Den Haag 
. 
De aanhouding vormt een belangrijke stap in de strijd tegen de straffeloosheid in het gebied van de Grote 
Meren, die erop gericht is de regionale stabiliteit op lange termijn te versterken. Met deze arrestatie bewijst 
de internationale gemeenschap ook haar engagement en haar steun jegens de Democratische Republiek 
Congo en haar burgers in hun streven naar vrede en verzoening. De EU verheugt zich in dit opzicht over het 
feit dat de Democratische Republiek Congo voor het eerst in veertig jaar democratische verkiezingen 
voorbereidt.  
 
De aanhouding en de overbrenging van de heer Lubanga bewijzen dat het Internationaal Strafhof volledig 
operationeel is. De EU heeft vertrouwen in de afschrikkende werking van het Internationaal Strafhof en in de 
beslissende rol van het Hof bij het oplossen van conflicten met steun van de internationale gemeenschap. 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië* en de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke 
kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro, en de EVA-landen IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de 
Republiek Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 
* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en 
associatieproces. 
 
 

_________________________ 
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54/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de parlementsverkiezingen in 
Oekraïne 

Brussel, 29 maart 2006 
 
De Europese Unie neemt welwillend nota van de voorlopige conclusies van de internationale 
verkiezingswaarnemingsmissie onder leiding van de OVSE/ODIHR inzake de verkiezingen voor de 
Oekraïense Verkhovna Rada (het Oekraïense parlement) van 26 maart 2006. De missie is tot de slotsom 
gekomen dat de verkiezingen vrij en eerlijk zijn verlopen en in die zin een consolidatie zijn van de doorbraak 
van de democratie in Oekraïne. 
 
De Europese Unie is ingenomen met deze verkiezingen, die getuigen van de duidelijke keuze van Oekraïne 
voor een waarlijk democratisch proces. Zij hebben de bevolking de gelegenheid geboden een geïnformeerde 
keuze te maken tussen de verschillende alternatieven en in het stemhokje vrij en eerlijk haar wil kenbaar te 
maken. Het Oekraïense volk heeft zijn democratische verantwoordelijkheid genomen. Dit is een mijlpaal in 
het democratische verkiezingsproces, dat begonnen is met de politieke gebeurtenissen naar aanleiding van de 
presidentsverkiezingen in Oekraïne in 2004. De parlementsverkiezingen in Oekraïne zetten een nieuwe en 
zeer verheugende norm voor verkiezingen in de gehele regio. 
 
De Europese Unie neemt er echter ook nota van dat de verkiezingswaarnemingsmissie een beperkt aantal 
tekortkomingen heeft vastgesteld, voornamelijk van technische aard. Zij verzoekt de bevoegde Oekraïense 
autoriteiten corrigerende maatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat deze problemen zich bij volgende 
verkiezingen niet opnieuw zullen voordoen. 
 
De Europese Unie ziet ernaar uit haar partnerschap met Oekraïne verder uit te diepen. Dit partnerschap is 
gebaseerd op gedeelde waarden, die tot uiting komen in de kwaliteit van de democratie en de hervormingen 
in Oekraïne. De verkiezingen en de daarop aansluitende vorming van een nieuwe regering zullen een stevige 
basis leggen voor hernieuwde inspanningen om vooruitgang te boeken met de cruciale hervormingen gericht 
op de versterking van de rechtsstaat, de omvorming van de samenleving en de versterking van de 
markteconomie, met inbegrip van de uiterst belangrijke stappen met het oog op de spoedige toetreding van 
Oekraïne tot de Wereldhandelsorganisatie. De Europese Unie staat klaar om Oekraïne bij deze hervormingen 
bij te staan. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië* en de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke 
kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro, en de EVA-landen IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede de Republiek 
Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 
* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en 
associatieproces. 
 

_____________________________ 
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55/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende  
de arrestatie en inhechtenisneming van Charles Taylor 

Brussel, 3 april 2006 
 

De Europese Unie is verheugd over de arrestatie van de voormalige Liberiaanse president Charles Taylor in 
Nigeria en zijn onverwijlde overdracht aan het Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone, waar hij zal worden 
berecht op beschuldiging van verschillende misdrijven tegen de menselijkheid en andere ernstige 
schendingen van het internationale humanitaire recht. 
 
De Europese Unie looft de moed waarmee de Liberiaanse president Johnson-Sirleaf de uitlevering van 
Taylor heeft geëist, alsmede de belangrijke bijdrage tot zijn arrestatie die president Obasanjo en de 
Nigeriaanse autoriteiten hebben geleverd. 

 

Het stemt de Europese Unie tot voldoening dat Charles Taylor eindelijk voor de rechter wordt gebracht. Dit 
is een historische gebeurtenis voor het volk van Sierra Leone en brengt hoop op vrede en verzoening in de 
regio. De arrestatie en overdracht van Charles Taylor aan het Speciaal Tribunaal is tevens een belangrijke 
overwinning voor het internationale recht en de strijd tegen straffeloosheid in heel West-Afrika. De Europese 
Unie waardeert de inspanningen die het Speciaal Tribunaal zich getroost om de berechting van 
Charles Taylor zonder inmenging van buitenaf te doen verlopen. 

De Europese Unie betuigt haar krachtige, gedurige steun voor het door de VN gesteunde Speciaal Tribunaal 
voor Sierra Leone. 
 
De Europese Unie bevestigt andermaal haar krachtige steun voor vrede, stabiliteit en democratie in de regio 
van de rivier de Mano. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië* en de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke 
kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro, en de EVA-landen IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de 
Republiek Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 
* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en 
associatieproces. 
 

_______________________ 
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56/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende 
 toegang voor humanitaire acties in Darfur 

Brussel, 7 april 2006 
 
 

De Europese Unie neemt er met bezorgdheid kennis van dat vertegenwoordigers van de internationale 
gemeenschap recentelijk, en, zeer onlangs, de onder-secretaris-generaal voor humanitaire zaken, 
Jan Egeland, van de regering van Sudan geen toestemming hebben gekregen om Darfur te bezoeken. 
De humanitaire situatie in Darfur maakt een niet-aflatende bemoeienis van de internationale gemeenschap 
nodig. Onder-secretaris-generaal Egeland heeft hierin een cruciale rol. 
 
De Europese Unie zal adequate steun en financiering voor humanitaire activiteiten geven. De Unie herhaalt 
dat alle humanitaire-hulpverleners in het veld van de betrokken actoren vrije toegang moeten krijgen. 
De regering van Sudan heeft een duidelijke verplichting om met de Verenigde Naties en niet-
gouvernementele organisaties samen te werken en wij roepen Sudan op dit te doen met alle humanitaire 
agentschappen die in Darfur actief zijn. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië*,en de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke 
kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro en de EVA-landen IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de 
Republiek Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan 
. 
* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en 
associatieproces. 
 

_________________________ 
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57/06 
 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie ter gelegenheid van de 60e verjaardag 
van het Internationaal Gerechtshof 

Brussel, 12 april 2006 

De Europese Unie (EU) feliciteert het Internationaal Gerechtshof (IG) met zijn 60e verjaardag.  
De EU bevestigt haar krachtige steun aan het IG, dat het belangrijkste rechterlijk orgaan van de Verenigde 
Naties is, en erkent zijn bijdragen aan de vreedzame beslechting van talrijke geschillen tussen staten. Het 
Hof heeft bewezen een hoeksteen te zijn van de huidige internationale rechtsorde. Het heeft een corpus van 
rechterlijke beslissingen en adviezen van de hoogste kwaliteit aangelegd, dat een onmisbaar, betrouwbaar 
middel is geworden om de regels van het internationaal recht te bepalen. 
 
De EU stelt met voldoening vast dat de laatste decennia een toenemend aantal zaken en juridische 
vraagstukken aan het Hof is voorgelegd. Dat is een duidelijke aanwijzing voor het vertrouwen van de 
internationale gemeenschap in het werk van het Hof, het toegenomen geloof in het internationaal recht, en de 
wens om geschillen op vreedzame wijze met rechtsmiddelen te beslechten.  
 
Terwijl de oprichting van gespecialiseerde internationale rechtbanken, tribunalen en andere instellingen voor 
geschillenbeslechting bevestigt dat een rechterlijke regeling van geschillen steeds meer aanvaard wordt, blijft 
het IG het voornaamste rechtsorgaan in het hart van een op de rechtsstaat gebaseerde internationale orde. 
De EU neemt de gelegenheid te baat om alle staten op te roepen hun geschillen die niet met andere 
vreedzame middelen geregeld kunnen worden, aan het IG voor te leggen, en dringt er bij alle staten met klem 
op aan, de beslissingen van het IG te eerbiedigen. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië*,en de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke 
kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro en de EVA-landen IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de 
Republiek Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 
* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en 
associatieproces. 
 

______________ 
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58/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Gambia 
Brussel, 20 april 2006 

 
 

De Europese Unie (EU) veroordeelt met kracht de poging tot staatsgreep van 21 maart waarmee getracht 
werd de regering van Gambia af te zetten. Wij wijzen elke poging om een democratisch gekozen regering 
omver te werpen af. Wij zijn ingenomen met het feit dat de Gambiaanse bevolking met kalmte en 
terughoudendheid heeft gereageerd. 
 
Wij erkennen dat de Gambiaanse autoriteiten het recht hebben om de gebeurtenissen rond de coup volledig 
te onderzoeken, maar zijn ongerust over het feit dat enkele van de gearresteerden langer dan de door de 
Gambiaanse wet bepaalde maximumperiode van 72 uur zijn vastgehouden zonder in beschuldiging te zijn 
gesteld. De EU dringt er bij de Gambiaanse autoriteiten op aan zich aan correcte procedures te houden en de 
mensenrechten van de gearresteerden te eerbiedigen, de plaats van hun detentie bekend te maken en hun 
veiligheid en welzijn, alsook de toegang tot juridische bijstand te verzekeren. 
 
De EU neemt met bezorgdheid nota van het feit dat de "Independent Newspaper" na de arrestatie van de 
directeur en hoofdredacteur gedwongen werd te sluiten. Wij dringen er bij de Gambiaanse autoriteiten op aan 
duidelijkheid te verschaffen omtrent de redenen voor dit optreden en wij herinneren hen eraan dat de 
eerbiediging van een vrije pers, als onderdeel van het recht op vrije meningsuiting, van wezenlijk belang is 
om ervoor te zorgen dat de burgers hun democratische rechten volledig kunnen uitoefenen. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië* en de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke 
kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro, en de EVA-landen IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de 
Republiek Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 
* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en 
associatieproces. 
 

_________________________ 
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59/06 
 
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Gemeenschappelijk Standpunt 
2006/276/GBVB van de Raad van 10 april 2006 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde 
functionarissen van Belarus en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/661/GBVB 

Brussel, 18 april 2006 

Gemeenschappelijk Standpunt 2006/276/GBVB van de Raad van 10 april 2006 betreffende beperkende 
maatregelen tegen bepaalde functionarissen van Belarus en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 
2004/661/GBVB is op 11 april 2006 in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB L 101/06, blz. 5) 
bekendgemaakt. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Kroatië* en de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke 
kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro, en de EVA-landen IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze 
verklaring aan. 
 
* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en 
associatieproces. 
 

_______________________ 
 
 

60/06 
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende  

de aanneming van de Grondwet in Bosnië en Herzegovina 
Brussel, 24 april 2006 

 
 

Nu de door de Ministerraad voorgestelde en door de president goedgekeurde Grondwetswijzigingen 
binnenkort in het parlement van Bosnië en Herzegovina in stemming zullen worden gebracht, verwelkomt de 
Europese Unie de recente aanneming van dit belangrijke hervormingspakket door de commissie 
Constitutionele en Juridische Zaken van het parlement van Bosnië en Herzegovina. 
 
De EU bevestigt haar steun voor het constitutionele hervormingsproces van Bosnië en Herzegovina, dat van 
cruciaal belang is voor de totstandbrenging van een moderne, levensvatbare, autonome multi-etnische 
Europese staat waarin de burger centraal staat. 
 
De voortvarende en tijdige aanneming van dit hervormingspakket door het parlement van Bosnië en 
Herzegovina is een nieuw bewijs van de bereidheid van Bosnië en Herzegovina om het lokale niveau zijn 
rechtmatige plaats in het bestel te verlenen en de hervormingen waaraan de burgers van Bosnië en 
Herzegovina behoefte hebben, goed te keuren en uit te voeren. 
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Het toetredende land Bulgarije, de kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië*en de Voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië*, en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de 
Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de Republiek Moldavië, sluiten zich bij deze 
verklaring aan. 
 
* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan van het 
stabilisatie- en associatieproces. 
 

__________________________ 
 
61/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie  over het incident met de pers in 
Burundi 

Brussel, 25 april 2006 
 

Op 17 april jongstleden hebben de nationale politie en de inlichtingendiensten van Burundi, tijdens een 
persconferentie van de heer Basabose de aanwezige journalisten aangehouden en enkele uren vastgehouden. 
 
De Europese Unie heeft met ongerustheid kennis genomen van deze poging tot intimidatie van de Burundese 
pers door politieambtenaren en ambtenaren van de nationale documentatiedienst van Burundi op 17 april. 
 
De Europese Unie is verheugd over de krachtige, snelle reactie van de Burundese regering, die het incident 
heeft betreurd en erop heeft gewezen dat dit optreden geenszins haar beleid in dezen vertegenwoordigt. 
 
De Europese Unie waardeert het klimaat van vrijheid waarbinnen de Burundese pers kan opereren en is van 
mening dat dit een van de positieve punten is in de politieke ontwikkeling van het land. 
 
De Europese Unie herinnert eraan dat zij groot belang hecht aan de persvrijheid als een van de belangrijkste 
blijken van de democratische ontwikkeling van een maatschappij. Deze vrijheid dient zonder belemmeringen 
te kunnen worden uitgeoefend. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië* en de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke 
kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro, en de EVA-landen IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de 
Republiek Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 
* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en 
associatieproces. 
 
 

__________________ 
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62/06 
 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende 
 de huidige politieke situatie in Nepal 

Brussel, 27 april 2006 
 

De Europese Unie (EU) heeft goede nota genomen van de verklaringen van Koning Gyanendra op 21 en 
24 april 2006, en van de reactie daarop in Nepal. 
 
De EU dringt aan op een spoedige uitvoering van het besluit van de Koning om het Parlement opnieuw te 
installeren. Zij is ingenomen met de erkenning dat de soevereiniteit in Nepal bij het volk berust. De EU 
steunt het Nepalese volk ten volle in zijn streven naar vrede en democratie. 
 
De EU hoopt nu op een verantwoordelijk leiderschap van de zevenpartijenalliantie (SPA) in de huidige 
gespannen situatie. Met het oog op de bijeenkomst van het Parlement op 28 april roept de EU de leiders van 
de SPA op om het stappenplan voor vrede en democratie verder te ontwikkelen en uit te voeren. Er moeten 
onverwijld maatregelen worden genomen om de vrede in het land te herstellen en een democratische, verant-
woordelijke regering te vormen. De EU is ingenomen met het voorstel van de SPA om de heer Koirala tot 
premier te benoemen. 
 
De EU verwacht dat alle veiligheidsdiensten zullen afzien van het gebruik van geweld tegen demonstraties 
voor democratie en dat zij bereid zullen zijn om onder een democratische regering te werken, zodra deze 
gevormd is. 
 
De EU blijft erop aandringen dat de Communistische Partij van Nepal (Maoïsten) zich in de democratische 
politieke hoofdstroom integreert; dat moet echter gepaard gaan met het afzien van geweld en met 
ontwapening. 
 
De EU verbindt zich ertoe samen te werken met en steun te verlenen aan de democratische instellingen die, 
naar zij hoopt, zullen ontstaan uit de huidige situatie. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië* en de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke 
kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro, en de EVA-landen IJsland en 
Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de Republiek 
Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 
* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en 
associatieproces. 
 

___________________________ 
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63/06 
 

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de situatie in Sri Lanka 
Brussel, 27 april 2006 

 
 

De EU veroordeelt in de meest krachtige bewoordingen de explosie die vandaag het legerhoofdkwartier in 
Colombo heeft getroffen. De EU betuigt haar intens medeleven aan de familieleden van de doden en 
gewonden, alsook aan de regering en het volk van Sri Lanka met het tragische verlies aan mensenlevens. 
Deze weerzinwekkende terreurdaad mag de vooruitzichten op vrede in Sri Lanka niet ondermijnen. 
 
Wij blijven de vastberaden inspanningen van Noorwegen als vredesbemiddelaar steunen om een volgende 
gespreksronde tot stand te brengen over een betere naleving van de staakt-het-vurenovereenkomst tussen de 
LTTE en de regering van Sri Lanka. 
 
De EU roept zowel de LTTE als de regering van Sri Lanka op om geen verdere acties te ondernemen die het 
vredesproces in gevaar zouden kunnen brengen. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië* en de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke 
kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro, en het EVA-land Liechtenstein, 
dat lid is van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de Republiek Moldavië, sluiten zich 
bij deze verklaring aan. 
 
* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en 
associatieproces. 
 

__________________________ 
 
64/06 
 
 
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de ontwikkelingen in Nepal 

Brussel, 4 mei 2006 
 
De Europese Unie is verheugd over de eerste zitting sedert vier jaar van het Huis van Afgevaardigden in 
Nepal en over de daarin genomen besluiten. Dit is een belangrijke stap op weg naar een volwaardige 
democratie en duurzame vrede in het belang van het Nepalese volk. De EU feliciteert Girija Prasad Koirala 
met zijn benoeming tot premier. De EU verwelkomt de maatregelen met het oog op de spoedige vorming van 
een functionerende regering in Nepal. 
 
De EU moedigt de leden van de zevenpartijenalliantie (SPA) aan te blijven samenwerken bij de uitvoering 
van de routekaart van deze alliantie zoals zij dat tot nu toe hebben gedaan. Het is van belang dat alle 
processen die tot verkiezingen voor een grondwetgevende vergadering en in aansluiting daarop tot 
hervormingen leiden, inclusief en participerend zijn en de bij het Nepalese volk berustende soevereiniteit 
eerbiedigen. 
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De EU is ingenomen met het besluit van de Communistische Partij van Nepal (maoïsten) om met 
onmiddellijke ingang een eenzijdig staakt-het-vuren voor drie maanden af te kondigen. De EU roept de 
CPN(M) thans op het geweld volledig af te zweren en zich tot het neerleggen van de wapens te verbinden. 
Zonder een dergelijke verbintenis zijn vrije en eerlijke verkiezingen voor een grondwetgevende vergadering 
onmogelijk. 
 
De EU moedigt de nieuwe regering aan met soortgelijke maatregelen op het staakt-het-vuren van de CPN(M) 
te reageren. De EU blijft van oordeel dat een staakt-het-vuren gebaat zou zijn bij internationale bemiddeling 
en toezicht. De EU is bereid elk proces te steunen dat tot een op onderhandelingen gebaseerde duurzame 
oplossing leidt. 
 
In antwoord op de oproep van premier Koirala is de EU, samen met de internationale gemeenschap, bereid 
steun te verlenen aan het lopende proces. De EU zal haar beleid ten aanzien van Nepal blijven evalueren en 
in het licht van de gebeurtenissen in positieve zin heroverwegen. De EU is bereid, indien daartoe op haar een 
beroep wordt gedaan, bijstand te verlenen opdat de toekomstige verkiezingen eerlijk en vrij verlopen. 
 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië* en de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke 
kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro, en de EVA-landen IJsland en 
Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de Republiek 
Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 
* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en 
associatieproces. 
 

_____________________________ 
 
 

65/06 
 
 
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over het overleg betreffende Darfur 

Brussel, 4 mei 2006 
 
De Europese Unie spreekt haar waardering uit voor de Afrikaanse Unie en de Sudanese partijen die bij het 
overleg in Abuja betrokken zijn wegens de vooruitgang die ze hebben geboekt op weg naar een 
vredesovereenkomst waarmee het conflict in Darfur kan worden afgesloten. 
 
Zij is ingenomen met het door de bemiddelaar van de Afrikaanse Unie opgesteld ontwerp-akkoord, dat zij als 
een goede basis voor een regeling ziet, en vindt het positief dat de regering van Sudan het akkoord heeft 
aanvaard. Zij roept de SLM/A en de JEM op om zonder de door de Afrikaanse Unie gestelde uiterste termijn 
verder te overschrijden tot een definitief akkoord met de regering van Sudan te komen. 
  
Iedere nalatigheid in dezen zou, gezien de grote ontberingen van de bevolking van Darfur , getuigen van 
onverantwoordelijkheid, en partijen die een akkoord belemmeren wachten de gevolgen als omschreven in 
Resolutie 1591 van de VN-Veiligheidsraad. 



ALGEMENE INFORMATIE 

 

89

Bulletin 15.05.2006 
 

- NL- PE 369.014 

De EU zegt haar medewerking toe bij de uitvoering van een te Abuja tot stand gekomen akkoord, waartoe zij 
onder andere zal bijdragen aan een versterking van AMIS, en de dialoog binnen Darfur zelf en de 
wederopbouw na het conflict zal ondersteunen. 
 
De EU is ernstig bezorgd over de zware gevechten die thans in Darfur plaatsvinden, en die indruisen tegen 
de positieve instelling tijdens het overleg te Abuja. De EU herhaalt dat zij alle schendingen van het staakt-
het-vuren, en vooral aanvallen op burgers en op humanitaire organisaties, ten stelligste veroordeelt. Zij dringt 
er bij de regering van Sudan en bij de SLM/A en de JEM op aan het nodige te doen om ervoor te zorgen dat 
alle strijdkrachten waarover zij de beschikking zeggen te hebben, zich strict aan het te N’Djamena gesloten 
staakt-het-vuren houden, en daarnaast aan AMIS hun volledige medewerking te verlenen. 
 
De EU acht het van cruciaal belang dat AMIS zo snel mogelijk wordt afgelost door een VN-operatie in 
Darfur. Het stemt de EU dienaangaande tot bezorgdheid dat de regering van Sudan in gebreke blijft om de 
toegang van een planningsteam van de VN mogelijk te maken, en zij eist dat zulks onmiddellijk gebeurt. 
De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Kroatië*, Turkije en de Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke 
kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina en Servië en Montenegro, en de EVA-landen IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en 
Moldova, sluiten zich bij deze verklaring aan. 
 
* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en 
associatieproces. 
 

____________________________ 
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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE 
 
 
 

ZITTING VAN 20 EN 21 APRIL 2006  
SAMENVATTING VAN DE GOEDGEKEURDE ADVIEZEN 

_________________ 
 

De adviezen van het EESC zijn integraal en in de officiële talen van de EU te raadplegen via zijn 
website: 

 
http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_en.asp 

 
 

 
________________________ 

 
 
De zitting werd bijgewoond door de heer Vladimir Špidla, lid van de Europese Commissie, en door 
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld van de toekomstige toetredingslanden Bulgarije en 
Roemenië. De heer Špidla heeft gesproken over de beleidsprioriteiten op het gebied van werkgelegenheid, 
sociale zaken en gelijke kansen. 
 
 

1. INDUSTRIEBELEID 

• Een modern industriebeleid 
– Rapporteur: de heer EHNMARK (Werknemers – SE) 
  
– Referentie: COM(2005) 474 final – CESE 595/2006 
 
– Kernpunten: 

 
De strategie van Lissabon biedt een breed scala aan horizontale steunmaatregelen die tot doel hebben om 
de randvoorwaarden te scheppen waarbij Europa beter kan concurreren. Tot dusverre ontbrak een 
benadering per bedrijfstak. Daarom komt de Mededeling van de Commissie over een kader voor een 
geïntegreerd industriebeleid precies op het juiste moment. 
 
Het EESC steunt de in de mededeling gemaakte brede analyse van noodzakelijke steunmaatregelen in 27 
bedrijfstakken van de industrie. Het is ook een goede zaak dat er veertien bedrijfstakspecifieke en 
bedrijfstakoverschrijdende taskforces worden opgericht, die concretere maatregelen ter vergroting het 
concurrentievermogen van de Europese industrie moeten uitdenken. 
 
De beantwoording van de vraag “wie wat doet” wordt echter naar later verschoven. Ook wordt in de 
mededeling niet stilgestaan bij de noodzakelijke verdeling van de werkzaamheden tussen de EU en de 
nationale niveaus. Het EESC acht coördinatie van cruciaal belang. 
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Over twee gebieden blijft de mededeling in het vage, nl. over hoe de overheid innovatie en 
concurrentievermogen kan bevorderen en over de scheidslijn tussen verwerkende industrie en 
dienstensector.  
 
De sociale partners moeten beslist proactief overeenkomsten over industriële verandering en vernieuwing 
kunnen sluiten, iets wat nu al in sommige lidstaten gebeurt. 
 
Het EESC is bereid om met zijn voor de Lissabonstrategie opgezette netwerk ook aandacht aan Europa's 
industriebeleid te besteden. 

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

 
• Industriële veranderingsprocessen in grensoverschrijdende regio’s 
–    Rapporteur: de heer KRZAKLEWSKI (Werknemers – PL) 

 
–    Referentie: Verkennend advies – CESE 586/2006 

 
–    Kernpunten: 

 
De Oostenrijkse regering heeft de adviescommissie Industriële reconversie (CCMI) formeel verzocht een 
verkennend advies op te stellen over “Industriële veranderingen in de uitgebreide Unie – vooruitzichten 
en gevolgen in de grensoverschrijdende regio’s”. 
 
Het EESC is van oordeel dat tijdens het nieuwe voorzitterschap duidelijk en precies moet worden 
omschreven wat de term “regio” betekent in een grensoverschrijdende en industriële context. Bijzondere 
aandacht dient te gaan naar regio’s die grenzen aan landen die geen lid zijn van de Europese Unie. Of 
deze landen al dan niet de status van kandidaat-lidstaat hebben, dient ook in aanmerking te worden 
genomen. 
 
Er moet een antwoord worden gegeven op de vraag waar en hoe er een scheidingslijn kan worden 
getrokken tussen de gevolgen van de veranderingen die deze regio’s in de jaren 90 hebben ondergaan en 
de gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie. Verder zou het interessant zijn na te gaan met 
welk succes de communautaire instrumenten vóór en na de toetreding zijn toegepast en in welke mate de 
implementatie van het Europese beleid in deze regio’s vertraging opliep in vergelijking met andere 
regio’s.  
 
Een belangrijke, ja zelfs doorslaggevende factor bij de uitvoering en ontwikkeling van het industriële 
beleid in de grensoverschrijdende regio’s van de uitgebreide Unie was en is nog steeds de mogelijkheid 
van de belanghebbende partijen in deze regio’s om gebruik te maken van de Europese structuurfondsen. 
Het is daarom van kapitaal belang om de rol van deze fondsen in deze regio’s te versterken. Een nieuwe 
kans wordt in dit verband geboden door de Verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de oprichting van een Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking 
(EGGS). Het EESC onderstreept nadrukkelijk dat sociaal-economische actoren en andere betrokken 
organisaties van het maatschappelijk middenveld, met name onderwijsinstellingen, deel moeten uitmaken 
van de EGGS. De oprichting van dergelijke rechtspersonen kan een extra duwtje in de rug betekenen 
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voor grensoverschrijdende samenwerking, geeft de betrokken regio’s meer zelfbewustzijn en zet hen aan 
tot harmonisatie van hun wet- en regelgeving.  
 
Ontwikkeling van de arbeidsmarkt in deze regio´s is een niet te onderschatten factor als het op industriële 
veranderingsprocessen aankomt. Op dit moment zijn er nog een aantal tijdelijke hinderpalen voor de 
grensoverschrijdende mobiliteit van werknemers in de EU. Het EESC vraagt de lidstaten dringend na te 
gaan of de overgangsperiodes niet kunnen worden ingekort. Daartoe is het nodig om de sociale partners 
op alle relevante niveaus effectief hierbij te betrekken en te raadplegen. Een andere maatregel die een 
belangrijke stempel zou kunnen drukken op het industriële beleid is de invoering van een 
gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting in de Europese 
Unie. 
 
Het EESC wijst er herhaaldelijk op dat de sociale dialoog en de betrokkenheid van het maatschappelijk 
middenveld in de betreffende regio’s van cruciaal belang zijn voor het voeren van een industriebeleid; dit 
geldt zowel voor het implementeren van een dynamisch industriebeleid als voor het oplossen van 
problemen m.b.t. de onderlinge betrekkingen tussen bevolkingsgroepen van verschillende nationaliteit of 
etnische afkomst. 
 

− Contactpersoon: de heer Liemans   
                    (Tel. : 00 32 2 546 82 15 – e-mail : pol.liemans@esc.eu.int) 
 

 
• Broeikasgassen en industriële veranderingen 
– Rapporteur : de heer ZBOŘIL (Werkgevers – CZ) 
– Corapporteur : de heer ČINČERA (Diverse werkzaamheden – CZ) 
   
–    Referentie :  Initiatiefadvies –  CESE 593/2006 

 
–    Kernpunten : 

 
Klimaatverandering is een uniek probleem, iets waarmee de mensheid nog nooit eerder in de moderne 
geschiedenis te maken heeft gehad. Het is ook een wereldwijd fenomeen van lange duur (wellicht enkele 
eeuwen) en houdt een gecompliceerde wisselwerking in van klimatologische, milieutechnische, 
economische, politieke, institutionele, sociale en technologische processen. Dit alles heeft verregaande 
consequenties op internationaal en intergenerationeel vlak als het gaat om bredere maatschappelijke 
doelstellingen als gelijkheid en duurzame ontwikkeling. Bovendien zijn de initiatieven ter bestrijding van 
de klimaatverandering het resultaat van op vele onzekerheden gebaseerde besluitvorming. Dit gaat 
gepaard met grote risico’s, zoals de kans op niet-lineaire en wellicht zelfs onomkeerbare veranderingen. 
 
Indien geen rekening wordt gehouden met het geheel van economische parameters bij de uitstippeling 
van nieuwe beleidsmaatregelen ter terugdringing van de broeikasgassenuitstoot, dan dreigen de landen 
die het Kyoto-protocol hebben geratificeerd een deel van hun productie te zien vertrekken naar 
economisch welvarender landen die het protocol nog niet hebben geratificeerd, of naar 
ontwikkelingslanden die niet aan kwantitatieve verplichtingen gebonden zijn. Deze situatie kan leiden tot 
economische verliezen of een achteruitgang van het concurrentievermogen, zonder dat de gewenste 
vermindering van de wereldwijde uitstoot hiermee wordt gerealiseerd. 
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De verandering van het klimaat is een wereldwijd fenomeen, en dit vergt dan ook een wereldwijde 
aanpak. Alle mogelijke politieke middelen en ontmoetingen dienen te worden ingezet en benut om alle 
grote uitstoters van broeikasgassen te betrekken bij de inspanningen om de concentratie broeikasgassen 
in de atmosfeer te verminderen. De maatregelen ter beperking van de klimaatverandering zouden veel 
meer effect kunnen sorteren indien deze zouden worden gebundeld met andere, niet op klimaat gerichte 
doelstellingen van nationaal en sectoraal beleid. Aldus zou er een breed gedragen overgangsstrategie 
kunnen ontstaan, gericht op de door de concepten van duurzame ontwikkeling en beperking van 
klimaatverandering vereiste sociale en technologische veranderingen. 
 
Al deze problemen kunnen niet worden opgelost zonder substantieel meer kennis over zowel de oorzaken 
van de fenomenen in kwestie als de mogelijkheden om de bijbehorende antropogene invloeden te 
beperken. Zonder adequate investeringen in wetenschap en onderzoek, en zonder monitoring en 
systematische observatie is het onmogelijk om sneller een beter wetenschappelijk inzicht te krijgen in de 
werkelijke oorzaken van de klimaatverandering. Het staat buiten kijf dat vanuit velerlei optiek de sleutel 
tot zowel economisch succes als een geleidelijke vermindering van de broeikasgasuitstoot, ligt in een 
energie-efficiënte productie en vooral in een zuinig gebruik van de verschillende soorten energie. 
 
In het initiatiefadvies wordt een reeks maatregelen voorgesteld; wil de EU daadwerkelijk een leidende rol 
in de strijd tegen de klimaatverandering op zich nemen, dan zullen er ook ten behoeve van deze 
maatregelen substantiële investeringen moeten worden gedaan in wetenschap en onderzoek, en zullen er 
ter uitvoering van de genoemde maatregelen grote inspanningen moeten worden gedaan. Elke 
voorgestelde maatregel dient pas goedgekeurd te worden ná een grondige analyse van de mogelijke 
samenhang met andere factoren en de mogelijke gevolgen ervan. Op die manier kan worden voorkomen 
dat als gevolg van onevenredige ingrepen het concurrentievermogen van de EU – en daarmee in feite de 
slagkracht van de EU als geheel en van de lidstaten individueel – aangetast wordt. Het is noodzakelijk 
plannen te ontwikkelen ter vermindering van de kwetsbaarheid voor de klimaatverandering – daarbij 
rekening houdend met specifieke regionale omstandigheden – om zo de bevolking te beschermen. Verder 
moet er in aansluiting op monitoring en systematische observatie steun worden verleend aan de 
ontwikkeling van waarschuwings- en alarmsystemen. 
 

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

 
 
2.  SOCIALE BESCHERMING              

 
• Open coördinatie van de sociale zekerheid 
− Rapporteur: de heer OLSSON (Diverse werkzaamheden – SE) 
 
− Referentie: COM(2005) 706 final – CESE 596/2006 
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− Kernpunten: 
 

Het EESC onderschrijft het streven van de mededeling. De sociale dimensie van de Lissabonstrategie zal 
versterkt worden als de lidstaten via het nieuwe kader meer politiek gewicht toekennen aan de 
modernisering en verbetering van de sociale bescherming. 
 
Hoewel het EESC het initiatief toejuicht, wil het erop wijzen dat goed moet worden gekeken naar hun 
verschillende kenmerken, hun uiteenlopende ontwikkelingsfasen, alsook naar de verschillen tussen 
lidstaten.  
 
Een van de drie overkoepelende doelstellingen is het "Bevorderen van goed bestuur, transparantie en 
inspraak van de betrokken actoren bij de opstelling, uitvoering en monitoring van het beleid." Sociale 
partners en andere belangrijke actoren uit het maatschappelijk middenveld dienen meer betrokken te 
worden bij alle cruciale onderdelen van dit proces. 
 
Als onderdeel van de lopende werkzaamheden dient het EESC het nieuwe kader voor open coördinatie 
nauwlettend te volgen en over de geboekte vooruitgang verslag uit te brengen, vóór de Voorjaarstop van 
2007. 

 
− Contactpersoon: mevrouw Johansson 
          (Tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int) 

 

 
• Meeneembaarheid van aanvullende pensioenrechten 
− Rapporteur : mevrouw ENGELEN-KEFER (Werknemers – DE) 
 
− Referentie : COM(2005) 507 final – 2005/0214 COD – CESE 589/2006 
 
− Kernpunten : 
 

Het EESC staat positief tegenover de doelstellingen van de Commissie en steunt het richtlijnvoorstel, ook 
al heeft het niet over alle uitvoeringsmaatregelen hetzelfde oordeel. 
 
Daarom moet bij de verdere behandeling van het richtlijnvoorstel op het volgende worden gelet: 
 
• Om belemmeringen voor de mobiliteit van werknemers uit de wereld te helpen, moet er een systeem 

komen voor de verwerving, het behoud en de overdracht van aanvullende pensioenrechten. Hierbij 
moet voldoende oog bestaan voor de impact op de nationale aanvullende-pensioenstelsels. 

  
• Het is nodig en wenselijk dat de werkgever financieel bijdraagt aan de opbouw van een aanvullende 

pensioenvoorziening. Daarom moeten er, om negatieve effecten te vermijden, overgangsregelingen 
komen zodat werkgevers hun voorzieningenstelsels geleidelijk kunnen aanpassen. 
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• Verder moeten de omzettingstermijnen van de richtlijn zo kort mogelijk zijn en op de feitelijke 

nationale behoeften worden toegesneden.  
 
• Ook moet er nog eens over worden nagedacht dat bepaalde uitvoeringsmodaliteiten  algemeen en in 

de tijd onbegrensd buiten de reikwijdte van het voorstel zijn gehouden. 
 
• Ten slotte moet de eliminatie van mobiliteitsbelemmeringen op het gebied van aanvullende 

pensioenstelsels worden geflankeerd door maatregelen betreffende de fiscale behandeling van deze 
stelsels. 

 
− Contactpersoon : mevrouw Kaniewska 
          (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 
3.  GELIJKE KANSEN 

 
• Situatie van personen met een handicap - Europees actieplan 2006-2007 
−  Rapporteur: mevrouw GREIF (Diverse werkzaamheden – SL) 
 
−  Referentie: COM(2005) 604 final – CESE 591/2006 
 
−  Kernpunten: 
 

Het EESC steunt de door de Commissie voorgestelde maatregelen, en is van mening dat de monitoring 
van de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep een prioriteit moet blijven. 
 
Het EESC dringt er bij de Commissie op aan om een aparte gehandicaptenrichtlijn voor te stellen, na 
afloop van een haalbaarheidsstudie naar de vaststelling van een non-discriminatiewetgeving op Europees 
niveau.  
 
De herziene doelstellingen van de Europese werkgelegenheidsstrategie moeten de mainstreaming van het 
gehandicaptenvraagstuk in de werkgelegenheidsrichtsnoeren en de nationale hervormingsprogramma's 
versterken. 
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De EU moet zich o.m. inzetten voor de mainstreaming van het gehandicaptenvraagstuk in: 
 
-  de structuurfondsen, op basis van de beginselen van non-discriminatie en toegankelijkheid;  
 
- het zevende kaderprogramma, door ervoor te zorgen dat onderzoeksprojecten worden opgestart op 

gebieden als design for all, ICT-systemen, zelfstandig leven, enz.; 
 
-  maatregelen om het spoor-, bus- en zeevervoer toegankelijker te maken.  
  

Het EESC hoopt dat de Commissie de volgende specifieke vraagstukken op de 
agenda voor de toekomst zet: 

 
-  het zelfstandig leven en het recht van gehandicapten om niet te worden afgezonderd in tehuizen of 

van de samenleving te worden uitgesloten. De modernisering van de stelsels van sociale 
bescherming behoort dan ook tot de prioriteiten; 

 
-   de actieve politieke betrokkenheid en maatschappelijke participatie van mensen met een handicap. 

De rol van de relevante ngo's zou op zowel nationaal als EU-niveau moeten worden versterkt, 
waarbij ook kleinere ngo's een plaats moeten krijgen naast de grotere organisaties; 

 
-  in de toekomst zouden naast de werkgelegenheid ook andere terreinen aandacht moeten krijgen, 

zoals onderwijs, cultuur en vrijetijdsbesteding; 
 
-  de gevolgen van meervoudige discriminatie, culturele verschillen, armoede, enz.; 
 
-  aangepaste werkplekken (met inbegrip van hulptechnologieën en job coaching – begeleiding bij het 

zoeken naar en behouden van werk), en de aanwijzing in bedrijven van equality officers, die moeten 
zorgen voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt; 

 
-  de veiligheid op het werk, ter voorkóming van handicaps. 

 
–   Contactpersoon: mevrouw Redstedt 
                   (Tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail : anna.redstedt@esc.eu.int) 
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4. ECONOMISCHE EN SOCIALE SAMENHANG 

 
• Strategische richtsnoeren cohesiebeleid (2007-2013) 
− Rapporteur: de heer VEVER (Werkgevers – FR) 

 
− Referentie: COM(2005) 299 final – SEC(2005) 904 – CESE 592/2006 
 
− Kernpunten:  
 

Het EESC stelt vast dat de verbanden tussen de prioriteiten van de strategische 
richtsnoeren 2007-2013 en de doelstellingen van de structuurfondsen niet met zoveel 
woorden zijn aangegeven. Met het oog op de krapte van het budget beveelt het 
EESC aan de middelen van het cohesiebeleid te diversifiëren, de steun meer te 
concentreren en de methoden die voor het beheer worden gebruikt te moderniseren, 
omdat zowel de transparantie als de interactie daarmee zijn gediend. 

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

 
 

• Naar een nieuw sociaal contract in Latijns-Amerika  
− Rapporteur: de heer ZUFIAUR NARVAIZA (Werknemers – ES) 
 
− Referentie: Informatief rapport – CESE 68/2006 fin 
 
− Kernpunten: 

 
De volgende topconferentie EU-Latijns-Amerika/Cariben is een mooie gelegenheid om een verdieping 
van het strategisch partnerschap te bewerkstelligen. Vereisten daartoe zijn de nodige politieke wil en een 
algemene strategie, zodat vooruitgang kan worden geboekt op het gebied van de 
associatieovereenkomsten, de ontwikkeling van nieuwe institutionele mechanismen voor solidariteit en 
ontwikkelingshulp. 
 
Voor de maatschappelijke organisaties is ongetwijfeld een sleutelrol weggelegd bij activiteiten en 
projecten op dit gebied, en ook het EESC en zijn tegenhangers uit Latijns-Amerika zijn als 
representatieve organisaties van het maatschappelijk middenveld bereid hierbij de rol van strategische 
partners op zich te nemen.  
 
Voor de maatschappelijke organisaties uit Latijns-Amerika/Cariben is en blijft het Europese sociaal 
model een referentiepunt. De Europese maatschappelijke organisaties hebben er op hun beurt alle belang 
bij om Latijns-Amerika te helpen een model voor duurzame ontwikkeling uit te werken, niet alleen uit 
solidariteit maar ook om zo het Europese sociaal model te versterken. 
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Erg bemoedigend is in dit verband ook de aanbeveling van het Europees Parlement, dat pleit voor meer 
sociale fora met o.m. werkgevers, werknemers en consumenten, en dat het EESC verzoekt zijn 
inspanningen om een specifieke dialoog over sociale samenhang op gang te brengen voort te zetten en 
zijn ervaring te delen met de Latijns-Amerikaanse partners. 
 
Het maatschappelijk middenveld in de EU en in een aantal Latijns-Amerikaanse landen of regio’s wil 
niet alleen worden betrokken bij de follow-up van deze associatieovereenkomsten, maar wil ook dat 
hierin een aantal sociale bepalingen wordt opgenomen. Wat de sociale bepalingen betreft zou kunnen 
worden verwezen naar de eerbiediging van de fundamentele rechten op arbeidsgebied en naar de 
bescherming van de mensenrechten, de democratie en het milieu; ook moet worden voorzien in de 
instelling van de hierboven bedoelde overlegmechanismen. 

 
− Contactpersoon : de heer Gatis Eglitis 
                     (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail : gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 

5. GEZONDHEID EN BESCHERMING VAN CONSUMENTEN 

• Een rechtskader voor het consumentenbeleid  
– Rapporteur: de heer PEGADO LIZ (Diverse werkzaamheden – PT) 
 
–   Referentie: Initiatiefadvies – CESE 594/2006 
 
–   Kernpunten: 
 

Het consumentenbeleid is een van de beleidstakken die de Europese burger het meest tot de verbeelding 
spreken. Dit beleid kan er in belangrijke mate toe bijdragen dat de burger het Europese ideaal steunt 
vooral wanneer dit aan zijn behoeften en wensen tegemoet komt, wat niet altijd het geval is geweest. 
 
Het EESC stelt vast dat: 
• de politieke wil aanwezig moet zijn om het consumentenbeleid beter toe te spitsen op meer inspraak 

voor de consument en een betere bescherming van zijn belangen op alle communautaire 
beleidsterreinen; 

• maar dat ook diepgaand onderzoek moet worden verricht naar een nieuw juridisch kader als 
grondslag voor het consumentenbeleid, aangezien de bepalingen in het Verdrag van Maastricht 
(artikel 129 A) het Verdrag van Amsterdam (artikel 153) niet toereikend zijn.  

 
Dankzij de vele bijdragen van een groot aantal gerenommeerde Europese juristen heeft het Europees 
Economisch en Sociaal Comité ten slotte een voorstel voor een nieuwe rechtsgrondslag voor het 
consumentenbeleid kunnen formuleren. 

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

• De binnenvaart in Europa  
–  Rapporteur: de heer SIMONS (Werkgevers – NL) 
  

 –    Referentie:  Initiatiefadvies CESE 599/2006 
   
–  Kernpunten: 
 
Alles afwegende steunt het EESC het streven om als eindfase te komen tot een onafhankelijke organisatie, 
vormgegeven bij verdrag, die tenminste zowel de internationale organisaties, zoals de EU zelf, de EU-
lidstaten die binnenvaart bedrijven, als niet-EU-lidstaten, zoals Zwitserland, en de niet-EU-Donau-
oeverstaten, zou kunnen omvatten. Binnen een organisatie van partijen bij een dergelijk verdrag kan een 
bijeenkomst van ministers de politieke, rechtens afdwingbare, beslissingen nemen en toezien op de nationale 
controles. Voorts zou binnen de organisatie niet alleen alle kennis en expertise gebundeld kunnen worden die 
nu in de verschillende bestaande gremia voorhanden is; tevens zou erover gewaakt kunnen worden dat het 
bestaande niveau van bescherming en veiligheid tenminste gehandhaafd blijft, en een sectorale sociale 
dialoog voortduurt. 
 
Om uiteindelijk te komen tot een eenvormig rechtsregime in pan-Europa dient met een aantal zaken rekening 
te worden gehouden.  
 
Ten eerste zijn wat betreft de geografische reikwijdte, anders dan bijvoorbeeld bij andere 
vervoersmodaliteiten zoals luchtvaart en wegvervoer, bij binnenvaart niet alle EU-landen direct betrokken.  
 
Ten tweede zijn ook landen die geen EU-lidstaat zijn wel degelijk belangrijk voor de binnenvaart en daarmee 
ook voor Europa.  
 
Ten derde kan alleen door politiek gemeenschappelijk optreden de benodigde infrastructurele aanpassing in 
en aan de binnenwateren tot stand komen, zaken die tot de nationale competentie behoren van alle staten. 
 
Ten vierde is duidelijk dat niet alle regels op alle Europese rivieren in alle omvang en in dezelfde zwaarte 
toegepast hoeven te worden, door de verscheidenheid aan natuurlijke omstandigheden, verschillen in 
infrastructuur en in intensiteit van de binnenvaart. 
 
Het sociaal beleid, dat in de huidige regelgeving voor de binnenvaart in de diverse Europese regio’s heel erg 
verwaarloosd werd, moet in dit nieuwe stelsel bijzondere aandacht krijgen. De sociale partners moeten ten 
volle bij de ontwikkeling ervan worden betrokken. 
 

  
– Contactpersoon : mevrouw Wagner   

 (Tel. : 00 32 2 546 83 06 – e-mail : anna.wagner@esc.eu.int)  
 

 
• Gemeenschappelijke regels - EASA   
– Rapporteur: de heer SIMONS (Werkgevers – NL) 
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 –   Referentie: COM(2005) 579 final – 2005/0228 COD – CESE 600/2006 
   
– Kernpunten: 

 
Het EESC staat volledig achter de doelstelling om het toepassingsgebied van Verordening (EG) 
1592/2002 uit te breiden tot luchtvaartactiviteiten, tot afgifte van vergunningen voor 
vliegtuigbemanningen en tot luchtvaartuigen van derde landen. Het komt immers de efficiëntie en de 
veiligheid ten goede wanneer alle regels voor de veiligheid van de luchtvaart worden geformuleerd door 
één instantie. 
 
In de context van bijkomende certificering voor commerciële exploitanten van derde landen moet de 
Gemeenschap duidelijke mogelijkheden hebben om met derde landen bilaterale overeenkomsten te 
sluiten over de wederzijdse erkenning van certificaten. Er is dan ook veel méér communautaire steun 
nodig dan momenteel is gepland. Wanneer tegelijkertijd op EU-niveau middelen worden gebundeld, kan 
dat aanzienlijke kostenbesparingen opleveren, niet alleen voor de sector maar ook voor de nationale 
regeringen. In het Commissievoorstel komt dit punt niet ter sprake. 
 
De definitie van commerciële luchtvaartactiviteit moet naar de overtuiging van het EESC ook activiteiten 
van of namens bedrijven (corporate operations) en activiteiten in gedeelde eigendom (fractional 
ownership operations) omvatten, zodat alle passagiers binnen de EU kunnen rekenen op dezelfde mate 
van veiligheid. 

 
– Contactpersoon: mevrouw Wagner   

              (Tel. : 00 32 2 546 83 06 – e-mail : anna.wagner@esc.eu.int)  
 
• Beveiliging burgerluchtvaart 
– Rapporteur: de heer McDONOGH (Werkgevers – IE) 

 
 – Referentie: COM(2005) 429 final – CESE 584/2006 
 

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

 
 

7. MILIEUBESCHERMING 
 
•  Luchtvaart en klimaatverandering 
–  Rapporteur : de heer SIMONS (Werkgevers – NL) 

 
– Referentie : COM(2005) 459 final – CESE 25/2006 fin– CESE 598/2006 
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– Kernpunten : 
 

Het EESC vindt net als de Commissie dat er extra (beleids)maatregelen nodig zijn om het effect van 
luchtvaart op klimaatverandering te beheersen. De groei van de bijdrage van de luchtvaart aan de uitstoot 
van broeikasgassen zal ca. 50 % van het jaarlijkse groeipercentage van de luchtvaart zijn, zelfs wanneer 
alle ambitieuze O&O-doelstellingen de komende decennia gerealiseerd worden. De hiervoor 
gereserveerde budgetten in het 7e kaderprogramma zullen doelgericht en effectief besteed dienen te 
worden.  
 
De Europese Commissie legt zichzelf, ter beperking van het klimaateffect, een beleidsdoelstelling op om 
de uitstoot van CO2 en NOx van de luchtvaart in de EU te beperken, te beginnen met de periode 2008-
2012. Vanwege internationale verdragen en afspraken en op grond van lopende studies is het EESC van 
mening dat gestart zou moeten worden met maatregelen tegen de CO2-uitstoot van het intra-Europese 
luchtverkeer, om eventuele vertragingen in de tenuitvoerlegging tot een minimum te beperken. 
 
Het intra-Europese luchtverkeer zou voor haar (jaarlijks groeiende) CO2-bijdrage aan het klimaateffect 
zo snel mogelijk moeten worden opgenomen in een open Europees systeem van verhandelbare 
emissierechten met een realistisch base-line scenario. Er zou op EU-niveau moeten worden gealloceerd 
en er zou een extra bijdrage/reductiedoelstelling moeten worden ingevoerd die direct geldt voor de 
luchtvaartmaatschappijen als handelende partij, waarbij nieuwe toetreders tot de markt mogelijk dienen 
te blijven zonder concurrentienadeel. Voor overige effecten zouden meer geschikte lokale instrumenten 
gebruikt moeten worden, zoals een NOx-heffing dan wel operationele maatregelen. 
 
EU en bedrijfsleven zouden een topprioriteit moeten maken van investeringen in onderzoek naar de 
klimaateffecten van door de luchtvaart veroorzaakte niet-CO2-emissies en de ontwikkeling van 
technologieën voor een schonere luchtvaart, waarbij er met name naar gestreefd moet worden schadelijke 
compromissen tussen lokale geluidsoverlast, lokale emissies en globale emissies van de luchtvaart te 
vermijden. 
 
Een verbeterd beheer van het luchtruim via het Single Sky-initiatief en het SESAR-programma zou ook 
prioriteit moeten krijgen met het oog op de mogelijkheden die dit biedt voor emissiereductie. 
 

– Contactpersoon: mevrouw Korzinek   
                      (Tel : 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
 

• Thematische strategie voor het mariene milieu 
–  Rapporteur:  mevrouw SÁNCHEZ MIGUEL (Werknemers – ES) 

 
–  Referentie: COM(2005) 505 final – 2005/0211 COD – CESE 585/2006 
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–  Kernpunten: 
 

Het EESC is ingenomen met dit voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Richtlijn Mariene 
strategie). Toch blijft het kritisch staan tegenover het voorstel, dat meer dan welkom is maar niet ver 
genoeg gaat. Onze zeeën en oceanen zijn er zo slecht aan toe dat meer dwingende regels noodzakelijk 
zijn, zodat de naleving van de al bestaande bepalingen kan worden afgedwongen en gecontroleerd. 
Bovendien wordt de toestand van het mariene milieu met dit voorstel maar gedeeltelijk aangepakt. Een 
kaderrichtlijn zou het doel beter dienen: daarmee kunnen immers ook de aspecten die nu buiten 
beschouwing blijven, worden aangepakt en in een later stadium diepgaand worden behandeld. 
 
Er wordt enkel gebruik gemaakt van al bestaande wetgevende en beheersinstrumenten. De lidstaten 
hoeven dus geen nieuwe financiële middelen vrij te maken en de bureaucratische rompslomp blijft 
beperkt. Een ander pluspunt is dat de Commissie vasthoudt aan de regelingen voor participatie en 
deelname van het publiek en de betrokken partijen, die onmisbaar zijn om de burger meer inspraak te 
geven bij de behandeling van milieuthema’s.  
 
De regionale autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de evaluatie en programmering van de 
doelstellingen en acties ten aanzien van het mariene milieu, binnen de grenzen van hun bevoegdheden. 
Het EESC dringt er daarom op aan de coördinatie- en controleactiviteiten van de Commissie in dit 
verband duidelijk af te bakenen en te versterken, zodat de maatregelen in alle kustgebieden op elkaar 
worden afgestemd en met elkaar in evenwicht zijn. Onze zeeën en oceanen kennen immers geen grenzen. 
Verder zou coördinatie op centraal niveau ook nuttig zijn om de EU, waar haalbaar, invloed te laten 
uitoefenen op derde landen, m.n. die landen waarmee internationale overeenkomsten zijn afgesloten.  
 
Aangezien kwantiteit een doorslaggevende factor is voor de toestand van het mariene milieu, meent het 
EESC dat ook gebruik moet worden gemaakt van kwantitatieve descriptoren, m.n. voor de definitie van 
een goede milieutoestand van het mariene milieu, net als in de kaderrichtlijn Water is gedaan voor de 
binnenwateren.  
 
Ten slotte zij nog gewezen op twee punten die van groot belang zijn voor een efficiënte realisatie van de 
hier voorgestelde doelstellingen. In de eerste plaats onmiddellijk uitvoering moeten worden gegeven aan 
alle eerder vastgelegde maatregelen die van invloed zijn op het mariene milieu, zoals de maatregelen in 
het kader van de pakketten ERIKA I, II en III. Tweede aandachtspunt is onderzoek op het gebied van het 
mariene milieu. Door de kennis terzake te vermeerderen en te verbeteren kunnen de doelstellingen 
worden verduidelijkt en kunnen actieprogramma’s worden vastgesteld om het milieu weer gezond te 
maken. In dit verband is meer participatie in de Europese kaderprogramma’s voor onderzoek 
noodzakelijk.  

 
– Contactpersoon: mevrouw Pimentel   

               (Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
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8. EUROPEES BURGERSCHAP EN BURGERRECHTEN 

 
• Onderhoudsverplichtingen 
−  Rapporteur: de heer RETUREAU (Werknemers – FR) 
 
−  Referentie: COM(2005) 649 final – 2005/0259 CNS – CESE 588/2006 
 
−  Kernpunten: 
 

Het EESC steunt dit verordeningsvoorstel, onder voorbehoud van de hierna volgende specifieke 
opmerkingen. Het is verheugd over de pogingen van de Commissie om tot goede wetgeving te komen, 
waarbij zij met name gebruik heeft gemaakt van voorafgaande raadpleging en van een vooraf 
uitgevoerde effectbeoordeling, hetgeen heeft geresulteerd in een wettekst van hoge kwaliteit.  
 
Ook is het ingenomen met het besluit om als rechtsvorm voor een verordening te kiezen, alsook met de 
gekozen rechtsgrondslag, waarmee deze materie beter kan worden geharmoniseerd telkens wanneer een 
onderdeel daarvan een Europees karakter vertoont, al blijven tussen de nationale wetgevingen verschillen 
bestaan 
 
Dit verordeningsvoorstel betreft zowel het familierecht als de inning van alimentatievorderingen, waarbij 
in sociaal opzicht risico's op verpaupering bestaan die mede in overweging moeten worden genomen. 
Daarnaast voldoet het aan de eisen inzake duidelijkheid en rechtszekerheid ten behoeve van de betrokken 
partijen, betrokken derden en betrokken overheden. Ook voorziet het in de bescherming van 
persoonsgegevens tegen elk gebruik dat niet te maken heeft met de beslechting van het geschil en met de 
vervulling van de alimentatieverplichtingen door de schuldenaar.  
 
Het EESC verzoekt de regeringen van het Verenigd Koninkrijk en Ierland om na te gaan of zij door deze 
verordening kunnen worden gebonden ("opt in"). De regering van Denemarken wordt opgeroepen tot het 
vergemakkelijken van de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake alimentatie-uitkeringen, 
overeenkomstig het door dit land geratificeerde Verdrag van Den Haag inzake de tenuitvoerlegging van 
onderhoudsverplichtingen. 

 
− Contactpersoon: mevrouw Kaniewska 
                    (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

 
• Europees jaar van de interculturele dialoog (2008) 
− Rapporteur: mevrouw CSER (Werknemers – HU) 
 
− Referentie: COM(2005) 467 final – 2005/0203 (COD) – CESE 590/2006 
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− Kernpunten: 
 

Het Jaar van de interculturele dialoog zou, door mensen vertrouwd te maken met culturele verschillen en 
deze te doen respecteren, een instrument moeten zijn om spanningen weg te nemen door de dieper 
liggende oorzaken daarvan aan te wijzen.  
 
Ook kan worden gedacht aan de oprichting van een communautair mediakanaal (een radio- of 
televisiestation dat uitzendt in de EU-talen), als instrument om de doelstellingen van het Jaar te 
verwezenlijken. 
 
Het EESC betwijfelt of het voorgestelde budget toereikend is voor de verwezenlijking van de 
voornaamste doelstellingen. Het budget is namelijk voor het grootste deel bestemd voor ondersteuning 
van "acties op communautair niveau". Met de huidige middelenverdeling is het maar de vraag of lokale 
burgerinitiatieven kunnen worden gefinancierd. 
 
Het EESC stelt de Commissie voor niet alleen kwantitatieve maar ook kwalitatieve indicatoren vast te 
stellen, en biedt daarbij zijn hulp aan. 
 
Op basis van de evenementen en activiteiten in het kader van het Jaar van de interculturele dialoog kan 
een "encyclopedie van de Europese cultuur" worden samengesteld. Ook staat het EESC achter het 
voorstel om een Dag van de interculturele dialoog in te stellen, net als het voorstel om prijzen toe te 
kennen aan Europese burgers, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen, die zich hebben 
onderscheiden bij de bevordering van de interculturele dialoog. 
 
Het EESC zou willen deelnemen aan de evaluatie van het Jaar. 
 

–  Contactpersoon: mevrouw Redstedt 
                    (Tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail: anna.redstedt@esc.eu.int) 
 
 
9. IMMIGRATIEBELEID 

 
• Migratie en internationale bescherming 
−  Rapporteur: mevrouw SCIBERRAS (Werkgevers – MT) 
 
−  Referentie: COM(2005) 375 final – 2005/0156 (COD) – CESE 587/2006 

mailto:anna.redstedt@cese.europa.eu


ALGEMENE INFORMATIE 

 

105

Bulletin 15.05.2006 
 

- NL- PE 369.014 

 
−  Kernpunten: 

 
Nauwkeurige statistische gegevens zijn van groot belang om de migrantenbevolking van de EU-lidstaten, 
met inbegrip van omvang en demografische kenmerken, in kaart te brengen.  Het EESC dringt er bij de 
Commissie op aan de aandacht te vestigen op de behoefte aan nauwkeurige statistische informatie op dit 
gebied, zodat de lidstaten het belang van dit onderwerp erkennen en er meer middelen voor uittrekken. 
 
De meeste EU-lidstaten beschikken over uitgebreide statistieken over de landen van herkomst van 
asielzoekers. Niettemin is er nog steeds behoefte aan nauwkeurigere statistieken op basis van coherente 
criteria voor alle lidstaten die in de toekomst vergelijkingen op transnationaal niveau mogelijk maken. 
 
Statistieken spelen o.m. een bijzonder belangrijke rol omdat zij de ontwikkeling en herziening van beleid 
kunnen beïnvloeden. 
 

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

 
• Nanowetenschappen en nanotechnologieën 
– Rapporteur : de heer PEZZINI (Werkgevers – IT) 
 
– Referentie : COM(2005) 243 final – CESE 582/2006 
 
– Kernpunten : 
 

Het EESC is ingenomen met de voorstellen van de Commissie voor de uitvoering van een actieplan op 
het gebied van N&N tussen nu en 2009, en hoopt dat het communautaire actieplan vergezeld zal gaan 
van nationale actieplannen. 
 
Het EESC is van mening dat het Europese bedrijfsleven de onderzoeksinspanningen en de toepassing van 
N&N moet vergroten en het tempo daarvan moet opvoeren, en meer investeringen zou moeten doen. 
 
Op N&N gebaseerde materialen, producten en diensten kunnen tussen nu en 2015 een wereldmarkt van 
honderden miljarden euro per jaar genereren, op voorwaarde dat de wetenschappelijke excellence wordt 
omgezet in commercieel succesvolle producten, processen en diensten. 

 
– Contactpersoon: mevrouw Bêlařová-Carabin 
         (Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)  
 

 
• Specifieke OTO-programma's  
– Rapporteur: de heer WOLF (Diverse werkzaamheden – DE) 
–   Corapporteur: de heer PEZZINI (Werkgevers– IT) 
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– Referentie: COM(2005) 439-440-441-442-443-444-445 final – CESE 583/2006 
 
– Kernpunten: 

 
De doelstelling van Lissabon om van Europa de leidende economische ruimte te maken, vergt een forse 
toename van de O&O-investeringen. Het EESC wijst er andermaal op dat Europese samenwerking op 
O&O-gebied een goede katalysator voor integratie en cohesie vormt. Het EESC doet de aanbeveling dat 
substantieel meer geld aan O&O moet worden besteed dan thans het geval is. 
 
Verder komt het EESC met de algemene aanbeveling om geen starre budgettaire onderverdeling voor de 
respectieve thema's te maken, maar juist voor zoveel mogelijk flexibiliteit te zorgen. Daarmee moet de 
Commissie de ruimte krijgen om tijdens de uitvoering van het programma tijdig te reageren op nieuwe 
kwesties of op noodzakelijk geworden herstructureringen. 
 
Het EESC verwijst ten slotte naar zijn vroegere aanbeveling om de administratieve rompslomp in 
verband met steunaanvragen drastisch in te dammen, procedures te vereenvoudigen en voor zoveel 
mogelijk continuïteit met betrekking tot de steuninstrumenten en toekenningsprocedures te zorgen. 
 

–  Contactpersoon: mevrouw Bêlařová-Carabin 
         (Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)  

 
 
 

11. BESTRIJDING VAN DE FINANCIERING VAN HET TERRORISME 
 

• Geldoverdrachten - informatie over de betaler 
− Rapporteur: de heer BURANI (Werkgevers – IT) 

 
− Referentie: COM(2005) 343 final – 2005/0138 (COD) – CESE 597/2006 
 
− Kernpunten:  
 

Het EESC onderschrijft volledig dat er op dit gebied behoefte is aan een verordening. In het algemeen 
zijn de in het Commissiedocument voorgestelde maatregelen gepast en verstandig, maar het EESC 
betwijfelt of ze in de praktijk, zeker op korte termijn, wel allemaal even efficiënt zullen zijn. 
 
Het stelt derhalve voor: te verduidelijken dat de maatregelen niet alleen betrekking hebben op terrorisme, 
maar ook op georganiseerde criminaliteit; te wijzen op de reeds geldende antiwitwasvoorschriften; één 
meldpunt op te richten dat ermee wordt belast alle meldingen te verwerken en door te spelen aan de 
bevoegde onderzoeksautoriteiten; en dat de autoriteiten de namen van verdachten bekend maken. 

 
− Contactpersoon: mevrouw Bedö 
                     (Tel : 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
 

____________ 
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Type: mailto

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

Page: 93
Type: mailto

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

Page: 94
Type: mailto

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

Page: 95
Type: mailto

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

Page: 96
Type: mailto

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

Page: 97
Type: mailto

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

Page: 98
Type: mailto

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

Page: 98
Type: mailto

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

Page: 99
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 100
Type: mailto

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

Page: 100
Type: mailto

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

Page: 101
Type: mailto

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

Page: 102
Type: mailto

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

Page: 103
Type: mailto

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

Page: 104
Type: mailto

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

Page: 105
Type: mailto

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

Page: 105
Type: mailto

Old: mailto:magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int
New: mailto:magdalena.belarova-carabin@cese.europa.eu

Page: 106
Type: mailto

Old: mailto:magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int
New: mailto:magdalena.belarova-carabin@cese.europa.eu

Page: 106
Type: mailto

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

Page: 107
Type: http:

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