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NI Niet-ingeschreven

Commissies

AFET Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke
veiligheid en defensiebeleid

BUDG Begrotingscommissie
CONT Commissie begrotingscontrole
LIBE Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken
ECON Economische en Monetaire Commissie
JURI Commissie juridische zaken en interne markt
ITRE Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
EMPL Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
ENVI Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
AGRI Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
PECH Commissie visserij
RETT Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
CULT Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
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FEMM Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
PETI Commissie verzoekschriften
ENQU Tijdelijke Enquêtecommissie
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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:

02/02 Rooster van de officiële vergaderingen van het Europees Parlement in 2002

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

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

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

____________________
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BENOEMINGEN/ONTSLAGNEMINGEN/BEËINDIGING MANDAAT

Officiële bekendmaking van de verkiezing
van een Spaanse afgevaardigde

in het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 4 februari 2002 kennisgenomen van de
verkiezing van

Mevrouw Maria Esther HERRANZ GARCIA

ter vervanging van Mevrouw Carmen FRAGA ESTEVEZ (PPE-DE/ES), met ingang van 21 januari 2002.

___________________
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SAMENSTELLING VAN DE FRACTIES

Op de vergadering van 4 februari 2002 heeft het Europees Parlement kennis genomen van het feit dat:

de heer Pietro MENNEA

is toegetreden tot de PPE-DE-Fractie, met ingang van 4 februari 2002.

__________________

Op de vergadering van 27 februari 2002 heeft het Europees Parlement kennis genomen van het feit dat:

de heer Hervé NOVELLI

is toegetreden tot de ELDR-Fractie, met ingang van 5 februari 2002.

__________________
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN (Stand op 26.02.2002)

Indiener Onderwerp Nr.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Financiering MEDA en cultuur P-0001/02

Alexandros Alavanos Luchthavenbelasting op het vliegveld van Athene E-0002/02

Alexandros Alavanos Christus vlucht opnieuw uit Bethlehem E-0003/02

Jan Mulder In de handel brengen van pootaardappelen: artikel 4 van
richtlijn 98/95/EG tot wijziging van richtlijn 66/403/EEG

E-0004/02

Chris Davies Interpretatie van EG-verordening nr. 2037/2000/EG over
stoffen die de ozonlaag afbreken

E-0005/02

Luis Berenguer Fuster en Joan
Colom i Naval

Tekortkomingen elektriciteitsvoorziening in Spanje en
actie van de Commissie

E-0006/02

Guido Sacconi, Paolo Bartolozzi en
Enrico Ferri

Steun voor jonge landbouwers in de Toscane E-0007/02

Monica Frassoni Vergunningen voor mijnbouwprospectie en
milieueffectrapportage op Sardinië

E-0008/02

Erik Meijer Het vertragen en verhinderen van de bouw met Europees
geld van een haven en een luchthaven in het Palestijnse
gebied rondom de stad Gaza

E-0009/02

Erik Meijer De mogelijkheden voor controle op naleving van EU-
subsidieregels door lagere overheden en het in september
nog ontbreken van informatie uit Fryslân

E-0010/02

Erik Meijer Het opsporen van een financiële omweg die is gebruikt
voor het aantrekken van een bedrijf in de economisch-
geografisch benadeelde Nederlandse provincie Fryslân

E-0011/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Financiering MEDA en cultuur E-0012/02

Brigitte Wenzel-Perillo Omzetting van Communautair Initiatief Interreg III,
Onderdeel A

E-0013/02

Graham Watson Gebeurtenissen in Genua E-0014/02

Graham Watson EU-gelden voor ontwikkelingsprojecten E-0015/02

Graham Watson Microfinancieel beleid E-0016/02

Marie Isler Béguin Mandaat van de Armeens-Turkse bemiddelingscommissie E-0017/02

Luciano Caveri Mededeling over kabelbanen, skiliften e.d. P-0018/02
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Marco Cappato Naleving van de burger- en politieke rechten in de
Democratische Volksrepubliek Laos

P-0019/02

Graham Watson Financiële steun van de EU voor de Palestijnse autoriteit E-0020/02

Graham Watson Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik E-0021/02

Elizabeth Lynne Subsidies voor spierziektes E-0022/02

Bartho Pronk Uitvoering van het arrest-Engelbrecht in België E-0023/02

Antonios Trakatellis Naturalisaties tot Griek en illegale toekenning van het
burgerschap van de Unie

P-0024/02

Eija-Riitta Korhola Steun voor onderzoek in de EU op het gebied van
tweetaligheid

P-0025/02

Maurizio Turco Opheldering over het antwoord op schriftelijke vraag P-
2886/01 betreffende Noord-
Zuidsamenwerkingsprogramma's op het gebied van de
drugsbestrijding

P-0026/02

Francesco Speroni Onjuiste verklaringen over de euro P-0027/02

Joost Lagendijk Uitspraken commissaris Bolkestein over
belastingharmonisatie

P-0028/02

Véronique De Keyser Door Israëlische bombardementen veroorzaakte schade P-0029/02

Doris Pack Luchtverkeer - mededingingsregels en allianties E-0030/02

Christopher Huhne Prijsverschillen E-0031/02

Christopher Huhne Berekening van prijsdivergentie E-0032/02

Christopher Huhne Directe buitenlandse investeringen binnen de EU E-0033/02

Armando Cossutta Verminderde financiering van de teelt van oliehoudende
zaden

E-0034/02

Bart Staes Aanleg van een afvalstortplaats in Novellara (Reggio
Emilia)

E-0035/02

Luciano Caveri Gebruik van de term "berg" bij landbouwproducten E-0036/02

Luciano Caveri Verordening voor skileraren in Italië E-0037/02

Luciano Caveri Dam van Valgrisenche E-0038/02

Luciano Caveri Cannabis voor therapeutische doeleinden E-0039/02

Luciano Caveri Ziekte van Lyme E-0040/02

Dana Scallon Financiële middelen voor gepensioneerden die deelnemen
aan educatieve, sociale, culturele en sportieve activiteiten

E-0041/02

Michael Cashman Belasting op het onderhouden van een graf E-0042/02
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Bárbara Dührkop Dührkop ESF en onderwijs in minderheidstalen E-0043/02

Eija-Riitta Korhola Netwerken van tweetalige regio's in de EU E-0044/02

Vraag geannuleerd E-0045/02

Ilda Figueiredo Communautaire steun E-0046/02

Miquel Mayol i Raynal Nationaal onderscheidingsteken op nummerplaten P-0047/02

Jens Okking Biomedical Primate Research Centre (BPRC) E-0048/02

Francesco Speroni Discriminatie van EU-burgers door hoger
inschrijvingsgeld

E-0049/02

Ria Oomen-Ruijten, Alexander de
Roo en Dorette Corbey

Bezwaren betreffende openstelling burgerluchthaven E-0050/02

Alexander de Roo Cyclamaat E-0051/02

Dana Scallon Embryonaal onderzoek P-0052/02

Wolfgang Kreissl-Dörfler Kaderovereenkomst van de Deutscher Orden, afdeling
DOH International, met de Europese Commissie

E-0053/02

Wolfgang Kreissl-Dörfler Kaderovereenkomst van de Deutscher Orden, afdeling
DOH International, met de Europese Commissie

E-0054/02

Michl Ebner Minimumleeftijd voor werklozensteun en progressieve
vermindering van de werkloosheidsuitkering

E-0055/02

Dana Scallon Klachten betreffende advocaten en juristen E-0056/02

Konstantinos Hatzidakis Landbouwramp door hevige sneeuwval en vorst in
bepaalde gebieden van Griekenland

E-0057/02

Monica Frassoni Bestemmingsplan PALALVO en lagune van Caorle E-0058/02

Esko Seppänen Steun voor zogenaamde schoolmelk E-0059/02

Camilo Nogueira Román Standpunt van het Spaanse Voorzitterschap over de
hervorming en de constitutionalisering van de Verdragen,
als voorgenomen in de Verklaring van Laken

E-0060/02

Camilo Nogueira Román Autonome gewesten en de Verklaring van Laken E-0061/02

Camilo Nogueira Román Standpunt van het Spaanse Voorzitterschap over de
budgettaire vooruitzichten en de tenuitvoerlegging van de
Structuurfondsen na 2006, na de toetreding van de
kandidaat-lidstaten

E-0062/02

Camilo Nogueira Román Het Spaanse Voorzitterschap en de werktalen van de
Europese Unie

E-0063/02

Camilo Nogueira Román Standpunt van het Spaanse Voorzitterschap over de
betrekkingen met Mercosur en met name met Argentinië

E-0064/02
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Camilo Nogueira Román Galicië en het Europese spoorwegennetwerk E-0065/02

Camilo Nogueira Román Standpunt van de Raad over de hervorming van het GLB E-0066/02

Camilo Nogueira Román Standpunt van de Raad over de hervorming van het GVB
in 2002

E-0067/02

Camilo Nogueira Román De prioriteiten van het Spaanse Voorzitterschap en het
zelfbeschikkingsrecht van de voormalige Spaanse Sahara

E-0068/02

Camilo Nogueira Román Het proces van Barcelona en de visserijovereenkomst met
Marokko

E-0069/02

Alexandros Alavanos Schade door natuurgeweld in Griekenland P-0070/02

Joachim Wuermeling Verbod op kattendarm ("catgut") in de Bondsrepubliek
Duitsland

P-0071/02

Antonios Trakatellis Financiële middelen van de Europese Investeringsbank
voor de bouw van nieuwe scholen en de vervanging van
oude, asbesthoudende schoolgebouwen

E-0072/02

Michael Cashman Repatriëring van lichamen van de ene lidstaat naar de
andere

E-0073/02

Concepció Ferrer Technische bijstand voor China zodat het sanitaire en
fytosanitaire maatregelen kan nemen

E-0074/02

Maurizio Turco Werkgroep van de SCIC (Gemeenschappelijke Tolken- en
conferentiedienst) voor het gebruik van de internationale
taal Esperanto

E-0075/02

Camilo Nogueira Román Verklaringen van de voorzitter van de Europese
Commissie in Madrid

E-0076/02

Astrid Thors Rapport van het Wetenschappelijk Comité over pelsdieren P-0077/02

Ulrich Stockmann Mogelijke sluiting van de spoorwagonfabriek
Ammendorf/Halle (Saale)

E-0078/02

Alexandros Alavanos Uitwissen van grenslijnen op kaarten van de VS E-0079/02

Alexandros Alavanos Vluchtannuleringen wegens slechte weersomstandigheden
op "Eleftherios Venizelos"

E-0080/02

Mihail Papayannakis Drugs in de gevangenissen E-0081/02

Chris Davies Verwijdering van koelkasten - Verordening (EG) nr.
2037/2000

E-0082/02

Chris Davies Microfinanciële diensten ten behoeve van de armen E-0083/02

Chris Davies De handel in mahonie E-0084/02

Chris Davies Toegang van het publiek tot de natuurgebieden van
Europa

E-0085/02
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Erik Meijer Vervuiling van niet genetisch gemodificeerde gewassen
door genetisch gemanipuleerde organismen

E-0086/02

Cristiana Muscardini Repatriëring van stoffelijke overschotten tussen lidstaten E-0087/02

Erik Meijer Gebruik van de euro als binnenlands betaalmiddel in
gebieden die niet behoren tot lidstaten van de Europese
Monetaire Unie

E-0088/02

Erik Meijer Negatieve gevolgen van het gebruik van de euro als
tweede binnenlandse munt voor de aankoop van luxe
diensten en duurzame gebruiksgoederen

E-0089/02

Erik Meijer Verbetering van de terugkeer van aan drugs verslaafde
gevangenen in de samenleving door middel van een zo
veel mogelijk zelfstandige en humane huisvesting

E-0090/02

Astrid Thors Toetsing van medicijnen in Europa E-0091/02

Mihail Papayannakis Verkoopbevordering in de interne markt P-0092/02

Gabriele Stauner Onregelmatigheden met ESF-gelden in Nordrhein-
Westfalen

P-0093/02

Glenys Kinnock Europese Scholen P-0094/02

Renate Sommer Beschikking van de Commissie van 17.09.2001 over
toekomstige dienstverleningsovereenkomsten met de
Duales System Deutschland (DSD) - procedure
overeenkomstig artikel 81 van het EG-verdrag en artikel
53 van de EER-overeenkomst

E-0095/02

Christopher Huhne Kinderzitjes E-0096/02

Christopher Huhne Uitkeringen voor gehandicapten E-0097/02

Christopher Huhne Groei van het regionale BBP E-0098/02

Christopher Huhne Groei van het regionale BBP E-0099/02

Christopher Huhne Regionale BBP-cijfers E-0100/02

Christopher Huhne Bevolkingsontwikkeling in Oxfordshire E-0101/02

Christopher Huhne Antwoord op schriftelijke vraag E-1393/01 E-0102/02

Christopher Huhne Personeelsbeleid bij de Commissie E-0103/02

Christopher Huhne Helms-Burton Act E-0104/02

Ian Hudghton Zalmovereenkomst tussen EU en Noorwegen P-0105/02

Theresa Villiers Euro en ERM II P-0106/02

Christopher Heaton-Harris Subsidie aan Railtrack P-0107/02
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Kathalijne Buitenweg Waarborgen bij verstrekking van persoonsgegevens aan
derde staten en instanties

P-0108/02

Theresa Villiers Euro en ERM II E-0109/02

Patricia McKenna Vrij verkeer van werknemers in de EU E-0110/02

Sami Naïr Sluiting fabriek in Biache-Saint-Vaast door
bedrijfsconcentratie van Usinor

E-0111/02

Emilio Menéndez del Valle Uitlatingen van de fungerend voorzitter van de Raad over
de vernietiging van Palestijnse infrastructuur in Israël

P-0112/02

Mogens Camre Het verlenen van asiel binnen de EU E-0113/02

Markus Ferber Publicatie "European Dialogue" E-0114/02

Markus Ferber Centrum voor industriële samenwerking tussen de EU en
Japan, Tokio

E-0115/02

Concepció Ferrer TV3 - Catalaanse televisiezender in Frankrijk E-0116/02

Jillian Evans Vervoer van radioactief materiaal binnen de lidstaten van
de EU

P-0117/02

Eluned Morgan Economisch en Sociaal Comité P-0118/02

Michael Cashman Associatie-overeenkomsten met derde landen P-0119/02

Eurig Wyn Kosten van maatregelen inzake voedselveiligheid voor
producenten

E-0120/02

Eurig Wyn Kosten van maatregelen inzake voedselveiligheid voor
producenten

E-0121/02

Eluned Morgan Mond- en klauwzeer E-0122/02

Rosa Miguélez Ramos De Commissie en de internationale
visserijovereenkomsten

E-0123/02

Roberta Angelilli Rijbewijs voor autobus E-0124/02

Dorette Corbey, Albert Maat en Jan
Mulder

Handelsbelemmeringen in reactie op de BSE-crisis, met
name in de kandidaatlidstaten

E-0125/02

Sebastiano Musumeci Het ontbreken van een plan voor de reorganisatie van de
luchtcorridors

P-0126/02

Rolf Berend De in Luxemburg gevestigde firma CREAM E-0127/02

Alexandros Alavanos Inhouding door derden van een gedeelte van de EOGFL-
subsidies

E-0128/02

Alexandros Alavanos Het Volkenkundig Museum van Thraki E-0129/02

Stavros Xarchakos De dreigende opschorting van een afkickprogramma E-0130/02
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Stavros Xarchakos Reclame met pornografische inhoud E-0131/02

Vraag geannuleerd E-0132/02

Carlos Carnero González Verklaringen van commissaris De Palacio over de
kernenergie

E-0133/02

Albert Maat Instandhouden van het zoeken en rapen van kievitseieren
in Fryslan

P-0134/02

Salvador Garriga Polledo Voorstellen van de Commissie aan de Europese Unie
inzake de economische toekomst van Haïti

E-0135/02

Jorge Hernández Mollar Voorlichtingspubliciteit over het landelijk toerisme in
Andalusië

E-0136/02

Jorge Hernández Mollar Lijst van communautaire voorstellen voor het
gemeenschappelijke Europese immigratiebeleid

E-0137/02

Jorge Hernández Mollar Herstel van de stranden voor de kust van Malaga E-0138/02

Salvador Garriga Polledo Begrotingspost voor de activiteiten van het Presidium van
de Europese Conventie

E-0139/02

Salvador Garriga Polledo Standpunt van de Commissie inzake het project voor
plaatsbepaling per satelliet Galileo

E-0140/02

Eurig Wyn Richtlijn van 8 december 1975 betreffende de kwaliteit
van het zwemwater

E-0141/02

Giuseppe Di Lello Finuoli Oprichting van "antiglobaliseringseenheden" en van een
gegevensbank van manifestanten

P-0142/02

Raina Echerer Passief kiesrecht voor werknemers bij verkiezingen in
bedrijf of branche

E-0143/02

Christopher Heaton-Harris Percentage van vacatures bij de Commissie E-0144/02

Christine De Veyrac Godsdienstvrijheid in Vietnam E-0145/02

Sebastiano Musumeci Oprichting van een Europees agentschap voor
burgerbescherming

E-0146/02

Adriana Poli Bortone Suikerbietentelers uit Zuid-Italië E-0147/02

Erik Meijer Inperking van de werking van Europese
aanbestedingsregels door middel van publiek private
samenwerking

E-0148/02

Erik Meijer Extra kosten voor klanten van banken als gevolg van het
niet nakomen van afspraken over het omwisselen  van
oude valuta in euro's

E-0149/02

Jan Andersson en Hans Karlsson Verschillen in kosten in geval van bedrijfssluitingen E-0150/02
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Jan Andersson en Hans Karlsson Bedrijfssluiting in verband met structurele steun -
Gislaved, Zweden

E-0151/02

Salvador Jové Peres Initiatieven van de Spaanse regering met betrekking tot de
"antiglobaliseringsbeweging"

P-0152/02

Franz Turchi Vraag van 19 oktober 2001 van de heer Francesco Turchi P-0153/02

Roberto Bigliardo Milieuramp in Caserta P-0154/02

Wilhelm Piecyk Gedrag van Spaanse autoriteiten bij afgifte van
verblijfsdocumenten voor EU-burgers

E-0155/02

Graham Watson Afrikaanse aids-wezen E-0156/02

Fodé Sylla Spanje: oprichting van "antiglobaliseringseenheden" en
van een gegevensbank

P-0157/02

Charles Tannock Problemen van een Brits onderdaan bij het registreren van
een scooter in Italië

E-0158/02

Cristiana Muscardini Bescherming van het milieu in de Podelta E-0159/02

Cristiana Muscardini Variant van hemoglobine (HbC) als bescherming tegen
malaria

E-0160/02

Cristiana Muscardini Internetsites die verkeerde informatie doorspelen over het
melanoom

E-0161/02

Jan Wiersma en Margrietus van
den Berg

Atoomwapens tegen Israël E-0162/02

Werner Langen Sektproductie in Italië en Oostenrijk P-0163/02

Francesco Fiori Heropening van de Mont Blanc-tunnel P-0164/02

Christel Fiebiger Bescherming van wild P-0165/02

Mihail Papayannakis Omzetting van richtlijn 90/314/EEG inzake
georganiseerde reizen

E-0166/02

John Corrie Vooruitgang bij het nationale vredes- en
verzoeningsoverleg in Ivoorkust

E-0167/02

Emilio Menéndez del Valle Krijgsgevangenen op de Amerikaanse basis Guantánamo
in een onmenselijke situatie

E-0168/02

Raffaele Costa Uitvoering van de doodstraf in China E-0169/02

Raffaele Costa Uitvoering van de doodstraf in China E-0170/02

Roberto Bigliardo Luchthavenbeveiliging E-0171/02

Alexander de Roo Veiligheid van bestraald voedsel E-0172/02

Bart Staes Taalgebruik onthaal van bezoekers in Europese
instellingen

E-0173/02
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Bart Staes Misbruik van dominante marktpositie inzake
softwarelicenties voor scholen

E-0174/02

Bart Staes Briefwisseling met Nederland over de IJzeren Rijn E-0175/02

Bart Staes Europees noodnummer 112 E-0176/02

Jonas Sjöstedt De waarde van de euro ten opzichte van andere valuta in
de wereld

E-0177/02

Jonas Sjöstedt Overdracht van geldvoorraad bij aansluiting bij de euro E-0178/02

Geoffrey Van Orden Cyprus P-0179/02

Alain Krivine Spanje: oprichting van "antiglobaliseringseenheden" en
van een gegevensbank

P-0180/02

Stavros Xarchakos Antwoord van de Commissie op mijn vraag over illegale
CD's

E-0181/02

Stavros Xarchakos Organisaties voor collectief beheer van intellectueel
eigendom

E-0182/02

Stavros Xarchakos Financiering door de EU van culturele instanties en
verenigingen in Griekenland

E-0183/02

Caroline Jackson Brandveiligheid van gebouwen E-0184/02

Carlos Carnero González Executie van drie wegens homoseksualiteit veroordeelde
Saudische burgers

E-0185/02

María Valenciano Martínez-Orozco Door Spanje ingediende projecten voor medefinanciering
door het Cohesiefonds

E-0186/02

Laura González Álvarez Positieve verklaringen van de Commissie over
kernenergie

E-0187/02

Gianfranco Dell'Alba Naleving van richtlijn 79/409/EEG en verzoek om
informatie over de toepassing van richtlijn 92/43/EEG
(Flora Fauna Habitat)

E-0188/02

Massimo Carraro Arbeidsgeneeskunde E-0189/02

Jan Mulder Uitvoering nitraatrichtlijn (91/676/EEG) E-0190/02

Ilda Figueiredo Oprichting van "antiglobaliseringseenheden" en van een
gegevensbank van manifestanten

P-0191/02

Giuseppe Pisicchio Bijzondere steun aan de Italiaanse landbouw P-0192/02

Bert Doorn Discriminatie op grond van nationaliteit E-0193/02

Bert Doorn Discriminatie op grond van nationaliteit E-0194/02

Bert Doorn Voortgang van Polen, Tsjechië, Slowakije en Slovenië op
weg naar toetreding

E-0195/02
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Bert Doorn Teruggave van eigendommen van joodse burgers en
joodse gemeenten in de kandidaat-lidstaten

E-0196/02

Bert Doorn Verenigbaarheid onteigeningen zonder schadeloosstelling
in Slovenië met het Gemeenschapsrecht

E-0197/02

Bernd Lange Leeftijdsgrens voor tandartsen E-0198/02

Bernd Lange Bedrijfsboekhouding in Oostenrijk E-0199/02

Charles Tannock, Per-Arne
Arvidsson en Antonios Trakatellis

Asbestwetgeving in de Europese Unie E-0200/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Officiële talen voor informatieverstrekking over de
programma's van de Europese Commissie

E-0201/02

Roberta Angelilli Europees kunsterfgoed E-0202/02

Erik Meijer Consumentenbescherming door het stellen van
voorwaarden aan het door bedrijven weigeren van
betaling met munten van één, twee of vijf eurocent

E-0203/02

Patricia McKenna Apparatuur voor elektroshocks P-0204/02

Luisa Morgantini Oprichting van "antiglobaliseringseenheden" en van een
gegevensbank van manifestanten

P-0205/02

Christos Folias Betalingen van het tweede communautair bestek P-0206/02

Isidoro Sánchez García Criteria voor het ontwerp van de eurobiljetten P-0207/02

Carlos Carnero González Rechten van de mens in de westelijke Sahara E-0208/02

Ulpu Iivari Repatriëring van overledenen binnen de EU E-0209/02

Piia-Noora Kauppi Repatriëring van overledenen binnen de EU E-0210/02

Erik Meijer Het stellen van onverwachte en buitensporige financiële
eisen door de beoogd voorzitter van de Conventie voor
een uitgebreide Unie

E-0211/02

Bruno Gollnisch Transactiekosten in de eurozone P-0212/02

Nirj Deva Ivoorkust E-0213/02

Nirj Deva Ivoorkust E-0214/02

Fernando Fernández Martín Botswana E-0215/02

Fernando Fernández Martín Botswana E-0216/02

Fernando Fernández Martín Angola E-0217/02

Fernando Fernández Martín Angola E-0218/02

Fernando Fernández Martín Antigua en Barbuda E-0219/02
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Fernando Fernández Martín Antigua en Barbuda E-0220/02

Fernando Fernández Martín Bahamas E-0221/02

Fernando Fernández Martín Bahamas E-0222/02

Fernando Fernández Martín Barbados E-0223/02

Fernando Fernández Martín Barbados E-0224/02

Fernando Fernández Martín Belize E-0225/02

Fernando Fernández Martín Belize E-0226/02

Fernando Fernández Martín Benin E-0227/02

Fernando Fernández Martín Benin E-0228/02

Bruno Gollnisch Voortbestaan van wisselkosten in het eurogebied E-0229/02

Bartho Pronk Belemmering vrij verkeer door het systeem van
bovenwettelijke pensioenen

E-0230/02

Arlindo Cunha Uitvoering CB in houtsector in Portugal E-0231/02

Karla Peijs BTW-vraagstukken P-0232/02

Torben Lund Commissievoorstel voor een communautair actieplan ter
beperking van de bijvangst van zeevogels in de
beugvisserij

P-0233/02

Jonas Sjöstedt Toekomstige kosten van geneesmiddelen P-0234/02

Karin Junker Toekomst van de Europese Documentatiecentra E-0235/02

Anna Karamanou Ongerustheid over de 110 krijgsgevangenen in
Guantanamo

E-0236/02

Anna Karamanou Ongerustheid over de 110 krijgsgevangenen in
Guantanamo

E-0237/02

Antonios Trakatellis en Christos
Folias

Vertragingen bij en inhoudingen op de communautaire
steunbetalingen in de landbouw in Griekenland en
overtreding van het communautair recht door de ATE
(Boerenleenbank van Griekenland)

E-0238/02

Alexandros Alavanos Schending van de mensenrechten van Afghaanse
krijgsgevangenen

E-0239/02

Charles Tannock Koreaanse subsidies voor de scheepsbouw en de WTO E-0240/02

Charles Tannock Bananenrichtlijn E-0241/02

Glenys Kinnock Handelsoverleg EU/ACS E-0242/02

Karla Peijs Douanevraagstukken E-0243/02
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Juan Ojeda Sanz Vervoer van kunstwerken E-0244/02

Maurizio Turco Toelichting bij het antwoord op de schriftelijke vragen
betreffende de balans van het optreden in Afghanistan in
de zin van de doelstellingen van het gemeenschappelijk
standpunt van de Raad van 22 januari 2001

E-0245/02

Maurizio Turco Antwoord op schriftelijke vraag E-3031/01 over de
activiteiten van het UNDCP in Afghanistan

E-0246/02

Maurizio Turco Antwoord op schriftelijke vraag P-3373/01 over de
betrekkingen tussen de Europese Unie en de Palestijnse
autoriteit

E-0247/02

Bartho Pronk Prijsverhoging bij de introductie van de euro E-0248/02

Avril Doyle Subsidiëring van een prototypische cap voor ruiters (L-TC
158 WG 5)

P-0249/02

Elisa Damião Vrij verkeer van werknemers P-0250/02

Brigitte Langenhagen Behandeling van vis met werkzame stoffen die water
vasthouden om het totale gewicht te verhogen

E-0251/02

Vraag geannuleerd E-0252/02

Mihail Papayannakis Lekkage van clophen in een elektriciteitscentrale van de
DEI (openbaar elektriciteitsbedrijf) in Agios Dimitrios bij
Kozani

E-0253/02

Chris Davies Subsidies voor de restauratie van erfgoed in het VK E-0254/02

Chris Davies Verwijdering van koelkasten - Verordening (EG)
2037/2000

E-0255/02

Graham Watson Financiering van projecten voor gehandicapten E-0256/02

Christopher Huhne Inkomsten uit seignorage in 2001 E-0257/02

Christopher Huhne Prognose voor inkomsten uit seignorage in 2002 E-0258/02

Christopher Huhne Prognose voor inkomsten uit seignorage in 2002 E-0259/02

Christopher Huhne Behandeling van inkomsten uit seignorage en betalingen
aan het ministerie van Financiën

E-0260/02

Lord Inglewood De Raad E-0261/02

Lord Inglewood De Raad E-0262/02

Camilo Nogueira Román De gevangenen op de Amerikaanse Marinebasis in
Guantánamo

E-0263/02

Camilo Nogueira Román Moorden, folteringen en verdwijningen in Tsjetsjenië E-0264/02
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Konstantinos Hatzidakis Hoogte van de correcties die in het kader van het EOGFL,
afdeling Garantie zijn toegepast op de lidstaten

P-0265/02

Sir Robert Atkins Voorbereiding voor de bijeenkomst van de Europese Raad
in Barcelona

P-0266/02

Christopher Beazley Voorbereiding voor de bijeenkomst van de Europese Raad
in Barcelona

P-0267/02

Giles Chichester Voorbereiding van de Europese Raad te Barcelona P-0268/02

Malcolm Harbour Voorbereiding voor de bijeenkomst van de Europese Raad
in Barcelona

P-0269/02

Vraag geannuleerd P-0270/02

Philip Bushill-Matthews Voorbereiding voor de Europese Raad te Barcelona P-0271/02

Roger Helmer Voorbereiding voor de Europese Raad te Barcelona P-0272/02

Lord Inglewood Voorbereiding van de Europese Raad in Barcelona P-0273/02

Gian Gobbo Onderdrukking van de Koerdische beweging voor
tweetaligheid in Turkije

P-0274/02

Jannis Sakellariou Erkenning van een Duits artsendiploma in Korfu,
Griekenland

E-0275/02

Antonios Trakatellis Ontsnapping van giftige stoffen bij het laboratorium van
DEH met gevaar voor de volksgezondheid

E-0276/02

Charles Tannock Politieke repressie in Azerbeidzjan E-0277/02

Luckas Vander Taelen Aanval op de vrijheid van meningsuiting van journalisten
in Malta

E-0278/02

Jillian Evans Mensenrechten in Algerije E-0279/02

Nicholas Clegg Douane en accijnzen E-0280/02

Nicholas Clegg Douane en accijnzen E-0281/02

Theresa Villiers Railtrack E-0282/02

Theresa Villiers Railtrack E-0283/02

Eluned Morgan Israel - door de EU gefinancierde projecten E-0284/02

Kyösti Virrankoski Rapport van het wetenschappelijk comité over het welzijn
van pelsdieren

E-0285/02

Armando Cossutta Koffiedikkijkerij bij de Commissie E-0286/02

Monica Frassoni Ontwikkelingsprojecten in het themapark "Gardaland",
Castelnuovo del Garda, Italië

E-0287/02
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Monica Frassoni Milieueffect van de hogesnelheidsspoorlijn in Toscane:
opdroging van de bronnen in GCB 37 (Moscheta)

E-0288/02

Christoph Konrad Concurrentieverstoringen door de kas voor aanvullende
pensioenen van de Duitse bouwnijverheid

E-0289/02

Christoph Konrad Stelselmatige schending van het beginsel van gelijke
behandeling van buitenlandse busondernemingen in
Frankrijk door de zogenaamde "licence bleue" en hoge
geldboetes

E-0290/02

Charles Tannock Dierproeven met chimpansees E-0291/02

Charles Tannock en Theresa
Villiers

Europese groepsvrijstelling voor de detailhandel in auto's E-0292/02

Vraag geannuleerd E-0293/02

Marie Isler Béguin en Lucio
Manisco

Deelname van de landen uit Midden- en Oost-Europa aan
communautaire onderwijsprogramma's

E-0294/02

Bartho Pronk en Ria Oomen-
Ruijten

Belemmering vrij verkeer door de Belgische wet op de
gewaarborgde gezinsbijlagen

E-0295/02

Pere Esteve De 58e bijeenkomst van de mensenrechtencommissie in
Genève

P-0296/02

Vraag geannuleerd P-0297/02

Bart Staes Dierenwelzijn in Europa en in derde landen P-0298/02

Konstantinos Hatzidakis Tekortkomingen in de werking van de instanties die het
communautair bestek voor bijstandsverlening in
Griekenland beheren

E-0299/02

Konstantinos Hatzidakis Dioxinekippen E-0300/02

Konstantinos Hatzidakis Beheer van het stedelijk milieu in Griekenland E-0301/02

Eluned Morgan Structuurfondsen E-0302/02

Mihail Papayannakis Pan-Europees systeem voor het traceren van dieren E-0303/02

Laura González Álvarez en Pedro
Marset Campos

Gifwolk in Cartagena (Spanje) E-0304/02

Jorge Moreira Da Silva Bescherming van voetgangers op de openbare weg E-0305/02

Miquel Mayol i Raynal Armoede E-0306/02

Marie Isler Béguin Malta en de milieurichtlijnen E-0307/02

Marie Isler Béguin Europees onderwijsprogramma voor opvoeding tot
milieubewustzijn

E-0308/02
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Marie Isler Béguin Toepassing van milieurichtlijnen in de uiterste
randgebieden

E-0309/02

Ria Oomen-Ruijten en
Konstantinos Hatzidakis

Preventie van whiplash-letsel E-0310/02

Jonas Sjöstedt Onderzoek naar de verkoop van het stedelijk sanatorium
door de gemeente Sävsjö

E-0311/02

Jonas Sjöstedt Brief van Mercedes de Sola aan een getuige van "het
Stockholmschandaal"

E-0312/02

John Bowis ACS-resolutie over de rechten van gehandicapten en
ouderen in ACS-landen

P-0313/02

Isabelle Caullery Mededingingsbeleid in de luchtvaartsector P-0314/02

Graham Watson Verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende stoffen die de ozonlaag aantasten

E-0315/02

Charles Tannock Hulp aan Afghanistan E-0316/02

Philip Bushill-Matthews Voorbereidingen voor de bijeenkomst van de Europese
Raad in Barcelona

E-0317/02

Roger Helmer Voorbereidingen voor de bijeenkomst van de Europese
Raad in Barcelona

E-0318/02

Giles Chichester Voorbereidingen voor de bijeenkomst van de Europese
Raad in Barcelona

E-0319/02

Christopher Beazley Voorbereidingen voor de bijeenkomst van de Europese
Raad in Barcelona

E-0320/02

Sir Robert Atkins Voorbereidingen voor de bijeenkomst van de Europese
Raad in Barcelona

E-0321/02

John Purvis Voorbereidingen voor de bijeenkomst van de Europese
Raad in Barcelona

E-0322/02

Chris Davies Uitvoer van levend vee naar derde landen P-0323/02

Hans-Peter Martin Transparantie bij vergaderingen, besluiten en documenten P-0324/02

Rosemarie Müller Nonisap en de novel-food-verordening P-0325/02

Emilia Müller Hormonen en antibiotica in vlees P-0326/02

Gabriele Stauner De zaak EQUAL P-0327/02

Feleknas Uca Conflict in het Midden-Oosten E-0328/02

Christos Folias Tekortkomingen bij de beheersautoriteit van het CB III E-0329/02

Stavros Xarchakos Gevaarlijke verontreiniging in de Egeïsche Zee door een
Turkse sloperij van schepen

E-0330/02
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Stavros Xarchakos De vervolging van Grieken in Albanië E-0331/02

Christos Folias Spoorweginfrastructuur in Griekenland E-0332/02

Nuala Ahern Middelen voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van
Laken met betrekking tot kernenergie

E-0333/02

Nuala Ahern Nucleaire vraagstukken E-0334/02

Theresa Villiers Invoer van paarden E-0335/02

Roger Helmer en Charles Tannock Muntrechtopbrengsten E-0336/02

Daniel Hannan Begroting en kosten van de Conventie over de toekomst
van Europa

E-0337/02

Christopher Heaton-Harris Tabakssubsidies E-0338/02

Christopher Heaton-Harris Richtlijn arbeidstijd E-0339/02

Christopher Heaton-Harris Klokkenluiders E-0340/02

Isidoro Sánchez García Invoering van het eenheidstarief voor de bananenmarkt E-0341/02

Pierre Jonckheer Subsidies en bovengrondse steenkoolmijnen in de regio
Alto Carrión, Palencia, Spanje

E-0342/02

Eija-Riitta Korhola Vervoer van overledenen binnen de EU E-0343/02

Eija-Riitta Korhola Vervoer van overledenen binnen de EU E-0344/02

Eija-Riitta Korhola EU-normen inzake klokkenluiders in de privé-sector E-0345/02

Marjo Matikainen-Kallström Overbrenging van overledenen van het ene land naar het
andere binnen de EU

E-0346/02

Mario Borghezio Veiligheid van het luchtvervoer en illegale handel in
versleten onderdelen

E-0347/02

Nelly Maes Vernietiging van EU-investeringen door Israël in de
Palestijnse gebieden

E-0348/02

Bartho Pronk Gebruik Europees rijbewijs in Nederland E-0349/02

Helena Torres Marques Situatie van Portugese emigranten die het slachtoffer zijn
van gewelddadige criminaliteit in Zuid-Afrika

E-0350/02

Mihail Papayannakis Belasting op tweedehands auto's in Griekenland P-0351/02

Francesco Fiori Productaanduidingsregels voor "verse gepasteuriseerde
melk"

P-0352/02

Paul Rübig Aanpassing van de Duitse belastingwetgeving voor de
uitvoering van werken en leveranties door buitenlandse
bedrijven

E-0353/02
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Paul Rübig Uitvoeringsbepalingen in de "Practical Guide" voor het
ISPA-programma

E-0354/02

Herbert Bösch Carrouselfraude met uitvoerrestituties E-0355/02

Herbert Bösch Financiering van de EU-conventie E-0356/02

Michl Ebner Europees Jaar van de Bergen E-0357/02

Michl Ebner Invoering van een Europese sociale vrijwilligersdienst E-0358/02

Stavros Xarchakos Watertekort in Griekenland E-0359/02

Alexandros Alavanos Invalleerkrachten en richtlijn 1999/70/EG E-0360/02

Graham Watson Democratisering op de Seychellen E-0361/02

Jillian Evans en Bart Staes Toeristenklasse-syndroom E-0362/02

Eurig Wyn Mensenrechten in Vietnam E-0363/02

Eurig Wyn Mensenrechten in Vietnam E-0364/02

Pere Esteve Schending van de mensenrechten in vluchtelingenkampen E-0365/02

Marco Cappato De situatie van het Boliviaanse congreslid Evo Morales
Ayma

E-0366/02

Jan Mulder Rapport over dierenwelzijn van pelsdieren E-0367/02

Charles Tannock Kaliningrad (recht op staatsburgerschap) E-0368/02

Mary Honeyball Mensenhandel E-0369/02

Marjo Matikainen-Kallström Betere coördinatie tussen de noordelijke dimensie en het
zesde kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling

E-0370/02

Mario Borghezio Kroatië: ernstige daad van intolerantie tegen de
nagedachtenis van de Italiaanse oorlogsslachtoffers

E-0371/02

Armando Cossutta Contracten tussen het accountingbedrijf Arthur Andersen
en de Commissie

E-0372/02

Armando Cossutta Openbare aanbestedingen, maffia en Commissie E-0373/02

Armando Cossutta Opsluiting van de gevangenen van de oorlog in
Afghanistan op de Amerikaanse basis Guantanamo

E-0374/02

Hartmut Nassauer Kaderrichtlijn afvalverwijdering 91/156/EEG en richtlijn
94/31/EG - vragen over de huidige stand van zaken in
Europa betreffende afval en hergebruik/recycling

E-0375/02

Stavros Xarchakos Probleem met rondzwervende dieren in Griekenland E-0376/02

Stavros Xarchakos Eigenmachtig optreden van al dan niet illegale jagers E-0377/02
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Alexandros Alavanos Gevaarlijke tweedehands reserveonderdelen voor
vliegtuigen

E-0378/02

Alexandros Alavanos Erkenning van het Griekse scheepsregister E-0379/02

Ioannis Marinos Misleidende voorstelling van de staatsschuld E-0380/02

Isidoro Sánchez García Controle op de invoer van Marokkaanse tomaten E-0381/02

Concepció Ferrer Verbod op de invoer van diamanten uit Sierra Leone E-0382/02

Bernard Poignant Kieuwnetten E-0383/02

Bernard Poignant Toetreding van China tot de WTO en de eerbiediging van
de mensenrechten

E-0384/02

Bernard Poignant Sportvisserij E-0385/02

Jules Maaten Toetreding tot de EU van Slovenie en Estland E-0386/02

Christoph Konrad Splitsing van de Westdeutsche Landesbank (WestLB) in
een moeder- en dochtermaatschappij

P-0387/02

Marit Paulsen Nieuw controle- en sanctiesysteem op het gebied van de
levensmiddelenveiligheid

P-0388/02

Charles Tannock Al dan niet opneming van terreurdaden in de bepalingen
van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof

E-0389/02

Charles Tannock Al dan niet opneming van terreurdaden in de bepalingen
van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof

E-0390/02

Charles Tannock De toepassing van de Verdragen van Genève betreffende
krijgsgevangenen

E-0391/02

Charles Tannock De toepassing van de Verdragen van Genève betreffende
krijgsgevangenen

E-0392/02

Piia-Noora Kauppi Gelijke mededingingskansen met betrekking tot openbare
aanbestedingen

E-0393/02

Hanja Maij-Weggen Europese ondersteuning ontwikkelingsprojecten in het
zuiden van Monagas, Venezuela

P-0394/02

Nelly Maes Bretagne in Frankrijk P-0395/02

Eluned Morgan Economisch en Sociaal Comité P-0396/02

Elly Plooij-van Gorsel Sluiting Hogeflux Reactor te Petten (NL) P-0397/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou De mythe van Ikarus en het Europees cultuurbeleid P-0398/02

Feleknas Uca Procedure met het oog op een verbod van de HADEP-
partij - arrestatiegolf in Turkije

E-0399/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou De mythe van Ikaros en het Europees cultureel beleid E-0400/02
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Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Problemen in de clementineteelt E-0401/02

Monica Frassoni Graafafval en volstorten van groeven E-0402/02

Cristiana Muscardini en anderen Verblijfsvergunning E-0403/02

Cristiana Muscardini en anderen Italiaanse burgers met een Belgisch pensioen E-0404/02

Toine Manders Belgisch-Nederlands belastingverdrag E-0405/02

Antonio Tajani Ontvoering van Israëlische soldaten P-0406/02

Nicole Thomas-Mauro Intracommunautaire repatriëring van overledenen P-0407/02

Brice Hortefeux Richtlijn inzake de autoverkoop P-0408/02

Christopher Heaton-Harris Enron P-0409/02

Jorge Hernández Mollar Communautaire bemiddeling ter bevrijding van de
gevangenen in het Sahrawi-conflict

P-0410/02

André Brie Preventieve maatregelen tegen de verlening van
ongeoorloofde overheidssteun

E-0411/02

Nelly Maes De plaats van Bretagne binnen Frankrijk E-0412/02

Francesco Musotto Onderbreking van het internationale busverkeer E-0413/02

Erik Meijer Toepasbaarheid in EU-lidstaten van Zwitserse campagne
ter bescherming van baby's tegen door elkaar schudden

E-0414/02

Erik Meijer Het opruimen, terughalen en vernietigen van binnen de
EU geproduceerde ongebruikte landbouwgifstoffen uit de
derde wereld

E-0415/02

Sérgio Marques GALILEO E-0416/02

Jonas Sjöstedt Vossenlintworm en het vrije verkeer van dieren in de Unie E-0417/02

Jonas Sjöstedt Restituties voor de export van dieren naar derde landen E-0418/02

Jonas Sjöstedt Kosten van de Conventie inzake institutionele
hervormingen

E-0419/02

Jonas Sjöstedt Maatregelen om de export van levende dieren te
verminderen

E-0420/02

Jonas Sjöstedt Voortzetting van de tuchtzaak tegen Linda Steneberg E-0421/02

Jonas Sjöstedt Douane-incident en het vraagstuk van de coördinatie
tussen de douane-autoriteiten in de Unie

E-0422/02

Jonas Sjöstedt Vordering van uitgebleven rente wegens langzame
ratificatie

E-0423/02

Jonas Sjöstedt Schadevergoeding door Israël wegens vernielde EU-
projecten

E-0424/02
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Carmen Cerdeira Morterero Racistische moord in Spanje P-0425/02

Stavros Xarchakos Beperking van de vrijheid van meningsuiting in Turkije E-0426/02

Stavros Xarchakos Beperking van de vrijheid van meningsuiting in Turkije E-0427/02

Stavros Xarchakos Camera's in Athene E-0428/02

Stavros Xarchakos Opwaardering van technische hogescholen E-0429/02

Konstantinos Hatzidakis Illegale praktijken van verenigingen van
landbouwcoöperaties in Griekenland ten aanzien van de
uitbetaling van communautaire subsidies aan de boeren

E-0430/02

Konstantinos Hatzidakis Mislukken van het programma voor de aanleg van
jachthavens in Griekenland - Problemen met het
subprogramma toerisme van  het tweede communautaire
bestek

E-0431/02

Alexandros Alavanos Eerste operationele programma onderwijs en primaire
beroepsopleiding van het tweede communautaire bestek

E-0432/02

Rijk van Dam en Albert Maat Economische binding als vereiste voor vissers varend
onder Belgische vlag

E-0433/02

Jacqueline Foster Ryanair P-0434/02

Daniel Hannan Pamflet en televisiecampagne over de euro in Groot-
Brittannië

P-0435/02

Mogens Camre Autobelasting in Denemarken P-0436/02

Ozan Ceyhun Doorreis van Duitse onderdanen door Bulgarije -
specifieke informatie en getuigenverklaringen

P-0437/02

Peter Liese Onderzoek met embryonale kiemcellen P-0438/02

Joachim Wuermeling Overheidssteun voor industrievestigingen in de
Tsjechische Republiek

P-0439/02

Neil Parish Vermiste GLB-middelen in Frankrijk P-0440/02

Rosa Miguélez Ramos Giftige stoffen in de St. Jakobsschelp P-0441/02

Samuli Pohjamo Analyse van het regionaal beleid voor de arctische regio's P-0442/02

Gianfranco Dell'Alba Bureau Andersen P-0443/02

Torben Lund Nieuw uitstel in de dringende herziening van de richtlijn
van 1991 op batterijen en accu's

E-0444/02

Eluned Morgan Regionale en minderheidstalen E-0445/02

Mary Banotti Elektro-shock stun-wapens, boei-uitrusting en het CE-
merk

E-0446/02

Michael Cashman Prijsverschillen op vakantiemarkt E-0447/02
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Christopher Heaton-Harris Non-gouvernementele organisaties (NGO's) E-0448/02

Christopher Heaton-Harris Europees Vrouwenforum E-0449/02

Christopher Heaton-Harris Andersen E-0450/02

Juan Naranjo Escobar Actieprogramma ARGO E-0451/02

Rosa Miguélez Ramos Betrekkingen EU-Chili en het lossen van vangsten in
Chileense havens

E-0452/02

Isidoro Sánchez García Europees buitenlands beleid ten aanzien van Marokko en
de Westelijke Sahara

E-0453/02

Isidoro Sánchez García Actieplan immigratie voor Marokko E-0454/02

Luis Berenguer Fuster en Fernando
Pérez Royo

Belastingheffing en prijzen van aardolieproducten E-0455/02

Erik Meijer Tijdelijke stillegging van Hoge Flux Reactor in Petten
(NL) vanwege veiligheidsproblemen en beschadiging van
de reactorwand

E-0456/02

Erik Meijer Alternatieven voor het opnieuw opstarten van de Hoge
Flux Reactor in Petten (NL) en de productie van
kankerbestrijdingsmiddelen

E-0457/02

Jean-Maurice Dehousse Richtlijn 97/67/EG op de postdiensten, artikel 23 P-0458/02

Stavros Xarchakos Raden voor radio en televisie in de EU-landen E-0459/02

Stavros Xarchakos Toename van de ozon in Griekenland E-0460/02

Stavros Xarchakos Sluiting van de Elliniko-luchthaven in Athene E-0461/02

Stavros Xarchakos en Ioannis
Averoff

Problemen met het uit de productie nemen van bouwland
in Griekenland

E-0462/02

Anna Karamanou Schending van de mensenrechten van vrouwen in de
Russische Federatie

E-0463/02

Alexandros Alavanos Omzetting van richtlijn 98/35/EG inzake het
minimumopleidingsniveau van zeevarenden

E-0464/02

Alexandros Alavanos Oprichting van 4 centra voor controle op de kwaliteit van
geëgreneerd katoen in Griekenland

E-0465/02

Alexandros Alavanos Evaluatie van de werking van het betaalorgaan voor de
steun van het EOGFL in Griekenland

E-0466/02

Alexandros Alavanos Uitvoering van de programma's van verordening (EEG)
2078/92 in Griekenland

E-0467/02

Bob van den Bos "State of the Union": toespraak van President Bush op 29
januari 2002

E-0468/02
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Dana Scallon Gebruik van EU-veiligheidskeurmerken voor de promotie
van martelwerktuigen

E-0469/02

Dana Scallon Gebruik van EU-veiligheidskeurmerken voor de promotie
van martelwerktuigen

E-0470/02

Carmen Cerdeira Morterero Behandeling van Europese burgers die worden
vastgehouden in Guantánamo

E-0471/02

Salvador Garriga Polledo Nieuw financieel wereldstelsel E-0472/02

Salvador Garriga Polledo Opstelling van de Gemeenschap tegenover spaarkassen E-0473/02

Salvador Garriga Polledo Toepassing van de procedure voor vroegtijdige
waarschuwing voor buitensporige overheidstekorten

E-0474/02

Jorge Hernández Mollar Sociale conflicten bij het uitgaansleven van jongeren E-0475/02

Jorge Hernández Mollar Grotere bevoegdheden voor gemeenten E-0476/02

Gianfranco Dell'Alba Inbreukprocedure nr. 1999/4715 in verband met het
project "Lotto Zero: variante, tra Teramo e Giulianova,
alla strada statale S.S. 80" (alternatieve weg tussen
Teramo en Giulianova voor rijksweg S.S. 80)

E-0477/02

María Sornosa Martínez Centrum voor de verwerking van vast stedelijk afval in
Gomecello (Salamanca - Spanje)

P-0478/02

Ari Vatanen Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst en
interim-overeenkomst tussen de EU en de Russische
Federatie - non-discriminatiebeginsel

P-0479/02

Proinsias De Rossa Behandeling van levend vee bij uitvoer naar het Midden-
Oosten en Noord-Afrika

P-0480/02

Marie Isler Béguin en anderen Deelname van Oost-Europese landen aan communautaire
onderwijsprogramma's

E-0481/02

Adriana Poli Bortone en anderen Onderzoek naar niet-gouvernementele organisaties
(NGO's)

E-0482/02

Nelly Maes Politiek proces in Griekenland tegen de journalist Dede
Abdulhalim

E-0483/02

Nelly Maes Politiek proces in Griekenland tegen de journalist Dede
Abdulhalim

E-0484/02

Graham Watson E-111-formulieren uit het VK E-0485/02

Christopher Heaton-Harris Maatschappelijk middenveld E-0486/02

Glenys Kinnock en Glyn Ford Godsdienstige minderheden in Vietnam E-0487/02

Glyn Ford Aansprakelijkheid van vervoerders E-0488/02

Glyn Ford Aansprakelijkheid van vervoerders E-0489/02
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Glyn Ford Aansprakelijkheid van vervoerders E-0490/02

Glyn Ford Aansprakelijkheid van vervoerders E-0491/02

Glyn Ford Aansprakelijkheid van vervoerders E-0492/02

Glyn Ford Aansprakelijkheid van vervoerders E-0493/02

Chris Davies De euro en de toetreding van Cyprus E-0494/02

Chris Davies Nitratenrichtlijn 1991 E-0495/02

Manuel Medina Ortega Gevolgen van de acquacultuur voor de kustvisserij bij de
Kanarische eilanden

E-0496/02

Rosa Miguélez Ramos Plan voor het herstel van de heekstand E-0497/02

Rosa Miguélez Ramos Plan voor het herstel van de heekstand E-0498/02

Eija-Riitta Korhola Omvang van de door het Protocol van Kyoto vereiste
investeringen

E-0499/02

Hugues Martin Wetenschappelijk onderzoek naar ongewilde dolfijnvangst E-0500/02

Anneli Hulthén Chemische stoffen in reinigingsdoekjes E-0501/02

Armin Laschet Wederzijdse kennisgeving tussen gemeenten over
projecten

E-0502/02

Anna Karamanou Ongevallen met chocolade-eieren E-0503/02

Anna Karamanou Ongevallen met chocolade-eieren E-0504/02

Anna Karamanou Veroordeling tot steniging in Soedan E-0505/02

Anna Karamanou Veroordeling tot steniging in Soedan E-0506/02

Bartho Pronk Rapport Algemene Rekenkamer over ESF3-geld
ministeries 1994-1999

E-0507/02
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VRAGENUUR (B5-0002/02) 5 en 6 februari 2002

25 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwerp Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Alexandros ALAVANOS Onmenselijke omstandigheden in Egyptische gevangenissen H-0950/01

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Bindend karakter artikel 19, lid 2 van het Handvest van de
fundamentele rechten bij een eventuele overeenkomst over
uitlevering tussen de EU en de Verenigde Staten

H-0952/01

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Herziening van het gemeenschappelijk standpunt over Cuba H-0958/01

María IZQUIERDO ROJO Het Spaanse voorzitterschap en de "Untermensch"-positie
van de Afghaanse vrouw

H-0959/01

Rosa MIGUÉLEZ RAMOS Aanwezigheid van regionale regeringen op
Raadsvergaderingen

H-0963/01

Ioannis PATAKIS Onaanvaardbaar besluit over het verbod tot het verlenen van
een visum aan de leden van FARC-EP

H-0966/01

Efstratios KORAKAS Arrestatie van betogers en barbaars optreden van de politie
tijdens de betogingen van 14 en 15 december 2001

H-0967/01

Lennart SACRÉDEUS Ontmanteling van de islamitische terreurgroep Laskar Jihad
in Indonesië

H-0968/01

Guido PODESTÀ Situatie van de vrouw in Nigeria - het geval van mevrouw
Safia Husaini Tungar Tudu

H-0969/01

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Verbod op de oprichting en het bestaan van partijen met in
hun naam het woord 'communistisch' in Turkije

H-0971/01

Richard HOWITT Steun van de Europese Raad aan een Conventie van de
Verenigde Naties betreffende gehandicapten

H-0001/02

Josu ORTUONDO
LARREA

Vertegenwoordiging van de Spaanse autonome regio's in het
Raadsvoorzitterschap

H-0005/02

Mihail PAPAYANNAKIS Biologische en toxinewapens H-0010/02
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VRAGEN AAN DE  COMMISSIE

Antonios TRAKATELLIS Kernveiligheid: niet-naleving door Bulgarije van het
partnerschap van de EU en de overeenkomsten inzake
ontmanteling van de reactoren van Kozloduj

H-0030/02

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE
COMMISSARISSEN

De Heer LIIKANEN

Brian CROWLEY Het verbeteren van het ondernemingsklimaat in 2002 en het
creëren van een inclusieve informatiemaatschappij

H-0025/02

Concepció FERRER Verbetering regelgevend klimaat MKB H-0054/02

Malcolm HARBOUR Actieplan eEurope 2002 H-0042/02

Mevrouw DIAMANTOPOULOU

Alexandros ALAVANOS Aanbevelingen van de Commissie in verband met het Griekse
werkgelegenheidsbeleid

H-0951/01

Mihail PAPAYANNAKIS Werkgelegenheid in Griekenland H-0008/02

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Zwart werken in Griekenland H-0035/02

Armonia BORDES Overdracht van werkloosheidsuitkeringen H-0015/02

De Heer PATTEN

María IZQUIERDO ROJO Wederopbouw van Afghanistan en verbetering van de
"Untermensch"-positie van de vrouwen

H-0960/01

Gary TITLEY Hervorming van het stabiliteitspact H-0965/01

Richard HOWITT Hulp aan Azië en Latijns-Amerika H-0002/02

Olivier DUPUIS Internationaal Strafhof H-0007/02
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OVERZICHT VRAGENUUR
2002

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 37 13 21 9 2 0 1 de heer de MIGUEL

Commissie 46 12 29 7 4 1 0
de heer VERHEUGEN
de heer LIIKANEN
Mevrouw DIAMANTOPOULOU
de heer PATTEN

Totaal 83 25 50 16 6 1 1
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

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

14/2001 312.635 Elizabeth MONTFORT, Hiltrude
BREYER, Alexandre VARAUT,
Marie-Thérèse HERMANGE en
Richard HOWITT

Non-discriminatie van de gezondheidstoestend van
gehandicapten

28.11.2001 28.02.2002 73

01/2002 314.008 Generoso ANDRIA, Francesco FIORI,
Charles TANNOCK, Monica
FRASSONI en Fiorella
GHILARDOTTI

De handel in honden- en kattenhuiden 16.01.2002 16.04.2002 35

                                                     
1 Situatie op 08.02.2002
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS .................... (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

PSE-Fraktie Tempus III: hoger onderwijs, derde fase
van het trans-Europees
mobiliteitsprogramma

AFET (A) 25.02.02 C5-0096/02

AUROI
(VERTS/ALE)

Energie: gebruik van biobrandstoffen
voor het wegvervoer

AGRI (A) 19.02.02 C5-0684/01

PARISH
(PPE-DE)

Gewasbeschermingsmiddelen: op de
markt brengen, beoordeling van de
werkzame stoffen

AGRI (A) 19.02.02 C5-0011/02

SOUCHET
(NI)

Accijnzen: verlaagd accijnstarief voor
bepaalde minerale oliën die
biobrandstoffen bevatten en voor
biobrandstoffen

AGRI (A) 19.02.02 C5-0030/02

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Landbouwstatistiek: verbetering,
verlenging van het instrument tot 2007
(wijz. bes. 96/411/EG)

AGRI (P) 26.02.02 C5-0064/02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Visserij-overeenkomst EG/Guinée:
Protocol voor de periode 1 januari 2002
t/m 31 december 2002

BUDG (A) 26.02.02 C5-0090/02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Visserij-overeenkomst EG/Seychellen:
protocol van 18 januari 2002 t/m 17
januari 2005

BUDG (A) 26.02.02 C5-0093/02

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Oekraïne: aanvullende macrofinanciële
bijstand van de Gemeenschap

BUDG (A) 26.02.02 C5-0044/02

PSE-Fraktie Belastingstelsels in de interne markt:
FISCALIS 2007 programma

BUDG (A) 26.02.02 C5-0027/02

PPE-DE Fraktie Vrachtvervoer: verbetering
milieuprestaties van het
vrachtvervoersysteem, programma Marco
Polo

BUDG (A) 26.02.02 C5-0054/02
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

MULDER
(ELDR)

Toezicht en geneesmiddelenbewaking
m.b.t.geneesmiddelen voor menselijk en
diergeneeskundig gebruik - Europees
Bureau voo

CONT (A) 21.02.02 C5-0591/01

MULDER
(ELDR)

Communautair wetboek betreffende
geneesmiddelen voor menselijk gebruik
(Wijziging Richtlijn 2001/83/EG)

CONT (A) 21.02.02 C5-0592/01

MULDER
(ELDR)

Communautair wetboek betreffende
geneesmiddelen voor diergeneeskundig
gebruik (Wijziging Richtlijn
2001/82/EG)

CONT (A) 21.02.02 C5-0593/01

SCARBONCHI
(PSE)

Toetredingsverzoek Turkije CONT (A) 21.02.02 C5-0036/00

SCARBONCHI
(PSE)

Uitbreiding van de Europese Unie CONT (A) 21.02.02 C5-0024/02

OJEDA SANZ
(PPE-DE)

Tempus III: hoger onderwijs, derde fase
van het trans-Europees
mobiliteitsprogramma

CULT (P) 20.02.02 C5-0096/02

GARCÍA-
MARGALLO Y
MARFIL
(PPE-DE)

Belastingstelsels in de interne markt:
FISCALIS 2007 programma

ECON (P) 19.02.02 C5-0027/02

KRONBERGER
(NI)

Accijnzen: verlaagd accijnstarief voor
bepaalde minerale oliën die
biobrandstoffen bevatten en voor
biobrandstoffen

ENVI (A) 19.02.02 C5-0030/02

WHITEHEAD
(PSE)

Compensatie aan luchtreizigers ENVI (A) 19.02.02 C5-0700/01

BLOKLAND
(EDD)

Gevaarlijke chemische stoffen: in- en
uitvoer, bepalingen van de Conventie van
Rotterdam

ENVI (P) 19.02.02

BLOKLAND
(EDD)

Gevaarlijke chemische stoffen en
pesticiden, internationale handel: Verdrag
van Rotterdam 1998, toestemming vooraf

ENVI (P) 19.02.02 C5-0095/02
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

JACKSON
(PPE-DE)

Grensoverschrijdende
luchtverontreiniging over lange afstand,
eutrofiëring, ozon.

ENVI (P) 19.02.02 C5-0094/02

PPE-DE Fraktie Volksgezondheid: traditionele
kruidengeneesmiddelen (wijz. richtl.
2001/83/EG)

ENVI (P) 19.02.02 C5-0026/02

VERTS/ALE-
Fraktie

Gevaarlijke stoffen: kankerverwekkend,
mutageen, schadelijk voor de reproductie
(25ste wijz.)

ENVI (P) 20.02.02 C5-0063/02

PSE-Fraktie Asiel: minimumnormen voor de
toekenning van de status van vluchteling

FEMM (A) 26.02.02 C5-0573/01

CORBEY
(PSE)

Beheersing van de gevaren van zware
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen
zijn betrokken (Wijziging Richtlijn
96/82/EG,

ITRE (A) 19.02.02 C5-0668/01

GLANTE
(PSE)

Uitbreiding van de Europese Unie ITRE (A) 19.02.02 C5-0024/02

RÜBIG
(PPE-DE)

Begroting 2003: overige afdelingen -
richtsnoeren

ITRE (A) 24.02.02

ALYSSAN-
DRAKIS
(GUE/NGL)

Onderzoek OTO, zesde kaderprogramma
2002-2006: kernenergie Euratom-
programma

ITRE (P) 19.02.02 C5-0333/01

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

Onderzoek OTO, zesde kaderprogramma
2002-2006: Gemeenschappelijk Centrum
voor Onderzoek GCO, eigen
werkzaamheden, EG-pro

ITRE (P) 19.02.02 C5-0332/01

QUISTHOUDT-
ROWOHL
(PPE-DE)

Kaderprogramma Euratom 2002-2006:
deelneming van ondernemingen,
onderzoekscentra en universiteiten

ITRE (P) 19.02.02

W.G. van
VELZEN
(PPE-DE)

Onderzoek OTO, zesde kaderprogramma
2002-2006: versterking van de Europese
onderzoekruimte, EG-programma

ITRE (P) 19.02.02 C5-0330/01

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Oekraïne: aanvullende macrofinanciële
bijstand van de Gemeenschap

ITRE (P) 19.02.02 C5-0044/02
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

ZORBA
(PSE)

Onderzoek OTO, zesde kaderprogramma
2002-2006: structureren van de Europese
onderzoekruimte, EG-programma

ITRE (P) 19.02.02 C5-0331/01

PPE-DE Fraktie Onderzoek OTO, zesde kaderprogramma
2002-2006: eigen werkzaamheden
Gemeenschappelijk Centrum voor
Onderzoek GCO, Euratom

ITRE (P) 19.02.02 C5-0334/01

WUERMELING
(PPE-DE)

Uitbreiding van de Europese Unie JURI (A) 19.02.02 C5-0024/02

KOUKIADIS
(PSE)

Illegale immigratie JURI (A) 26.02.02 C5-0085/02

WALLIS
(ELDR)

Commissie: uitvoeringsbevoegdheden,
aanpassing bepalingen betreffende
comités (artikel 251 EG-Verdrag)

JURI (A) 26.02.02 C5-0004/02

WALLIS
(ELDR)

Comités: uitoefening van de
uitvoeringsbevoegdheden van de
Commissie (besluiten van de Raad -
instemmingsprocedure)

JURI (A) 26.02.02

WALLIS
(ELDR)

Comités: uitoefening van de
uitvoeringsbevoegdheden van de
Commissies (besluiten v.d. Raad -
gekwalif. meerderheid)

JURI (A) 26.02.02 C5-0091/02

WALLIS
(ELDR)

Comités: uitoefening van de
uitvoeringsbevoegdheden van de
Commissie (besluiten van de Raad -
unanimiteit)

JURI (A) 26.02.02 C5-0092/02

WALLIS
(ELDR)

Ruimte van vrijheid, veiligheid en
rechtvaardigheid: civiele procedures,
rechtsbijstand

JURI (A) 26.02.02 C5-0049/02

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Bescherming van verwervers van
gedeelde rechten op onroerend goed
(richtl. 94/47/EEG)

JURI (P) 18.02.02

FOURTOU
(PPE-DE)

Douane in de Gemeenschap:
actieprogramma DOUANE 2007

JURI (P) 19.02.02 C5-0031/02
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

GARGANI
(PPE-DE)

Hof van Justitie: wijziging van artikel 20
van het Protocol betreffende het Statuut
van het Hof van Justitie van de EG

JURI (P) 26.02.02 C5-0050/02

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Rol van de Europese Unie bij de
bevordering van de mensenrechten en de
democratisering in derde landen

LIBE (A) 20.02.02 C5-0653/01

OOSTLANDER
(PPE-DE)

De Europese Unie en Kaliningrad LIBE (A) 20.02.02 C5-0099/01

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Netwerk van contactpunten van nationale
autoriteiten verantwoordelijk voor
particuliere beveiliging. Initiatief van
Span

LIBE (P) 20.02.02 C5-0052/02

DEPREZ
(PPE-DE)

Europol: aanpassing basissalarissen en
vergoedingen personeel. Initiatief van het
Koninkrijk België.

LIBE (P) 20.02.02 C5-0682/01

DEPREZ
(PPE-DE)

Europese politiedienst, Europol-
Overeenkomst: prejudiciële uitlegging
van het Hof van Justitie. Initiatief van
België en

LIBE (P) 20.02.02 C5-0053/02

SOUSA PINTO
(PSE)

Europees instituut voor politiestudies.
Initiatief van Spanje

LIBE (P) 20.02.02 C5-0055/02

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Lawaaibestrijding: geluidsclassificering
van civiele subsonische vliegtuigen,
berekening geluidsheffingen

RETT (A) 21.02.02 C5-0001/02

POHJAMO
(ELDR)

Uitbreiding van de Europese Unie RETT (A) 21.02.02 C5-0024/02

BRADBOURN
(PPE-DE)

Vrachtvervoer: verbetering
milieuprestaties van het
vrachtvervoersysteem, programma Marco
Polo

RETT (P) 21.02.02 C5-0054/02

JARZEMBOWSKI
(PPE-DE)

Railvervoer: ontwikkeling
communautaire spoorwegen (wijz.
richtlijn 91/440/EEG)

RETT (P) 21.02.02 C5-0038/02
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

MARQUES
(PPE-DE)

Canarische Eilanden: maatregelen
betreffende de AIEM-belastingregeling
op import en levering van goederen

RETT (P) 21.02.02 C5-0691/01

ELDR-Fraktie Veiligheid spoorwegen, wijz. richtlijn
95/18/EG

RETT (P) 21.02.02 C5-0039/02

GUE/NGL-Fraktie Transeuropees railvervoer:
interoperabiliteit van het systeem (wijz.
richtl. 96/48/EG, 2001/16/EG)

RETT (P) 21.02.02 C5-0045/02

PSE-Fraktie Europese spoorwegruimte: Europees
Spoorwegbureau voor veiligheid en
interoperabiliteit

RETT (P) 21.02.02 C5-0046/02

_______________
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Werkdocument van de Commissiediensten: Verslag over de stand
van uitvoering van het GALILEO-programma

ITRE
RETT

SEC (01) 1960
def.

Artikel 299, lid 2 Tenuitvoerlegging van de strategie voor de
duurzame ontwikkeling van de ultraperifere Regio's (UPR)

AGRI
ECON
ITRE
JURI
PECH
RETT

SEC (01) 2004
def.

Mededeling van de Commissie over fraudebestendigheid van
wetgeving en contractbeheer

BUDG
JURI

CONT

SEC (01) 2029
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Beheer van de communautaire programma's door
netwerken van nationale agentschappen

BUDG
JURI

CONT

COM (01) 648
def.

Beschikking van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd in
het belang van de Europese Gemeenschap het Verdrag inzake de
bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de
tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke
verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen
(het Verdrag van 's-Gravenhage van 1996) te ondertekenen

FEMM
JURI
LIBE

COM (01) 680
def.

Groenboek inzake de strafrechtelijke bescherming van de financiële
belangen van de Gemeenschap en de instelling van een Europese
officier van justitie

AFCO
JURI
LIBE
TOUT
PETI

CONT

COM (01) 715
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad De ontwikkeling van het Schengen-informatiesysteem II

BUDG
LIBE

COM (01) 720
def.

Groenboek over de herziening van verordening (EEG) nr. 4064/89
van de Raad

JURI
ECON

COM (01) 745
def.

Mededeling van de Commissie: Activiteiten van de Europese Unie op
het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling -
Jaarverslag 2001

ITRE COM (01) 756
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie: Intrekking van voorstellen van de
Commissie die niet meer actueel zijn

TOUT
JURI

COM (01) 763
def.

Verslag van de Commissie over de tenuitvoerlegging in 1997-1998
van Verordening (EEG) nr. 3820/85 tot harmonisatie van bepaalde
voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (20e verslag van
de Commissie over de tenuitvoerlegging van de sociale wetgeving
met betrekking tot het wegvervoer)

EMPL
RETT

COM (01) 767
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Informatie- en communicatietechnologieën in
ontwikkelingslanden - De rol van ICT in de EC ontwikkelingspolitiek

ITRE
DEVE

COM (01) 770
def.

Mededeling van de Commissie: Samenwerking op milieugebied
tussen de EU en Rusland

AFET
BUDG
ITRE
ENVI

COM (01) 772
def.

Mededeling van de Commissie: De visuele kenmerken van de
euromuntstukken

ENVI
ECON

COM (01) 776
def.

Verslag van de Commissie over de werkzaamheden van de comités in
2000

JURI
TOUT
AFCO

COM (01) 783
def.

Evaluatierapport van de Commissie inzake
groepsvrijstellingsverordening Nr. 240/96 betreffende
technologieoverdracht - Toepassing van Artikel 81 op
overeenkomsten betreffende technologieoverdracht

ECON
ITRE
JURI

COM (01) 786
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Ontwikkeling van het beleid inzake onderzoekspersoneel
in het kader van de hervorming van de human resources van de
Commissie

ITRE
JURI

COM (01) 792
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Aanpassing van het maximumbedrag van de eigen
middelen en van het maximum van de kredieten voor vastleggingen
na de inwerkingtreding van Besluit 2000/597/EG, Euratom

CONT
BUDG

COM (01) 801
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement:
"Jaarverslag 2000 Meda-Programma"

AFET
CONT
ITRE

COM (01) 806
def.

European Training Foundation: Jaarverslag 2000 EMPL COM (01) 810
def.
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Gewijzigde voorstellen
(Artikel 250, par. 2 van het EG-verdrag)

Gewijzigd voorstel voor een Verordening (EG, EGKS, Euratom) van
de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de
algemene begroting van de Europese Gemeenschappen

AFET
AGRI
CONT
ITRE
TOUT
LIBE
DEVE
BUDG

COM (01) 691
def.
CNS 010318

Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de
statistiek van het afvalbeheer

BUDG
ECON
ITRE
ENVI

COM (01) 737
def.
COD 990010

Gewijzigd voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad tot wijziging van Richtlijnen 90/425/EEG en 92/118/EEG
van de Raad met betrekking tot de gezondheidsvoorschriften voor
dierlijke bijproducten

AGRI
ENVI

COM (01) 747
def.
COD 000230

Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement
en van de Raad tot vaststelling van de gezondheidsvoorschriften
inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke
bijproducten

AGRI
ENVI

COM (01) 748
def.
COD 000259

Gewijzigd voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die
aankomen in of vertrekken uit havens in de Gemeenschap

EMPL
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 753
def.
COD 010026

Gewijzigd voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad tot voorziening in publieke inspraak met betrekking tot de
opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het
milieu en tot wijziging van de Richtlijnen van de Raad 85/337/EEG
en 96/61/EG

LIBE
PETI
ENVI

COM (01) 779
def.
COD 000331

Gewijzigd voorstel voor een Verordening van de Raad tot vaststelling
van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde
taken in het kader van het beheer van de communautaire programma's
worden gedelegeerd

BUDG
JURI

CONT

COM (01) 808
def.
CNS 000337
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Gewijzigd voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de
regels inzake de deelneming van ondernemingen, onderzoekscentra
en universiteiten aan de uitvoering van het kaderprogramma 2002-
2006 van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom)
(door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-
verdrag ingediend)

BUDG
CONT
JURI
ITRE

COM (01) 823
def.
CNS 010327

_______________



ALGMENE INFORMATIE 51

Bulletin 11.03.2002 - NL- PE  313.428

ALGEMENE INFORMATIE



ALGMENE INFORMATIE52

Bulletin 11.03.2002 - NL- PE  313.428

GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

02/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie,
de met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa,
de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen

die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, inzake terrorismebestrijding
Brussel, 17 januari 2002

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,
betuigen hun instemming met de doelstellingen in Gemeenschappelijk Standpunt 2001/930/GBVB inzake
terrorismebestrijding, dat door de Raad van de Europese Unie op 27 december 2001 is vastgesteld. Zij zullen
er zorg voor dragen dat hun nationaal beleid met dit gemeenschappelijk standpunt overeenstemt.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

________________________

03/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie,
de met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa,

de geassocieerde landen Cyprus en Malta, alsmede de EVA-landen
die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, betreffende de toepassing

van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme
Brussel, 17 januari 2002

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus en Malta, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, betuigen hun
instemming met de doelstellingen in Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de
toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme, dat door de Raad van de Europese
Unie op 27 december 2001 is vastgesteld. Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationaal beleid met dit
gemeenschappelijk standpunt overeenstemt.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

________________________



ALGMENE INFORMATIE 53

Bulletin 11.03.2002 - NL- PE  313.428

05/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de recente gebeurtenissen in Colombia

Brussel, 17 januari 2002

De EU betuigt zijn waardering voor de inspanningen die president Patrana zich getroost om de dialoog weer
op gang te brengen met inachtneming van het akkoord van San Francisco de la Sombra, welk akkoord de
noodzaak van een staakt het vuren en van een onderbreking van de vijandelijkheden onderstreept, en de
ontvoeringen, aanvallen tegen de burgerbevolking, afpersingen en verwoesting van de nationale
infrastructuur veroordeelt.

De EU wil ook zijn waardering uitspreken voor het werk dat is verzet door de Verenigde Naties en de groep
van bemiddelende landen, in het bijzonder door de vier landen van de Europese Unie, die het vertrouwen dat
nodig is om te trachten door onderhandelingen tot een oplossing van het conflict te komen, hebben kunnen
herstellen. De internationale gemeenschap heeft een zeer constructieve en nuttige rol bij de
onderhandelingen gespeeld, en de EU zal haar aanwezigheid bij de komende onderhandelingen steunen.

De EU hoopt dat de lopende onderhandelingen zullen leiden tot concrete bewijzen van de wil van de FARC-
EP om serieuze vooruitgang met het proces te boeken, overeenkomstig de met de regering aangegane
verbintenissen. De EU herhaalt dat zij haar steun wil blijven geven aan de democratie in Colombia en aan de
inspanningen van president Pastrana om als staatsbeleid in het kader van de democratische instellingen, de
rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten tot vrede te komen.

Tenslotte veroordeelt de EU andermaal krachtig de praktijk van ontvoeringen, afpersing en misdrijven, die
een flagrante schending van de mensenrechten en het internationale humanitaire recht vormen, en zij
benadrukt in dit verband dat de FARC een nieuwe fase zal moeten ingaan, rekening houdend met de wil en
de vastberadenheid van de gehele Colombiaanse samenleving en van de internationale gemeenschap.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten
zich bij deze verklaring aan.

________________________
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06/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de overeenkomst inzake het tijdschema

tussen de regering van Colombia en het FARC-EP
Brussel, 24 januari 2002

De Europese Unie uit haar voldoening over de ondertekening op 20 januari 2002 van de consensus-
overeenkomst inzake een tijdschema voor het toekomstige vredesproces tussen de regering van Colombia en
het FARC-EP. Deze overeenkomst luidt een nieuwe periode in en geeft de prioriteiten aan voor de
voortzetting van het proces middels het uitvoeren van concrete, op vrede gerichte acties, met specifieke en
controleerbare deadlines.

De Europese Unie benadrukt het belang van de overeengekomen deadline van 7 april 2002 voor een
wapenstilstand en beëindiging van de vijandelijkheden. Volgens de Unie heeft de vrijlating van alle
gijzelaars door het FARC-EP de allerhoogste prioriteit. De Unie hoopt dat een onmiddellijke afname van de
intensiteit van het conflict en de beëindiging van de schendingen van de mensenrechten en van aanvallen
tegen de burgerbevolking, een sfeer van vertrouwen zullen scheppen waardoor de onderhandelingen nieuw
elan zullen krijgen en de reeds door de regering van Colombia en het FARC-EP gedane toezeggingen
kunnen worden nagekomen.

De Unie is ingenomen met de bijdragen die de Speciale Vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de
Verenigde Naties en de Groep bemiddelaars hebben geleverd bij het bereiken van de consensusovereenkomst
inzake een tijdschema. De Unie zal de inspanningen van de internationale gemeenschap ter bevordering van
de vrede in Colombia blijven steunen.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten
zich bij deze verklaring aan.

________________________

07/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Haïti
Brussel, 24 januari 2002

1.- In haar mededeling van februari 2001 over Haïti betreurde de Europese Unie het dat tijdens de
verkiezingen van 21 mei 2000 geen bevredigende politieke oplossing was gevonden en maakte zij bekend
haar financiële steun gedeeltelijk te zullen opschorten door middel van de "passende maatregelen" van
artikel 96, lid 2, sub c), van de Overeenkomst van Cotonou.

2.- Vandaag, na meer dan anderhalf jaar van politieke crisis en verschillende verzoenings- en
bemiddelingspogingen, is de Unie van mening dat de democratische beginselen op Haïti helaas nog niet zijn
hersteld.
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3.- De Raad van de Europese Unie heeft daarom besloten de maatregelen die hij op 20 januari 2001
overeenkomstig artikel 96, lid 2, sub c), als "passend" had goedgekeurd, als volgt te herzien:

- Zolang geen basisakkoord tussen de twee partijen bij de politieke crisis is ondertekend, zullen de
passende maatregelen die de Raad van de EU op 29 januari 2001 heeft vastgesteld, gehandhaafd
blijven tot aan de ondertekening van een dergelijk akkoord of, bij het uitblijven daarvan, tot
31 december 2002.

- Zodra een akkoord tussen de twee partijen is ondertekend, zullen alle samenwerkingsinstrumenten die
door de maatregelen van 29 januari 2001 zijn getroffen, geleidelijk opnieuw

in werking worden gesteld aan de hand van indicatoren voor het oplossen van de crisis en volgens de in
onderstaande tabel weergegeven etappes. Deze indicatoren kunnen worden aangepast naar gelang van de
ontwikkeling van de context op het gebied van de politiek en van de rechten van de mens. Deze maatregelen
verstrijken op 31 december 2002.

4.- De Europese Unie hecht veel belang aan de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst. De beginselen
van de democratie en de rechtsstaat waarop het ACS-EG-partnerschap is gebaseerd, zijn essentiële
elementen van die overeenkomst en vormen dan ook de hoeksteen van de betrekkingen tussen de EU en
Haïti.

5.- De Unie koestert niet de wens de Haïtiaanse bevolking te treffen en zal doorgaan met de
samenwerkingsprogramma's die buiten deze maatregelen vallen. Zij hoopt dat de Haïtiaanse autoriteiten en
alle betrokken partijen alles in het werk zullen stellen om deze stapsgewijze oplossing van de crisis te
implementeren, zodat alle samenwerkingsinstrumenten geleidelijk opnieuw in werking kunnen worden
gesteld.

6.- De Unie zal dus nauw toezien op de inspanningen om tot een bevredigend akkoord te komen tussen
beide partijen, teneinde een democratiseringsproces in Haïti op gang te brengen. In dat verband hoopt de
Unie dat door de bemiddeling van de OAS spoedig een algemeen aanvaarde consensus tot stand kan komen.
Tegen deze achtergrond zou zij kunnen overwegen haar besluit te herzien indien zich een gunstige
ontwikkeling zou voordoen, maar zij behoudt zich het recht voor bij het uitblijven van verbetering
bijkomende maatregelen te nemen.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen IJsland en Liechtenstein, die lid zijn van de Europese
Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

_______________
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BIJLAGE

Indicatoren voor tenuitvoerlegging van het
akkoord Passende maatregelen

1

Oprichting van de voorlopige verkiezingsraad
overeenkomstig het basisakkoord

Aanwending van de beschikbare middelen van de
1e tranche van het 8e EOF voor programma's in
partnerschap met de staat die gericht zijn op
armoedebestrijding en ondersteuning van de
democratie

2

Oprichting van de Commissie voor verkie-
zingstoezicht voorzien in het basisakkoord met
de vastgestelde bevoegdheden, op centraal en
gedecentraliseerd niveau

Uitbetaling van de 2e tranche van het 8e EOF voor
programma's voor ondersteuning van het
verkiezingsproces, wegeninfrastructuur,
armoedebestrijding en ondersteuning van de
democratie

2

Oprichting van de Commissie voor verkie-
zingstoezicht voorzien in het basisakkoord met
de vastgestelde bevoegdheden, op centraal en
gedecentraliseerd niveau

Uitbetaling van de 2e tranche van het 8e EOF voor
programma's voor ondersteuning van het
verkiezingsproces, wegeninfrastructuur,
armoedebestrijding en ondersteuning van de
democratie

3

Erkenning van het goede verloop van de
parlementsverkiezingen door de officiële
internationale waarnemingsmissies, weer-
spiegeld in de oprichting van democratische
instellingen

Kennisgeving van de toewijzing van het 9e EOF en
ondertekening van het overeenkomstige nationaal
indicatief programma, met onmiddellijke
uitvoering van projecten en programma's in de
sector onderwijs en de niet-concentratiesectoren
(40% van het nationaal indicatief programma)

4

Erkenning van het goede verloop van de lokale
en regionale verkiezingen door de officiële
internationale waarnemingsmissies,
weerspiegeld op het niveau van de oprichting
van gedecentraliseerde instellingen

Vrijmaking van de 60% van het nationaal indicatief
programma in het kader van het 9e EOF die voor
vervoersinfrastructuur zijn bestemd en van het
bedrag B voor eventuele ondersteuning van de
structurele aanpassing

_______________
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08/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende de door India uitgevoerde
proef met een ballistische raket

Brussel, 28 januari 2002

Nu de spanning in de regio sterk is toegenomen, is de EU van mening dat de vandaag door India uitgevoerde
proef met een ballistische raket een negatief signaal kan uitzenden naar de regio en de internationale
gemeenschap, op een ogenblik dat terughoudendheid van het allergrootste belang is.

De Europese Unie heeft eerder reeds haar bezorgdheid geuit over de bestaande spanningen, en haar
vertrouwen dat India en Pakistan in staat zullen zijn de situatie op een vreedzame manier op te lossen.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede Liechtenstein en Noorwegen, EVA-landen die lid zijn van de Europese
Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________

09/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over Somalië

Brussel, 1 februari 2002

De Europese Unie is ingenomen met de snelle aanneming van de resolutie over Somalië door de 9e IGAD-
Top in Khartoem op 11 januari 2002 en met de daarin vervatte aanbevelingen.

De EU is in het bijzonder ingenomen met de aanbeveling van de IGAD waarin de nationale over-
gangsregering en alle andere betrokken partijen worden aangespoord zich ertoe te verbinden het terrorisme
in al zijn vormen te bestrijden, en met de oproepen van de IGAD tot samenwerking tussen de drie frontstaten
(Kenia, Ethiopië en Djibouti), die hoop geven op een nieuw elan voor het proces van vrede en verzoening.

De EU prijst zich gelukkig met het besluit om binnen twee maanden in Nairobi een verzoeningsconferentie
te houden en wenst deze ontmoeting alle succes toe.

De EU is ervan overtuigd dat de toekomst van Somalië in de eerste plaats in de handen ligt van de Somaliërs
zelf en roept alle partijen op hun geschillen terzijde te schuiven en zonder voorwaarden deel te nemen aan de
door de IGAD gestimuleerde dialoog, met een oprechte vastberadenheid om het nationale verzoeningsproces
te verruimen en te voltooien.
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De EU beklemtoont dat zij bereid is te onderzoeken op welke wijze en met welke middelen de inspanningen
van de IGAD kunnen worden gesteund om de Somaliërs bij te staan in hun streven naar vrede en nationale
verzoening en een einde te maken aan een situatie die de burgerbevolking veel rampspoed en leed heeft
berokkend.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten
zich bij deze verklaring aan.

________________________

10/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie,
de met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa,

de geassocieerde landen Cyprus en Malta en de EVA-landen
die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, betreffende de aanneming van het

gemeenschappelijk standpunt inzake het Internationaal Strafhof

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus en Malta en de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, verklaren het eens te
zijn met de doelstellingen van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/443/GBVB betreffende het Internationaal
Strafhof, dat de Raad op basis van artikel 15 van het Verdrag betreffende de Europese Unie op 11 juni 2001
heeft vastgesteld. Zij zullen erop toezien dat hun nationaal beleid in overeenstemming is met dit
gemeenschappelijk standpunt.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

________________________
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11/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de situatie van de media in Rusland

Brussel, 29 januari 2002

De Europese Unie maakt zich ernstig zorgen over de laatste gebeurtenissen met betrekking tot de Russische
media, die uitgelegd zouden kunnen worden als een aanmoediging tot het nemen van maatregelen om de
persvrijheid te beperken, en volgt de situatie aandachtig.

De EU respecteert de besluiten van de gerechtelijke instellingen van de Russische Federatie.

De EU moet evenwel met bezorgdheid nota nemen van de uitspraak van het Hoog Arbitragehof waarbij de
liquidatie van MNVK, de moedermaatschappij van TV6, wordt bevestigd.

Verwijzend naar haar verklaring van 7 december 2001 over hetzelfde onderwerp, betreurt de EU dat de
sluiting van TV6, de laatste particuliere televisiezender met nationaal bereik, tot een aanzienlijke verarming
van het Russische audiovisuele landschap leidt.

De EU onderstreept dat het belangrijk is alle media, particulier of openbaar, gelijk te behandelen.

De pluraliteit en de onafhankelijkheid van de informatiemedia vormen een essentieel onderdeel van de
democratische waarden waarop het strategisch partnerschap tussen de EU en Rusland steunt. De EU hoopt
dat de Russische autoriteiten maatregelen zullen nemen waardoor de pluraliteit van de media in Rusland kan
worden bewaard en versterkt.

__________________

12/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de staakt-het-vuren-overeenkomst
voor de Nuba-bergen

Brussel, 1 februari 2002

De Europese Unie verheugt zich over de staakt-het-vuren-overeenkomst in de Nuba-bergen die de regering
van Soedan en het Soedanese volksbevrijdingsleger/Nuba op 19 januari 2002 dankzij de gezamenlijke
bemiddeling van Zwitserland en de Verenigde Staten van Amerika hebben ondertekend.

De Europese Unie beschouwt de staakt-het-vuren-overeenkomst als een belangrijke stap naar een algehele
regeling van de Soedanese burgeroorlog.

De Europese Unie wijst er voorts op dat het staakt-het-vuren deel uitmaakt van de pogingen die op ruimere
schaal worden ondernomen om de humanitaire situatie in Soedan in het algemeen en in de Nuba-bergen in
het bijzonder te verbeteren.
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De Europese Unie roept beide ondertekenende partijen op alle bepalingen van de overeenkomst uit te voeren,
met name artikel VII houdende de oprichting van een internationale groep waarnemers, en dringt erop aan
dat in dezelfde zin ook stappen worden gezet in andere delen van Soedan die zwaar door de burgeroorlog
zijn getroffen.

De Europese Unie volgt de situatie in de Nuba-bergen op de voet en is bereid na te gaan welke maatregelen
zij kan nemen om haar steun te verlenen aan constructieve inspanningen tot beëindiging van de Soedanese
burgeroorlog.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten
zich bij deze verklaring aan.

________________________

14/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het ongeluk in Lagos (Nigeria)

Brussel, 4 februari 2002

Op zondag 27 januari hebben massale explosies in een legerbasis in Ikeja (Lagos) geleid tot de dood van
honderden gewone Nigerianen, onder wie vele vrouwen en kinderen, en enorme schade toegebracht aan
handelspanden en woningen.

Reagerend op de oproep van de regering van de deelstaat Lagos plegen de EU-lidstaten urgent beraad over
mogelijke noodhulp en humanitaire hulpverlening, om deze moeilijke situatie het hoofd te bieden.

In deze tijd van rouw wenst de Europese Unie haar meest oprechte sympathie te betuigen aan de regering
van de Federale Republiek Nigeria, de regering van de deelstaat Lagos en aan de slachtoffers van deze
vreselijke ramp, en wenst zij de nabestaanden te condoleren.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten
zich bij deze verklaring aan.

________________________
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15/02

Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie
over Togo

Brussel, 7 februari 2002

De Europese Unie is zeer verontrust over de politieke situatie in Togo. De weigering van de nationale
vergadering om het mandaat van de leden van de onafhankelijke nationale verkiezingscommissie (CENI) te
verlengen en het besluit van de ministerraad van 1 februari om de kieswet aan te passen, brengen volgens de
Europese Unie het lopende verkiezingsproces en de kaderovereenkomst van Lomé zelf ernstig in gevaar.

In het licht van deze ontwikkelingen acht de Europese Unie zich voor het moment ontslagen van de
verbintenissen die zij ter ondersteuning van het verkiezingsproces is aangegaan.

De Europese Unie herinnert aan haar gehechtheid aan de kaderovereenkomst van Lomé en de beginselen die
daaraan ten grondslag liggen. De Europese Unie vraagt derhalve dat het CENI-mandaat verlengd wordt en de
voorbereiding van de vervroegde democratische parlementsverkiezingen voortgezet in gezamenlijk overleg
tussen de aanhang van de president en de oppositie die deze kaderovereenkomst van Lomé heeft
ondertekend.

De Europese Unie roept alle ondertekenaars van de kaderovereenkomst van Lomé op om de hervatting van
het verkiezingsproces vergezeld te doen gaan van de uitvoering van de akkoorden die in juli 2001 door het
paritair toezichtcomité (CPS) zijn bereikt.

De Europese Unie verzoekt tevens om af te zien van het door het openbaar ministerie van Togo ingestelde
beroep, zodat Mr. Agboyibo onmiddellijk in vrijheid kan worden gesteld.

De Europese Unie herhaalt in deze context dat alleen een bevredigende afwikkeling van het ingeleide
verkiezingsproces de weg vrij zal maken voor een hervatting van haar normale en volledige betrekkingen
met Togo.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten
zich bij deze verklaring aan.

________________________
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16/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende de recente overstromingen
in Indonesië

Brussel, 18 februari 2002

Naar aanleiding van de recente overstromingen in het grootste gedeelte van Jakarta, Tangerang en Bekasi,
spreekt de Europese Unie haar medeleven en solidariteit met de bewoners van Groot-Jakarta uit en is zij
bereid om als oude partner van Indonesië verdere steun en bijstand te verlenen.

De gevolgen van zware regenval en overstromingen voor enkele gemeenschappen in Groot-Jakarta zijn de
ernstigste die Jakarta en omgeving sedert 1996 hebben geteisterd. Naar schatting zijn tot een half miljoen
mensen getroffen.

Een eerste beoordeling van de behoeften wordt thans uitgevoerd door ECHO - het humanitaire bureau van de
Europese Unie. Urgente behoeften zijn water en riolering, huisvesting en elementaire hulpartikelen,
noodrantsoenen en de levering van essentiële geneesmiddelen voor de behandeling van via water verspreide
ziekten.

Het doel van ECHO is de hulp van nationale organisaties aan te vullen. Nu heeft het verzoeken om
financiering van een aantal humanitaire instanties en niet-gouvernementele organisaties ontvangen. Een
besluit om humanitaire fondsen toe te kennen zal derhalve worden genomen uit hoofde van de "eerste
noodhulp"-procedure om aan de dringende behoeften van de kwetsbaarste bevolking te voldoen. Het is de
bedoeling dat de humanitaire operaties worden uitgevoerd via de humanitaire partners van ECHO.

Dit kan worden gevolgd door verdere maatregelen, afhankelijk van de omvang van de geconstateerde
behoeften, de plannen van het stadsbestuur en de centrale regering, de voornemens van andere donoren en
nadat een vollediger beoordeling heeft plaatsgevonden.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten
zich bij deze verklaring aan.

________________________
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17/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de beslissing van het Secretariaat
van de Verenigde Naties om zich terug te trekken uit de onderhandelingen met de Cambodjaanse

regering inzake de oprichting van een Tribunaal voor de Rode Khmer
Brussel, 20 februari 2002

De EU neemt nota van de op 8 februari door de Verenigde Naties genomen beslissing om zich terug te
trekken uit de onderhandelingen met Cambodja inzake de oprichting van een Tribunaal voor de Rode
Khmer.

De EU heeft de oprichting van dit tribunaal steeds gesteund, om hen die de meeste verantwoordelijkheid
dragen voor de ernstige misdaden gepleegd tijdens de periode van "Democratisch Kampuchea", zich voor de
rechter te laten verantwoorden.

De EU blijft de allergrootste waarde hechten aan de oprichting van dit tribunaal onder voorwaarden die de
volledige onafhankelijkheid, onpartijdigheid en objectiviteit ervan zullen waarborgen, zodat de internationale
normen van rechtvaardigheid, billijkheid en behoorlijke rechtsgang bij de handelingen van dit tribunaal in
acht zullen worden genomen. De EU neemt derhalve nota van de aanvankelijke verklaringen van de
Cambodjaanse autoriteiten, waaruit hun bereidheid blijkt tot hervatting van de besprekingen met het
Secretariaat van de Verenigde Naties. Met het volste begrip voor de moeilijkheid van deze taak, moedigt de
EU het Secretariaat van de Verenigde Naties aan om de deur naar een spoedige hervatting van de
besprekingen open te houden, en zodoende de oprichting van een internationaal geloofwaardig tribunaal te
verzekeren.

De landen van Midden- en Oost-Europa die geassocieerd zijn met de Europese Unie, de geassocieerde
landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte
sluiten zich bij deze verklaring aan.

________________________
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18/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de inter-Congolese dialoog en de bijeenkomst in Sun City

Brussel, 22 februari 2002

De Europese Unie is uiterst bezorgd over het feit dat sommige partijen bij de inter-Congolese dialoog ermee
gedreigd hebben de besprekingen in Sun City niet te zullen bijwonen.

Dit is een zeer slechte zaak aan de vooravond van de inter-Congolese dialoog. De verbintenis die de partijen
zijn aangegaan om een nieuw politiek kader in de DRC in te stellen en te zorgen voor vrede en
democratisering voor de lange termijn wordt aldus ondermijnd. De partijen hebben de verplichting om
namens alle Congolezen te werken aan een vreedzame, stabiele en democratische samenleving.

Derhalve roept de Europese Unie alle partijen bij de dialoog op deze verplichting na te komen. Het is daarom
hun verantwoordelijkheid om de bijeenkomst in Sun City bij te wonen en hun meningsverschillen op een
verantwoordelijke wijze uit te praten. Door het uitblijven van vooruitgang bij de besprekingen in Addis
Abeba is de druk op alle partijen om de dialoog met inschikkelijkheid, compromisbereidheid en
professionalisme aan te vatten, toegenomen.

De Europese Unie en de internationale gemeenschap in ruimere zin koesteren grote verwachtingen ten
aanzien van de dialoog in Sun City.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten
zich bij deze verklaring aan.

________________________

19/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie,
over het afbreken van het vredesproces in Colombia

Brussel, 22 februari 2002

De Europese Unie begrijpt en eerbiedigt ten volle het besluit dat de Colombiaanse president op
20 februari 2002 heeft moeten nemen om een einde te maken aan het in 1998 aangevatte proces van dialoog,
onderhandeling en ondertekening van overeenkomsten met de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia –
Volksleger (FARC-EP), en om de zone waaruit het regeringsleger zich had teruggetrokken op te heffen.
President Andres Pastrana heeft tijdens de afgelopen jaren op onvermoeibare wijze blijk gegeven van zijn
grote vastberadenheid om in Colombia tot een vredesregeling te komen, hetgeen helaas niet kan worden
gezegd van de FARC-EP.
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De Europese Unie veroordeelt ten stelligste de meest recente aanval op de burgerbevolking die aan de
FARC-EP wordt toegeschreven. De vliegtuigkaping en de ontvoering van verscheidene passagiers ervan zijn
dermate ernstig dat blijkt dat de FARC-EP geen oor heeft voor de herhaalde oproepen van de Colombiaanse
maatschappij en de internationale gemeenschap om het conflict bij te leggen.

De Europese Unie betreurt ten zeerste dat de FARC-EP sedert de ondertekening op 20 januari 2002 van het
akkoord over een consensueel tijdpad voor het vredesproces met de Colombiaanse regering, nog geen
bereidheid heeft getoond om ernstig werk te maken van dat vredesproces, getuige de schendingen van de met
de regering ondertekende afspraken. Met de ernstige provocaties van de FARC-EP is het
onderhandelingsproces waarop het Colombiaanse volk zijn hoop op vrede had gebaseerd afgebroken. De
Europese Unie betreurt die provocaties, alsook de gewelddaden die de paramilitaire groepen blijven plegen,
ten zeerste.

De Europese Unie heeft al herhaaldelijk alle vormen van ontvoering, afpersing en andere misdaden die in
Colombia worden begaan door de gewapende groepen afgewezen en veroordeeld. Gelet op de ernst van de
huidige situatie herhaalt de EU haar dringende oproep om het internationaal humanitair recht te eerbiedigen
en de burgerbevolking te beschermen, en behoudt zij zich het recht voor haar beleid ten aanzien van de
gewapende groepen eventueel opnieuw te bezien.

In deze moeilijke tijden wenst de Europese Unie haar steun voor en solidariteit met het Colombiaanse volk,
President Pastrana en zijn regering te betuigen. De Europese Unie hoopt dat de Colombiaanse democratie, op
basis van een solide rechtsstaat en integrale naleving van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, de
zucht van het Colombiaanse volk naar vrede en voorspoed kan bevredigen.

De EU betuigt bij dezen jegens het Colombiaanse volk nogmaals haar steun aan elk initiatief voor een echte
dialoog met het oog op de beëindiging van het conflict dat Colombia verscheurt.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten
zich bij deze verklaring aan.

________________________

21/02

Verklaring van het voorzitterschap, namens de Europese Unie, over de gebeurtenissen in Madagaskar
Brussel, 28 februari 2002

Verklaring van het voorzitterschap, namens de Europese Unie, over de gebeurtenissen in Madagaskar.

De Europese Unie betreurt de in Madagaskar ontstane situatie, die ongrondwettig en in strijd met de
beginselen van de Overeenkomst van Cotonou is.

De Europese Unie betreurt het dat de inspanningen op nationaal niveau en onder auspiciën van de OAE en
de VN om de dialoog tussen de partijen in stand te houden, geen succes hebben gehad. De Europese Unie
roept op tot een hervatting van de dialoog, zodat in dat kader een politieke oplossing kan worden gevonden.
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De Europese Unie doet een beroep op alle politieke, sociale en religieuze krachten om terughoudendheid te
betrachten en verantwoordelijkheidsbesef te tonen.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten
zich bij deze verklaring aan.

_______________________

22/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de nieuwe regering in Albanië

Brussel, 25 februari 2002

De Europese Unie is verheugd over de vorming van een nieuwe regering in Albanië.

De Europese Unie vertrouwt erop dat de regering van minister-president Majko voort zal gaan op de weg van
hervormingen.

De Europese Unie herinnert eraan dat zij overeenkomstig de verklaring van de Raad Algemene Zaken van
28 januari bereid is zo spoedig mogelijk te beginnen met onderhandelingen over een stabilisatie- en
associatieovereenkomst. In dit verband moedigt zij alle politieke krachten in Albanië aan thans hun
inspanningen te bundelen om vaart te zetten achter de hervormingen die van essentieel belang zijn voor de
onderhandelingen over een stabilisatie- en associatieovereenkomst.

________________________

25/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de Top van de Mano River Union
Brussel, 26 februari 2002

De Europese Unie verwelkomt de aankondiging van een bijeenkomst van de Staatshoofden van Guinee,
Sierra Leone en Liberia, die op uitnodiging van zijne koninklijke hoogheid Mohammed VI in Rabat zal
plaatsvinden.

Een dergelijke bijeenkomst is een positieve stap in die zin dat de spanning in de subregio erdoor kan
afnemen. De Europese Unie acht het bemoedigend dat de drie landen die de Mano River Union vormen nu
besloten hebben op het hoogst mogelijke niveau een politieke dialoog aan te gaan. De Europese Unie roept
de drie Staatshoofden op om deze dialoog op een constructieve, toekomstgerichte wijze te voeren en hun
goedkeuring te hechten aan de implementatie van de eerder in het kader van de Mano River Union
overeengekomen vertrouwenwekkende maatregelen.
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De Europese Unie wenst de drie Staatshoofden ervan te verzekeren dat zij hen, vooral via de speciale
vertegenwoordiger van het voorzitterschap bij de Mano River Union, volledig zal steunen bij hun streven
naar een vreedzame ontwikkeling van de Mano Riverregio.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus en Malta, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij
deze verklaring aan.

________________________

26/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende Angola

Brussel, 26 februari 2002

De Europese Unie heeft kennis genomen van het recente overlijden van Jonas Malheiro Savimbi, leider van
de militaire vleugel van UNITA, en verklaart andermaal dat dringend een einde moet worden gemaakt aan
het slepende interne conflict dat de oorzaak is van zulke ernstige humanitaire problemen in het land.

De EU is er vast van overtuigd dat het Angolese conflict alleen kan worden beëindigd indien alle partijen
zich, op basis van het protocol van Lusaka, daadwerkelijk inzetten voor vrede en nationale verzoening. In dit
verband roept de EU op tot snelle beëindiging van de vijandelijkheden en spoort zij alle Angolezen aan te
zoeken naar een vreedzame en duurzame oplossing voor het conflict teneinde de democratische, sociale en
economische ontwikkeling van het land te bevorderen. De EU waardeert in dit verband de belangrijke rol
van de civiele samenleving bij het streven naar duurzame vrede in het land.

De EU neemt nota van het streven van de regering om het protocol van Lusaka volledig uit te voeren, is
verheugd over de positieve signalen van de regering van Angola en kijkt uit naar de spoedige publicatie van
het aangekondigde uitvoerige programma dat moet leiden tot de definitieve beëindiging van alle
vijandelijkheden in Angola.

De EU zou tevens gaarne zien dat onverwijld concrete maatregelen worden getroffen om de humanitaire
noden in Angola te lenigen, met name in de delen van het land waar nog militaire activiteiten aan de gang
zijn.

De EU steunt en bemoedigt de Verenigde Naties bij het bevorderen van het vredesproces.

De EU wenst dat de omstandigheden kunnen worden geschapen waarin de regering haar voornemen om vrije
en eerlijke algemene verkiezingen te houden, kan nakomen zodat het democratische proces in Angola
daadwerkelijk wordt versterkt.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus, Malta en Turkije alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese ruimte sluiten zich bij deze
verklaring aan.

________________________
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27/02

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over het bombarderen van burgerdoelen in Sudan

Brussel, 28 februari 2002

De Europese Unie spreekt haar diepe bezorgdheid uit over de aanval die de Sudanese regering op 20 februari
heeft uitgevoerd op een voedselverdeelcentrum van de Verenigde Naties in Zuid-Sudan.

De EU roept de Sudanese regering op hierover volledige klaarheid te scheppen en haar afspraken met de
Verenigde Naties over de humanitaire operatie in Sudan ten spoedigste gestand te doen.

De EU spreekt voorts haar bezorgdheid uit over de mogelijke gevolgen van de recente luchtbombardementen
voor de kansen op vrede en verzoekt de partijen bij dit conflict met klem om het vredesproces niet te onder-
mijnen.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen
Cyprus en Malta, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij
deze verklaring aan.

________________________



ALGEMENE INFORMATIE 69

Bulletin 11.03.2002 - NL- PE  313.428

ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

0VERZICHT  VAN TIJDENS DE ZITTING
VAN 20 EN 21 FEBRUARI 2002
UITGEBRACHTE ADVIEZEN

De volledige tekst van de adviezen van het EESC is in de 11 officiële EU-talen
terug te vinden op de webstek van het Comité

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

De zitting van 20 en 21 februari werd bijgewoond door de heer Jean-Luc DEHAENE, vice-
voorzitter van de Conventie. Er vond een discussie plaats over de follow-up van Laken en de rol van het
EESC.

http://www.cese.europa.eu
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1. STRATEGIE VAN LISSABON

•  Subcomité "Strategie voor duurzame ontwikkeling – Signalen voor Barcelona"
 Rapporteur: CABRA DE LUNA (Diverse werkzaamheden – E)
 
- Ref.: Aanvullend initiatiefadvies – CES 193/2002
 
- Kernpunten:
 

 Op 29 november 2001 heeft de voltallige vergadering besloten een vervolg
van initiatiefadvies over duurzame ontwikkeling en de "uitgebreide strategie van Lissabon"
op te stellen. Ter herinnering: doel van de strategie van Lissabon is om in een tijdsbestek
van tien jaar de EU "tot de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de
wereld te maken, die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen
en een hechtere sociale samenhang". Tijdens de Europese Raden van Lissabon (maart 2000)
en met name van Göteborg (juni 2001) hebben de staatshoofden en regeringsleiders de
Commissie de opdracht gegeven elk jaar ter gelegenheid van de Europese voorjaarsraad
verslag van de geboekte vooruitgang uit te brengen. Dit jaar gebeurt dit in Barcelona, op 15
maart.
 
 Het Comité heeft het Commissiedocument (COM (2002) 14 def.) behandeld
en de situatie vanuit zijn eigen gezichtspunt geëvalueerd. Samengevat komt het erop neer
dat zowel het Comité, als de Commissie de vooruitgang tot dusverre onvoldoende vinden.
Zij doen een oproep tot betere besluitvorming en meer coherentie, en eisen dat de
inspanningen om de civiele samenleving te informeren en bij het proces te betrekken,
worden opgevoerd. Tegen deze achtergrond krijgt de Europese Raad van Barcelona een
speciale betekenis. De staatshoofden en regeringsleiders zullen in Barcelona immers niet
alleen moeten bewijzen dat zij werkelijk bereid zijn de daad bij het woord te voegen, maar
ook dat zij op dit gebied het voortouw willen nemen.  Hierdoor zal het gemakkelijker
worden voor de EU om in september tijdens de VN-Wereldtop in Johannesburg haar eigen
stempel op de besluitvorming te drukken.

 
- Contactpersoon: D. McLaughlin
 (Tel.: 00 32 2 546 9350 – e-mail: diarmid.mclaughlin@esc.eu.int )

mailto:diarmid.mclaughlin@cese.europa.eu
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•  Toegankelijkheid van websites
 Rapporteur: CABRA DE LUNA (Diverse werkzaamheden – E)
 
- Ref.: COM(2001) 529 def. – CES 189/2002
 
- Kernpunten:
 
 Als overheidssites niet toegankelijk zijn, worden degenen die ze niet kunnen
gebruiken en dus geen toegang hebben tot de informatie in kwestie gediscrimineerd. Nu het
Europees Jaar van Gehandicapten eraan komt, zou er in de voorgestelde gehandicaptenrichtlijn een
clausule ter bestrijding van deze vorm van discriminatie moeten worden opgenomen.
 
 Het Comité is van mening dat voor de in het Commissiedocument beschreven
maatregelen om de toegankelijkheid van websites te verbeteren ook bindende wetgeving had
kunnen worden opgesteld. Niettemin gaat het EESC akkoord met de aanpak waarbij verschillende
overheidsniveaus op vrijwillige basis maatregelen nemen en verwacht het dat de lidstaten voor de
uitvoering van alle in de mededeling genoemde maatregelen zullen zorgen.
 
 Het EESC belooft zijn eigen website beter toegankelijk en gebruiksvriendelijker te
maken, zodat alle mensen met speciale behoeften gemakkelijker informatie kunnen vergaren en aan
het publieke debat kunnen deelnemen. Ook de Commissie en de andere EU-instellingen zouden hun
eigen websites aan de hand van de WAI-richtsnoeren beter toegankelijk moeten maken. Het EESC
hoopt bovendien dat de initiatieven in het kader van het Europees Jaar van Gehandicapten (2003)
ertoe bijdragen dat ook particuliere websites toegankelijker worden gemaakt voor gehandicapten,
met name op het gebied van de elektronische handel.

 
 
 

- Contactpersoon: R. DEL FIORE
 (Tel.: 00 32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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 2. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
 
•  Biotechnologie
 Rapporteur: BEDOSSA (Diverse werkzaamheden – F)
 
- Ref.: COM(2001) 454 def. – CES 192/2002
 
- Kernpunten:
 
 Het EESC wijst erop dat de mondiale dimensie van biotechnologie niet aan het zicht
mag worden ontrokken door de discussies tussen de industrielanden, en dat er sprake dient te zijn
van solidariteit tussen de rijke en de arme landen bij het voorkomen van milieuvervuiling.
 
 De Europese Gemeenschap moet in deze toekomstgerichte sector vastberadenheid en
volharding aan de dag leggen. Haar stem zal pas gehoord kunnen worden als zij erin slaagt een rol
van betekenis te spelen op het gebied van de biotechnologie. In de EU moet dan ook snel het besef
doordringen dat biotechnologie van groot belang kan zijn voor concurrentievermogen, economie en
werkgelegenheid. Daarom moeten de verschillende partijen een permanente, goed georganiseerde
samenwerking aangaan.
 
 Het EESC zou graag een bijdrage aan een en ander willen leveren door informatie
over te brengen, een permanente discussie in gang te zetten, op rationele wijze doelstellingen vast te
stellen om het ontstaan van nieuwe arbeidsplaatsen en bedrijven te vergemakkelijken, en voor
stevige banden met het maatschappelijk middenveld te zorgen.
 
- Contactpersoon: B. Fular
 (Tel : 00 32 2 546 9044 – e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)
 
•  Deelnameregels / zesde O&TO-kaderprogramma
 Rapporteur: MALOSSE (Werkgevers – F)
 
- Ref.: COM(2001) 822 def. – 2001/0202 COD – CES 185/2002
 
- Contactpersoon: B. Fular
 (Tel. : 00 32 2 546 9044 – e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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 3. GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK
•  Blootstelling aan asbest op het werk

 Rapporteur: ETTY (Werknemers – NL)
 
- Ref.: COM(2001) 417 def. – 2001/0065 (COD) – CES 194/2002
 
- Kernpunten:
 
 Het met Commissierichtlijn 1999/77/EG ingevoerde verbod op de verkoop en

het gebruik van asbest had de bescherming van werkenden en zelfstandigen tegen risico's als
gevolg van blootstelling aan asbest op werkplek op een totaal verschillende manier kunnen
verbeteren. Het nieuwe instrument had kunnen worden geconcentreerd op maatregelen ter
verbetering van de bescherming van personen die aan risico's worden blootgesteld omdat zij
in hun werk te maken krijgen met bestaande asbestproducten (sloop-, onderhouds-, herstel-
en verwijderingswerkzaamheden e.d.).

 
 Er hadden ook specifieke maatregelen kunnen worden genomen voor toezicht

op de gezondheid, registratie, voorlichting en scholing, de risico's waarmee zelfstandigen te
maken hebben, de risico's waaraan werkenden (en de bevolking als geheel) worden
blootgesteld als gevolg van het tweede gebruik van asbesthoudende producten, alsook een
betere erkenning van asbestgerelateerde ziekten als beroepsziekten. Indien deze richtlijn niet
het geëigende middel is om deze zaken aan te pakken, dient de Commissie naar andere
rechtswegen te zoeken.

 
 

 Het Comité is van mening dat het voorstel een aantal positieve elementen
heeft: het bevat vereenvoudigingen van bepaalde procedures, de grenswaarden voor
blootstelling worden verlaagd, het schrijft voor dat asbesthoudend materiaal moet worden
opgespoord voordat met sloop- of onderhoudswerkzaamheden wordt begonnen, en stelt
eisen aan expertisebewijzen en aan scholing. Het zou het richtlijnvoorstel ten goede komen
als er meer duidelijkheid zou zijn over de winning van asbest in de EU. Volgens het Comité
moet mijnbouw duidelijk in verband worden gebracht met het in de handel brengen of het
eerste gebruik van asbest.
 
 De bekwaamheidseis voor firma's die bij sloop- of verwijderingswerkzaam-
 heden betrokken zijn, moet beter worden uitgewerkt. De Commissie moet verwijzen naar
nationale criteria.

 
- Contactpersoon: A. HICK
 (Tel. : 00 32 2 546 9302 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int)

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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 4. EXTERNE BETREKKINGEN
 
•  Betrekkingen EU/Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

 Rapporteur: GAFO FERNÁNDEZ (Werkgever - E)
 

- Ref.: Initiatiefadvies – CES 195/2002
 
- Kernpunten:
 

 De betrekkingen tussen de EU en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied
moeten volledig in het teken staan van het partnerschapsbeginsel. Burgerbetrokkenheid,
zichtbaarheid en maatschappelijk draagvlak moeten in dit beginsel begrepen zijn. Doel van
de betrekkingen moet zijn, met inachtneming van de verschillen die er tussen landen en
regio's bestaan, een echte gemeenschap van Europese en Latijns-Amerikaanse naties tot
stand te brengen die democratisch, sociaal rechtvaardig en economisch efficiënt is en waar
sociale rechtvaardigheid voorop staat, migratie en cultuur een plaats hebben en het
maatschappelijk middenveld een beslissend gewicht in de schaal legt.
 
 Alle instellingen en organen van de Europese Unie moeten hun eigen
bijdrage tot de totstandbrenging van dit partnerschap leveren. Zo dient het Europees
Economisch en Sociaal Comité als model te fungeren voor de oprichting of uitbouw van
gelijkaardige instanties op subregionaal en nationaal niveau, zoals het Sociaal-Economisch
Forum van Mercosur.

 
 Van 17 tot 19 april 2002 - vóór de Top van staatshoofden en regeringsleiders
van de Europese Unie, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied – zullen
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties elkaar voor de tweede keer, in
Madrid, ontmoeten. Het is de bedoeling dat deze ontmoeting een institutioneel karakter
krijgt en dat er, naast de prioriteiten die het maatschappelijk middenveld op de agenda wil
plaatsen, onderwerpen worden behandeld die aansluiten op de sociaal-economische dossiers
die tijdens de Top aan de orde worden gesteld.

 
- Contactpersoon: E. Durst
 (Tel.: 00 32 2 546 9845 – e-mail: ellen.durst@esc.eu.int)

mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
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 5. LANDBOUW EN MILIEU
 
•  Tabak/Premies
 Algemeen rapporteur: LIOLIOS (Diverse werkzaamheden – GR)
 
- Ref.: COM(2001) 684 def. – 2001/0276 CNS – CES 190/2002
 
- Kernpunten:
 
 In de Mededeling 'Duurzame ontwikkeling in Europa voor een betere wereld: Een strategie

van de Europese Unie voor duurzame ontwikkeling' (COM(2001) 264 def.) stelt de
Commissie voor om bij de toekenning van landbouwsteun voortaan gezonde, hoogwaardige
producten en methoden een hogere prioriteit te geven dan kwantiteit.

 
 In deze context beveelt de Europese Commissie in haar voorstel tot vaststelling van de

garantiedrempels per lidstaat en de premies voor tabaksbladeren dan ook aan de
tabaksregeling na de evaluatie van 2002 aan te passen.

 
 Het Europees ESC houdt rekening met deze algemene benadering, maar zou wel graag zien

dat de Commissie haar uiteindelijke standpunt ook op haar voorstel over de sector ruwe
tabak afstemt.

 
 Aangezien de tabakssector van groot belang is voor regio's met een

ontwikkelingsachterstand en er vooral kleine landbouwers in werkzaam zijn, dient de
Europese Commissie nu al op allerlei manieren voorstellen voor alternatieve
inkomstenbronnen uit te werken.

 
•  Er wordt tot nog toe onvoldoende gebruik gemaakt van de middelen die sedert 1996 het

Gemeenschappelijk Tabakfonds ter beschikking heeft gekregen.
 
•  Zolang de studie over de sector nog niet is gepresenteerd (deze studie wordt eind 2002

verwacht) en grondig is geëvalueerd, zijn de in de vijfde overweging bij het voorstel
opgenomen opmerkingen in strijd met eerdere standpunten van de Europese Commissie.
Met het oog op de samenhang van de tekst moet de vijfde overweging bij het voorstel dan
ook geschrapt worden.

 
•  Opgemerkt zij dat het voorstel van de Europese Commissie met aanzienlijke vertraging is

ingediend. De desbetreffende besluiten zullen naar verwachting dan ook pas worden
genomen nadat reeds met de teelt van het product van start is gegaan; een en ander zal de
activiteiten van de tabaksproducenten en de verwerkende bedrijven in de war sturen en de
werking van de markt ernstig verstoren.

 
 Het EESC roept de Commissie op om:
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 a) de huidige regeling voor de tabakssector en de toepassing van Verordening 660/1999 ook de
volgende periode van drie jaar (2002-2004) te handhaven zodat de premies en de
garantiedrempels (quota) voor alle soortengroepen op het huidige peil worden gehouden. In
ieder geval beveelt het Comité de Commissie aan, met de invoering van de toekomstige
wijzigingen tot 2003 te wachten, en in 2002 de in 2001 geldende regeling toe te passen;

 b) de inhouding van op de premies ten behoeve van het Gemeenschappelijk tabaksfonds
gedurende de hele periode 2002-2004 op 2% te handhaven, zoals bepaald bij Verordening
1636/1998 van de Raad, en tevens het agrarisch onderzoek verder in aanmerking te laten
komen voor steunverlening door het Fonds;

 
- Contactpersoon: N. Pipiliagkas
 (Tel. : 00 32 2 546 9109 – e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
 
•  Zoönoses
 Rapporteur: DAVISON (Diverse werkzaamheden – VK)
 
- Ref.: COM(2001) 452 def. – 2001/0176-0177 COD – CES 191/2002
 
- Kernpunten:

 Het Comité is ervan overtuigd:
 

- dat het voorkómen van zoönoses de hoogste prioriteit van de EU en haar lidstaten moet
genieten en dat voor dit doel de nodige middelen moeten worden uitgetrokken;

- dat de tenuitvoerlegging en naleving van hoge veiligheidsnormen voor de hele
voedselketen zowel in het belang is van alle actoren in de voedselketen, als in dat van de
overheid;

- dit zal ook ten goede komen aan het internationale concurrentievermogen van de
Europese landbouw, die moet blijven staan voor hoge kwaliteitsnormen en hoogwaardige
productiemethodes;

- dat de bestrijding van resistentie tegen antibiotica heeft alleen kans van slagen heeft als er
uitvoerige beleidsmaatregelen worden genomen;

- dat de "nieuwe" richtlijn duidelijk moet stellen dat bewaking betrekking heeft op alle
soorten dierpopulaties;

- dat het verzamelen van de nationale verslagen en de samenstelling van de
overzichtsrapporten prioriteit dient te genieten van de Europese Autoriteit voor
Voedselveiligheid (EAV), evenals het verzamelen en verspreiden van informatie over
zoönoses; het Comité dringt aan op volledige doorzichtigheid van verslagprocedures;

- dat de doelstellingen van de door de Commissie voorgestelde verordening alleen kunnen
worden gerealiseerd als de HACCP-beginselen in de hele voedselketen ten uitvoer worden
gelegd;

 
 Het EESC maakt zich zorgen over het feit dat de termijnen voor tenuitvoerlegging
onaanvaardbaar laag zijn
 

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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 Ten aanzien van de invoer uit derde landen dringt het EESC sterk aan op streng
toezicht op de toepassing van gelijkwaardige maatregelen.
 
- Contactpersoon: N. Pipiliagkas
 (Tel.: 00 32 2 546 9109 – e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
 
•  Dierenbescherming/experimentele doeleinden
 Rapporteur: JASCHICK (Diverse werkzaamheden – D)
 
- Ref.: COM(2001) 703 def. – 2001/0277 COD – CES 186/2002
 
- Contactpersoon: N. Pipiliagkas
 (Tel.: 00 32 2 546 9109 – e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
 
•  Dopvruchten
 Algemeen rapporteur: DE LAS HERAS CABAÑAS (Diverse werkzaamheden – E)
 
- Ref.: COM(2001) 667 def. – 2001/0275 CNS – CES 187/2002
 
- Contactpersoon: E. Di Nicolantonio

(Tel.: 00 32 2 546 9454 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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OVERZICHT VAN DE
WERKZAAMHEDEN VAN HET

EUROPEES PARLEMENT

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

Dit document is beschikbaar op

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

opgesteld door het Directoraat-generaal commissies en delegaties

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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