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OVERLIJDEN VAN EEN LID VAN HET EUROPEES PARLEMENT

In de plenaire vergadering van 3 september 2001 werd het Europees Parlement op de hoogte
gesteld van het overlijden op 28 augustus 2001 van

de heer Jacques SANTKIN

Belgisch lid van het Europees Parlement.

De heer Santkin was lid van ons Parlement sinds 1 februari 2001 en maakte deel uit van de Fractie
van de Partij van de Europese Sociaal-democraten.

Hij was lid van de Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid
en defensiebeleid en van de Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse
Zelfbestuur.

___________________________
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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:

25/01 Ontruimingsoefeningen in Brussel

26/01 Ontvangst van bezoekers in Brussel

27/01 Wenskaarten voor Kerstmis en nieuwjaar

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

Beëindiging van het mandat van een Italiaanse afgevaardigde in
het Europees Parlement

Overeenkomstig artikel 8, lid 4 van het Reglement heeft

de heer Massimo CORSARO (UEN/IT)

medegedeeld met ingang van 19 juli 2001 ontslag te nemen als lid van het Europees
Parlement.

Het Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 3 september 2001 kennisgenomen van deze
mededeling.

_______________

Officiële bekendmaking van de verkiezing van een Italiaanse afgevaardigde in
het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft zijn plenaire vergadering van 3 september 2001 kennisgenomen van
de verkiezing van

de heer Antonio  MUSSA

ter vervanging van de heer Massimo CORSARO (UEN/IT), met ingang van 19 juli 2001.

_______________
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN Stand : 19.09.2001

Indiener Onderwerp Nr.

Michl Ebner Europees platform bejaardentehuizen P-2381/01

Antonios Trakatellis Statuut van de ambtenaren van de EU: schending van
het beginsel van gelijke behandeling en van vrije
vestiging en omzeilen van de pensioenbepalingen ten
aanzien van de woonplaats

P-2382/01

Pat Gallagher Risicobeoordelingsrapport van het Europees
Chemicaliënbureau over zink en zinkhoudende
stoffen

P-2383/01

Emilia Müller Informatie over de belasting van huiseigenaren en
grondbezitters

E-2384/01

Richard Corbett Openheid E-2385/01

Christopher Huhne Lijfrenten E-2386/01

Christopher Huhne Beheervergoedingen voor pensioenfondsen E-2387/01

Christopher Huhne Kosten van gezondheidszorg E-2388/01

Christopher Huhne Gezondheidszorg E-2389/01

Christopher Huhne Gezondheidsindicatoren E-2390/01

Christopher Huhne Werking van comités E-2391/01

Christopher Huhne Bevoegdheden van de Europese Unie E-2392/01

Antonio Tajani Geweld door de zwarte banden op de G8 van Genua
waar een Italiaans parlementslid actief aan heeft
meegedaan

E-2393/01

Erik Meijer Voorbereiding openstelling van tunnel onder de
Mont Blanc voor vrachtautoverkeer zonder
toereikende veiligheidsmaatregelen

E-2394/01

Erik Meijer Ontoereikende controle op de aanwezigheid van
radioactieve materialen in transporten, opslag en
verwerking van schroot

E-2395/01

Vraag geannuleerd P-2396/01

Theresa Villiers Vervoer van dieren in Spanje E-2397/01

Christopher Huhne Afscheiding van de EU E-2398/01
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Christopher Huhne Terugname van bevoegdheden E-2399/01

Erik Meijer Marokkaanse druk om de huwelijksgerechtigde
leeftijd van vrouwen met de nationaliteit van een EU-
lidstaat te verlagen tot vijftien jaar

E-2400/01

Erik Meijer Een wapenembargo tegen voortgaand geweld tussen
de strijdende partijen in de Democratische Republiek
Congo

E-2401/01

Erik Meijer De gevolgen voor burgerrechten en commerciële
belangen van de verplichte deelname aan
grootschalig genetisch onderzoek in IJsland

E-2402/01

Erik Meijer De gevolgen van grootschalig genetisch onderzoek in
IJsland voor privacybescherming en patiëntenrechten
in de EU

E-2403/01

Caroline Jackson Koolstofvastlegging E-2404/01

Caroline Jackson Koolstofvastlegging in de Noordzee E-2405/01

Lousewies van der Laan Samenwerking tussen de EU en India:
gemeenschappelijke projecten met Sai Baba,
vermeend misbruik van kinderen

E-2406/01

Caroline Jackson Radiopulsen E-2407/01

Olivier Dupuis Visum voor vertegenwoordigers van de Tjsetsjenen
en andere verdoemde volkeren van deze aarde

P-2408/01

Imelda Read Interne markt voor geneesmiddelen E-2409/01

Gerhard Schmid Omzetting van richtlijn 98/5/EG in Spanje E-2410/01

Armin Laschet EG-verordeningen nrs. 1408/71 en 118/97 E-2411/01

Cristiana Muscardini Beslaglegging op Italiaanse vissersschepen in
Guinee-Bissau

E-2412/01

James Nicholson Repressieve wetten tegen christenen in Turkmenistan E-2413/01

Christoph Konrad Beperking steun middenstand E-2414/01

Glyn Ford Equitable Life en pensioenen E-2415/01

Glyn Ford Toeslag voor eenpersoonskamer E-2416/01

Albert Maat Grenscontrole MKZ in Groot-Brittannië P-2417/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Verdraaiing van statistische gegevens in Griekenland E-2418/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Verdraaiing van statistische gegevens in Griekenland E-2419/01
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Baroness Sarah Ludford Vermelding van BTW E-2420/01

Baroness Sarah Ludford Vietnam E-2421/01

Michiel van Hulten en Ieke van
den Burg

Uitvoering ESF in Nederland 1994-96 E-2422/01

Michiel van Hulten en Ieke van
den Burg

Uitvoering ESF in Nederland 1994-96 E-2423/01

Michiel van Hulten en Ieke van
den Burg

Uitvoering ESF in Nederland 1994-96 E-2424/01

Erik Meijer Moeilijk verzekerbare groepen ingezetenen als
gevolg van bij ziektekostenverzekeringen toegepaste
uitsluitingsclausules

E-2425/01

Nelly Maes Gelijkheid van godsdienst in Slowakije E-2426/01

Giovanni Pittella Strijd tegen pedofilie P-2427/01

Bart Staes Gebruik van chemische wapens in Turkije en Irak en
het Gemeenschappelijk Buitenlands en
Veiligheidsbeleid van de Europese Unie

P-2428/01

Michl Ebner Veiligheid op skipistes E-2429/01

Michl Ebner Invoering van een communautaire solidariteits- en
vrijwillige dienst

E-2430/01

Eryl McNally Zesde BTW-richtlijn E-2431/01

Caroline Jackson Fusillades in Algerije E-2432/01

Esko Seppänen Het aantal parlementsleden volgens het Verdrag van
Nice

E-2433/01

Esko Seppänen Standpunt van de regeringen inzake het klonen E-2434/01

Jan Mulder Veterinaire controles aan de buitengrenzen n.a.v.
mond- en klauwzeer

P-2435/01

Francesco Speroni Europees forum voor energie en vervoer P-2436/01

Mario Borghezio Risico uitsluiting voormalige IMI (Italiaanse militaire
gedeporteerden) van Duitse schadevergoeding

P-2437/01

Kathalijne Buitenweg Consequenties van de openstelling van het huwelijk
in Nederland voor partners van hetzelfde geslacht

P-2438/01
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Ari Vatanen Toepassing van Richtlijn 92/81/EEG (harmonisatie
van de structuur van de accijns op minerale oliën) en
inning van de accijns bij een andere temperatuur dan
15°C

P-2439/01

Mogens Camre Onderzoek op het gebied van mestseparatoren en
installaties voor de behandeling van rioolslib

E-2440/01

Hiltrud Breyer Onderzoeksreactor Garching FRM-II E-2441/01

Caroline Lucas Low Frequency Active Sonar E-2442/01

Elspeth Attwooll Persoonlijke invoer van alcoholische dranken en
tabaksproducten in de EU

E-2443/01

Carlos Bautista Ojeda Bosbranden E-2444/01

Carlos Carnero González Regelgeving met betrekking tot jetski's en het
garanderen van de veiligheid van badgasten

E-2445/01

Luciano Caveri Natuurparken van "Gran Paradiso" en "Vanoise" E-2446/01

Luciano Caveri Weerkundige diensten in Europa E-2447/01

Luciano Caveri Ratificatie protocollen bij Alpenovereenkomst E-2448/01

Bart Staes Milieuvriendelijke bijsturing van de Zesde BTW-
richtlijn 77/388/EEG

E-2449/01

Erik Meijer Interpretatieverschillen met betrekking tot onterechte
besteding en onvoorziene terugvordering van
Nederlandse ESF-gelden

E-2450/01

Erik Meijer Wijze van totstandkoming en hoogte van
terugvordering van subsidies voor projecten
Europees Sociaal Fonds in Nederland 1994-1996

E-2451/01

Erik Meijer Onderhandelingen met betrekking tot onterechte
besteding en terugvordering van Nederlandse ESF-
gelden

E-2452/01

Erik Meijer Het beoordelen van Nederlandse ESF-uitgaven
zonder correcte boekhoudkundige verantwoording

E-2453/01

Camilo Nogueira Román Het optreden van de Italiaanse politie in Genua
tijdens de G8 en de regering van Berlusconi

E-2454/01

Camilo Nogueira Román Aanleg eerste deel van de spoorweglijn Ferrol-Tui en
de HSL-verbinding tussen Galicië, Portugal en
Midden-Europa

E-2455/01
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Camilo Nogueira Román Verklaringen van de Spaanse minister van Financiën
over de normatieve fiscale capaciteit van de
Autonome Gemeenschappen van Spanje

E-2456/01

Camilo Nogueira Román Werkloosheid en armoede in de Europese Unie E-2457/01

Camilo Nogueira Román Immigrantenstroom in de Straat van Gibraltar:
dagelijkse vondst van lijken op de stranden van Zuid-
Spanje

E-2458/01

Camilo Nogueira Román Deelname van Spaanse en Portugese wetenschappers
aan onderzoek naar de toestand van de visbestanden
in communautaire wateren

E-2459/01

Camilo Nogueira Román Ontslagen en overplaatsing van bedrijfsactiviteiten en
arbeidsplaatsen door Europese bedrijven naar
bedrijven in minder ontwikkelde landen

E-2460/01

Camilo Nogueira Román De megalomane uitbreiding van de centrale
luchthavens in de lidstaten en de duurzame
ontwikkeling in de Europese Unie

E-2461/01

Camilo Nogueira Román Verdwijning van talen in de hele wereld E-2462/01

Camilo Nogueira Román Het beleid van Spanje en de gevolgen hiervan voor
Gallicische rundveehouderijen

E-2463/01

Camilo Nogueira Román De andere talen in Frankrijk E-2464/01

Camilo Nogueira Román De interne politieke uitbreiding van de Unie E-2465/01

Camilo Nogueira Román HSL-verbinding tussen Gallicië en Midden-Europa
via Frankrijk

E-2466/01

Camilo Nogueira Román Onafhankelijkheid van de Westelijke Sahara E-2467/01

Camilo Nogueira Román Door de Spaanse regering ingesteld beroep bij het
Hof van Justitie van de EG tegen het plan voor het
herstel van het heekbestand in communautaire
wateren

E-2468/01

Michl Ebner Uitbreiding Alemagna-snelweg P-2469/01

Luciano Caveri Milieumaatregelen in verband met het
vrachtwagenvervoer in de Alpen

P-2470/01

Raffaele Costa Fraude ten koste van de EU door Italianen P-2471/01

Alexander de Roo Wegkwijn-virus varkens P-2472/01

Raffaele Costa De activiteiten van OLAF E-2473/01
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Raffaele Costa Vliegtuigen voor de Commissie E-2474/01

Ilda Figueiredo Bescherming van de veiligheid en gezondheid van
werknemers in de winningsindustrieën

P-2475/01

Anna Karamanou Oprichting speciaal Europees corps dat optreedt bij
demonstraties

E-2476/01

Carlos Carnero González Proces in Egypte tegen van homoseksualiteit
beschuldigde burgers

E-2477/01

Esko Seppänen Oliepijpleiding Odessa-Brody E-2478/01

Chris Davies Afschaffing van "duty-free"-shops E-2479/01

Jonas Sjöstedt Lynxenjacht in Zweden E-2480/01

Marco Pannella Terdoodveroordeling Dr. Yunis Shaikh in Pakistan P-2481/01

Joan Colom i Naval Droogte en hongersnood in Midden-Amerika P-2482/01

Margrietus van den Berg Handel in conflictdiamanten P-2483/01

Jillian Evans Chardon LL ((GMO) P-2484/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Opschorting internationale adopties in Roemenië P-2485/01

Christopher Heaton-Harris Fonds voor vrede en verzoening P-2486/01

Pere Esteve Begin bouwwerkzaamheden zuiveringsinstallatie van
Sant Jordi

P-2487/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Criminaliteitspiek in de landen van de Europese Unie P-2488/01

Gabriele Stauner Documenten van de Commissie in verband met de
veiligheidsdienstaffaire

E-2489/01

Bart Staes Heroriëntatie Europese petrosubsidies naar duurzame
energiebronnen

P-2490/01

Mihail Papayannakis Stralingsemissie van GSM-telefonen E-2491/01

Glenys Kinnock Corruptie E-2492/01

Glenys Kinnock Corruptie E-2493/01

Glenys Kinnock TRIPS-Raad E-2494/01

Paul Lannoye Elektromagnetische velden E-2495/01

Paul Lannoye Elektromagnetische velden E-2496/01

Giovanni Pittella PON (Nationaal Operationeel Programma) en MKB's E-2497/01
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Erik Meijer Ontoereikend uitzicht voor chauffeurs van
touringcars met een verhoogd passagiersgedeelte op
van rechts komend verkeer op T-kruisingen

E-2498/01

Erik Meijer Eenzijdige binnenlandse afwegingen bij de
ontwikkeling van de tegen de Nederlandse grens aan
gelegen Duitse luchthaven Laarbruch

E-2499/01

Erik Meijer Grote verlenging reistijd als gevolg van slechte
afstemming tussen Nederlandse en Belgische
spoorwegen en komst van hogesnelheidslijn

E-2500/01

Esko Seppänen Oliepijpleiding Odessa-Brody E-2501/01

Bart Staes Voortdurende schending van mensenrechten in
Turkije en Koerdistan

E-2502/01

Camilo Nogueira Román Saneringsplan riviermonding van Vigo E-2503/01

Vraag geannuleerd E-2504/01

Fernando Fernández Martín Betrekkingen EU-Cuba P-2505/01

Francesco Speroni Identiteitsbewijs P-2506/01

Nelly Maes Beschikbaarheid van documenten in de taal van de
kandidaatlanden voor toetreding tot de EU

P-2507/01

Stavros Xarchakos Heffing ten laste van Griekse burgers voor het
kadaster

P-2508/01

Margrietus van den Berg Handel in conflictdiamanten P-2509/01

Sebastiano Musumeci Steun ten behoeve van patiëntjes met weesziekten P-2510/01

Juan Naranjo Escobar Nationaal Waarnemingcentrum voor drugs in
Venezuela

P-2511/01

Lousewies van der Laan Mond- en klauwzeer: herziening niet-
vaccinatiebeleid van de EU

P-2512/01

Konstantinos Hatzidakis Ongecontroleerd dumpen van dierlijk afval in
Griekenland

E-2513/01

Carlos Bautista Ojeda Illegale immigratie E-2514/01

Raffaele Costa Antwoord op schriftelijke vraag P-2140/99 E-2515/01

Daniela Raschhofer Slachten van dieren zonder toepassing van de
methode waarbij het ruggenmerg wordt beschadigd
("pithing")

E-2516/01
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Konstantinos Hatzidakis Te hoge concentratie giftige stoffen in Griekse
watergebieden

E-2517/01

Erik Meijer Het verspillen van geld om reclame te maken voor
munten en bankbiljetten die met ingang van 2002
dienen als verplicht betaalmiddel

E-2518/01

Erik Meijer De strijd in Chroscicy voor behoud van onderwijs en
bestuur in eigen taal voor de vanouds in Saksisch
Oberlausitz levende Sorbische bevolkingsgroep

E-2519/01

Erik Meijer De voorbeeldwerking van onderwijs en bestuur in de
eigen volkstaal als middel om het ontstaan van
botsende nationalismen te voorkomen

E-2520/01

Diemut Theato Uitvoeringsbepalingen van het Financieel Reglement
van de Europese Gemeenschappen

P-2521/01

Barbara Weiler Technische normen P-2522/01

Freddy Blak Overtreding door de FIFA van de concurrentieregels
van de EU

E-2523/01

Diemut Theato Uitvoeringsvoorschriften van het Financieel
Reglement van de Europese Gemeenschappen

E-2524/01

Antonios Trakatellis en Rodi
Kratsa-Tsagaropoulou

Controle en bestaan van gegevens betreffende
naturalisaties en verwerving van de Griekse
nationaliteit

E-2525/01

Antonios Trakatellis en Rodi
Kratsa-Tsagaropoulou

Controle en bestaan van gegevens betreffende
naturalisaties en verwerving van de Griekse
nationaliteit

E-2526/01

Antonios Trakatellis Opereren van illegale stortplaatsen in Griekenland en
voldoening aan richtlijn 1999/31/EG betreffende het
storten van afvalstoffen

E-2527/01

Ioannis Marinos Financiering van christelijke kerkelijke instanties E-2528/01

Ioannis Marinos Respectering van alle officiële talen van de Unie E-2529/01

Graham Watson Beperking van de rechtenvrije invoer van goederen in
het Verenigd Koninkrijk

E-2530/01

Fernando Fernández Martín Ecotaks/milieuheffing op het eiland Lanzarote E-2531/01

Konstantinos Hatzidakis Aantasting van cultureel erfgoed op Cyprus E-2532/01
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Theodorus Bouwman De interpretatie van de regels aangaande het
Europees Sociaal Fonds in de lidstaten van de EU en
onderzoek door de Commissie naar de uitvoering van
ESF-projecten in de lidstaten

P-2533/01

María Sornosa Martínez Kanalisatie van de beddingen van Poyo, Torrent,
Chiva en Pozalet (Valencia)

P-2534/01

Gabriele Stauner Bekendmaking van analyseresultaten betreffende
vervalste boter

P-2535/01

Vraag geannuleerd P-2536/01

Roberto Bigliardo Aantal Italiaanse directeuren-generaal bij de EG-
Commissie

P-2537/01

Hans Modrow Bescherming van de rechten van minderheden E-2538/01

Ioannis Souladakis Oprichting en bemanning van een afdeling voor de
planning van politieoperaties

E-2539/01

Ioannis Souladakis Herstel van het verwoeste wegen- en spoorwegennet E-2540/01

Ioannis Souladakis Herstel van het verwoeste wegen- en spoorwegennet E-2541/01

Ioannis Souladakis Herstel van de verbindingen met de elektrische
stroomnetten in Griekenland

E-2542/01

Ioannis Souladakis Herstel van de verbindingen met de elektrische
stroomnetten in Griekenland

E-2543/01

Stavros Xarchakos Bevordering van het gebruik van windenergie E-2544/01
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VRAGENUUR (B5-0332/01) 4 en 5 september 2001

34 vragen (artikel 43 van het reglement)

Indiener Onderwep Nr.

VRAGEN AAN DE RAAD

Bart STAES Onderzoek naar onregelmatigheden bij Europol H-0594/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Discriminatie bij de verdeling tussen de diverse
nationale vloten van de door de Raad van Ministers
besloten vangstbeperking voor heek

H-0595/01

Herman SCHMID Eenheid voor crisisbeheersing van de EU in Zweden H-0599/01

Alexandros ALAVANOS Bijeenkomst G8 en de veiligheid van topconferenties en
andere bijeenkomsten van soortgelijk belang

H-0676/01

Ioannis PATAKIS Schending van de fundamentele democratische rechten
en de rechten van de mens in Genua

H-0678/01

Hans-Peter MARTIN Toekomst topbijeenkomsten EU-Raad na de
gebeurtenissen in Göteborg en Genua

H-0687/01

Gerard COLLINS Shannon als EU-hoofdkwartier voor interventies bij
natuur- en milieurampen

H-0601/01

Brian CROWLEY Omgaan met faillissement H-0605/01

Pat GALLAGHER Prioriteiten in de visserijsector tijdens het Belgisch
voorzitterschap

H-0607/01

Liam HYLAND Gebruik waterstofenergie voor
stedelijk/plattelandsvervoer

H-0611/01

Esko SEPPÄNEN Europese belasting H-0619/01

María IZQUIERDO
ROJO

Stilleggen handel in olie op basis van olijvenafval H-0621/01

Ioannis MARINOS Voorlichting van de Grieken over de euro H-0623/01

Lennart SACRÉDEUS Wetgeving inzake "sekten" en gevolgen daarvan voor
godsdienstvrijheid en respect voor godsdiensten in
Europa

H-0624/01
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Anna KARAMANOU Foltering van personen om redenen van seksuele
geaardheid

H-0626/01

William NEWTON
DUNN

Algemene toegang tot Raadsdocumenten H-0628/01

Jonas SJÖSTEDT Meer openheid H-0630/01

Bernd POSSELT Verkiezingen in Kosovo H-0635/01

Luis BERENGUER
FUSTER

Goedkeuring verordening beelden en modellen H-0637/01

VRAGEN AAN DE COMMISSIE

Gerard COLLINS Potentieel van de afvalmarkt H-0602/01

Myrsini ZORBA Schending van de mededingingsregels bij de verkoop
van DVD's

H-0639/01

Roy PERRY Verzoekschriften inzake Lloyd's H-0641/01

VRAGEN AAN DE TIJDENS DEZE VERGADERPERIODE AANWEZIGE
COMMISSARISSEN

De Heer BUSQUIN

Brian CROWLEY Exploitatie van de resultaten van door de Unie gesteund
onderzoek

H-0606/01

De Heer NIELSON

Niall ANDREWS Uitbanning van de armoede en het ontwikkelingsbeleid
van de Europese Unie

H-0604/01

Maj THEORIN Kindersekstoerisme H-0613/01

Lennart SACRÉDEUS Lange-termijnsteun aan de bestrijding van
kindersekstoerisme

H-0616/01

Mihail PAPAYANNAKIS Humanitaire hulp aan kinderen H-0614/01

Bernd POSSELT Humanitaire steun Kaukasus H-0636/01
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Patricia McKENNA Olie-exploratie in Soedan H-0666/01

De Heer LIIKANEN

William NEWTON
DUNN

Prijsstelling voor ongelimiteerde toegang tot het internet H-0600/01

Jonas SJÖSTEDT Banden voor hoge snelheden in Zweden H-0617/01

Esko SEPPÄNEN Voetgangersvriendelijke auto H-0620/01

Bart STAES Herkomst informatietechnologie zoals gebruikt in het
kader van SENSUS en AVENTINUS

H-0629/01

Gary TITLEY Defensie-industrie H-0645/01
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OVERZICHT VRAGENUUR
SEPTEMBER 2001

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 36 19 15 6 2 0 0 Mevrouw NEYTS-UYTEBROECK

Commissie 58 15 41 3 2 0 0 Mevrouw WALLTRÖM
de heer MONTI
de heer BOLKESTEIN
de heer BUSQUIN
de heer NIELSON
de heer LIIKANEN

Totaal 94 34 56 9 4 0 0
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SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN – 1

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

9/2001 307.175 Kathalijne BUITENWEG,
Christopher HEATON-HARRIS,
Michiel van HULTEN, Lousewies
van der LAAN en Helle
THORNING-SCHMIDT

Statuut voor de leden van het Europees
Parlement

02.07.2001 02.10.2001 27

10/2001 307.534 Gian Paolo GOBBO Steun van de Europese Unie aan de
Europese autosnelweg "Alemagna"

12.07.2001 12.10.2001 1

                                                
1 Situatie op 06.09.2001
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COMMISSIES
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VERGADERING VAN COMMISSIES AAN WELKE DE
BESLISSINGSBEVOEGDHEID IS OVERGEDRAGEN  (ARTIKEL 62/4 VAN
HET REGLEMENT)

Commissie Rapporteur Onderwerp Termijn
indiening
amendementen

Besluit
gepland op

ENVI SORNOSA
MARTÍNEZ
María

Tenuitvoerlegging van de richtlijn
inzake stedelijk afvalwater

24.10.2001 20.-22.11.2001
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BENOEMING VAN RAPPORTEURS (Verwijzing: P = Ten Principale / A = Advies)

Naam Betreft Commissie Datum Doc.

PSE-Fraktie Betrekkingen EG/VN: ontwikkeling
en humanitaire zaken, daadwerkelijk
partnerschap

AFET (A) 12.09.01 C5-0396/01

PSE-Fraktie Minimumnormen voor de opvang van
asielzoekers in de lidstaten

AFET (A) 12.09.01 C5-0248/01

PPE-DE-Fraktie Jaarverslag over humanitaire hulp
2000

AFET (A) 12.09.01 C5-0397/01

PSE-Fraktie Asiel: lidstaat verantwoordelijk voor
de behandeling van een asielaanvraag
door een onderdaan van een derde
land

AFET (A) 12.09.01 C5-0403/01

ELDR-Fraktie Overeenkomst EU/India:
wetenschappelijke en technologische
samenwerking en intellectuele
eigendom

AFET (A) 12.09.01

BALTAS
(PSE)

EG/Kroatië: stabilisatie- en
associatieovereenkomst

AFET (P) 12.09.01

BALTAS
(PSE)

EG/Kroatië: voorlopige toepassing
interim-associatieovereenkomst

AFET (P) 12.09.01

LAMASSOURE
(PPE-DE)

Turkije: deelname aan communautaire
programma's, kaderovereenkomst

AFET (P) 12.09.01

POOS
(PSE)

Cyprus: deelname aan communautaire
programma's, kaderovereenkomst

AFET (P) 12.09.01

STENZEL
(PPE-DE)

Malta: deelname aan communautaire
programma's, kaderovereenkomst

AFET (P) 12.09.01

CUNHA
(PPE-DE)

Algemene tariefpreferenties:
toepassing in de periode van 1.1.2002
t/m 31.12.2004

AGRI (A) 12.09.01 C5-0374/01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

MARTINEZ
(NI)

Bewaking van zoönoses en
zoönoseverwekkers (wijziging
beschikking 90/424/EEG en
intrekking richtlijn 92/117/EEG)

AGRI (A) 12.09.01 C5-0372/01

MARTINEZ
(NI)

Bestrijding salmonella en andere door
voedsel overgedragen
zoönoseverwekkers (wijz.richtl.
64/432, 72/462, 90/539/EEG)

AGRI (A) 12.09.01 C5-0373/01

AUROI
(VERTS/ALE)

Veiligheid van levensmiddelen:
genetisch gemodificeerde
levensmiddelen en diervoeders

AGRI (A) 12.09.01 C5-0368/01

PPE-DE-Fraktie Genetisch gemodificeerde
organismen: traceerbaarheid van
levensmiddelen en diervoeders (wijz.
richtl. 2001/18/EG)

AGRI (A) 12.09.01 C5-0380/01

PPE-DE-Fraktie Vermelding van de ingrediënten van
levensmiddelen (wijz. richtlijn
2000/13/EG)

AGRI (A) 18.09.01 C5-0404/01

DARY
(PSE)

Bananen: gemeenschappelijke
marktordening (wijziging verordening
404/93/EEG)

AGRI (P) 12.09.01 C5-0436/01

PESÄLÄ
(ELDR)

Melk, zuivelproducten:
gemeenschappelijke marktordening
kazen (wijz. verord. 2204/90/EEG)

AGRI (P) 12.09.01 C5-0363/01

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Ontwikkeling Schengen-
informatiesysteem van de tweede
generatie (SIS II)

BUDG (A) 13.09.01 C5-0315/01
C5-0316/01

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Gegevensbescherming: Statuut en
functie-uitoefening van Europees
toezichthouder en diens adjunct

BUDG (A) 13.09.01 C5-0384/01

CASACA
(PSE)

Olijfolie: Steunregeling van kracht
t/m seizoen 2004/2005

BUDG (A) 13.09.01 C5-0437/01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

PITTELLA
(PSE)

Visserijovereenkomst EG/Marokko:
omschakeling schepen en vissers na
afloop in november 1999

BUDG (A) 13.09.01 C5-0407/01

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

EIB-leningen, EG-garantie:
uitbreiding tot projecten in
Joegoslavië (wijz. besl. 2000/24/EG)

BUDG (P) 13.09.01 C5-0335/01

BLAK
(PSE)

Jaarverslag over humanitaire hulp
2000

CONT (A) 11.09.01 C5-0397/01

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

BTW (verv. verord. 218/92/EEG)-
directe en indirecte belastingen (wijz.
richtl. 77/799/EEG)

CONT (A) 11.09.01 C5-0269/01

GARGANI
PPE-DE)

Werkgelegenheid: richtsnoeren voor
het beleid van de lidstaten in 2002

CULT (A) 18.09.01 C5-0423/01

PSE-Fraktie Recht EU-burgers & hun familieleden
zich op het grondgebied van de
lidstaten vrij te verplaatsen en te
verblijven

CULT (A) 18.09.01 C5-0336/01

VERTS/ALE-
Fraktie

Milieu en duurzame ontwikkeling:
wereldtop Johannesburg 2002, tien
naar na Rio

DEVE (A) 13.09.01 C5-0342/01

von WOGAU
(PPE-DE)

Werkgelegenheid: richtsnoeren voor
het beleid van de lidstaten in 2002

ECON (A) 11.09.01 C5-0423/01

MAYOL I
RAYNAL
(VERTS/ALE)

Statistieken arbeidsmarkt:
loonkostenindex

ECON (P) 11.09.01 C5-0348/01

PEIJS
(PPE-DE)

Grensoverschrijdende betalingen in
euro: verlaging van bankkosten

ECON (P) 11.09.01 C5-0379/01

PEREZ ROYO
(PSE)

Belastingheffing op inkomsten uit
spaargelden in de vorm van rente in
de Gemeenschap

ECON (P) 11.09.01 C5-0402/01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

RIIS-
JØRGENSEN
(ELDR)

Scheepsbouw: tijdelijk defensief
mechanisme, concurrentie van Korea

ECON (P) 11.09.01 C5-0393/01

WEILER
(PSE)

Werkgelegenheid: richtsnoeren voor
het beleid van de lidstaten in 2002

EMPL (P) 11.09.01 C5-0423/01

LYNNE
(ELDR)

Europees Jaar van de gehandicapten
2003

EMPL (P) 12.09.01 C5-0306/01

JACKSON
(PPE-DE)

Wijziging van het Reglement n.a.v.
besluit Bureau van 11/12/2000

ENVI (A) 13.09.01

JACKSON
(PPE-DE)

Grensoverschrijdende betalingen in
euro: verlaging van bankkosten

ENVI (A) 13.09.01 C5-0379/01

MEIJER
(GUE/NGL)

Gezondheid en veiligheid op het
werk: bescherming tegen
asbestrisico's (wijz. richtl.
83/477/EEG)

ENVI (A) 13.09.01 C5-0347/01

SCHEELE
(PSE)

Veiligheid van levensmiddelen:
genetisch gemodificeerde
levensmiddelen en diervoeders

ENVI (P) 13.09.01 C5-0368/01

PAULSEN
(ELDR)

Bewaking van zoönoses en
zoönoseverwekkers (wijziging
beschikking 90/424/EEG en
intrekking richtlijn 92/117/EEG)

ENVI (P) 13.09.01 C5-0372/01

PAULSEN
(ELDR)

Bestrijding salmonella en andere door
voedsel overgedragen
zoönoseverwekkers (wijz.richtl.
64/432, 72/462, 90/539/EEG)

ENVI (P) 13.09.01 C5-0373/01

PPE-DE-Fraktie Genetisch gemodificeerde
organismen: traceerbaarheid van
levensmiddelen en diervoeders (wijz.
richtl. 2001/18/EG)

ENVI (P) 13.09.01 C5-0380/01

THEORIN
(PSE)

Werkgelegenheid: richtsnoeren voor
het beleid van de lidstaten in 2002

FEMM (A) 11.09.01 C5-0423/01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

PPE-DE-Fraktie Recht EU-burgers & hun familieleden
zich op het grondgebied van de
lidstaten vrij te verplaatsen en te
verblijven

FEMM (A) 11.09.01 C5-0336/01

VERTS/ALE-
Fraktie

Milieu en duurzame ontwikkeling:
wereldtop Johannesburg 2002, tien
naar na Rio

ITRE (A) 18.09.01 C5-0342/01

GUE/NGL-
Fraktie

Genetisch gemodificeerde
organismen: traceerbaarheid van
levensmiddelen en diervoeders (wijz.
richtl. 2001/18/EG)

ITRE (A) 18.09.01 C5-0380/01

GLANTE
(PSE)

GALILEO, satellietnavigatie:
ontwikkeling, oprichting
gemeenschappelijke onderneming

ITRE (P) 18.09.01 C5-0329/01

KHANBHAI
(PPE-DE)

Overeenkomst EU/India:
wetenschappelijke en technologische
samenwerking en intellectuele
eigendom

ITRE (P) 18.09.01

BARTOLOZZI
(PPE)

Belastingheffing op inkomsten uit
spaargelden in de vorm van rente in
de Gemeenschap

JURI (A) 11.09.01 C5-0402/01

GEBHARDT
(PSE)

Veiligheid van levensmiddelen:
genetisch gemodificeerde
levensmiddelen en diervoeders

JURI (A) 11.09.01 C5-0368/01

HARBOUR
(PPE-DE)

Gegevensbescherming: Statuut en
functie-uitoefening van Europees
toezichthouder en diens adjunct

JURI (A) 11.09.01 C5-0384/01

MARINHO
(PSE)

Strafrechtelijke bescherming van de
financiële belangen van de
Gemeenschap

JURI (A) 11.09.01 C5-0225/01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Recht EU-burgers & hun familieleden
zich op het grondgebied van de
lidstaten vrij te verplaatsen en te
verblijven

JURI (A) 11.09.01 C5-0336/01

WIELAND
(PPE-DE)

Grensoverschrijdende betalingen in
euro: verlaging van bankkosten

JURI (A) 11.09.01 C5-0379/01

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Verzoek tot opheffing van de
immuniteit van de heer DELL'UTRI

JURI (P) 11.09.01 IMM012159

ROTHLEY
(PSE)

Nettoprijsregeling voor boeken JURI (P) 11.09.01

ZAPPALA
(PPE-DE)

Gemeenschappelijke woordenlijst
overheidsopdrachten

JURI (P) 11.09.01 C5-0376/01

MARINHO
(PSE)

Asiel: lidstaat verantwoordelijk voor
de behandeling van een asielaanvraag
door een onderdaan van een derde
land

LIBE (P) 13.09.01 C5-0403/01

PACIOTTI
(PSE)

Gegevensbescherming: Statuut en
functie-uitoefening van Europees
toezichthouder en diens adjunct

LIBE (P) 13.09.01 C5-0384/01

VERTS/ALE-
Fraktie

Cyprus: deelname aan communautaire
programma's, kaderovereenkomst

PECH (A) 13.09.01

VERTS/ALE-
Fraktie

Malta: deelname aan communautaire
programma's, kaderovereenkomst

PECH (A) 13.09.01

VERTS/ALE-
Fraktie

Turkije: deelname aan communautaire
programma's, kaderovereenkomst

PECH (A) 13.09.01

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Behoud van de visbestanden: toezicht
op en verificatie van tonijnvangsten

PECH (P) 13.09.01 C5-0408/01

PSE-Fraktie Visserijovereenkomst EG/Marokko:
omschakeling schepen en vissers na
afloop in november 1999

PECH (P) 13.09.01 C5-0407/01
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Naam Betreft Commissie Datum Doc.

SOMMER
(PPE-DE)

URBAN Gemeenschapsinitiatief:
Speciaal Verslag van de Rekenkamer

RETT (A) 11.09.01 C5-0400/01

MARQUES
(PPE-DE)

Accijnzen: verlaagd tarief voor
"traditionele" rum uit Franse
overzeese departementen (2003-2009)

RETT (P) 11.09.01 C5-0401/01
C5-0422/01

STOCKMANN
(PSE)

Luchtvaart: toewijzing van "slots" op
communautaire luchthavens (wijz.
verord. 95/93/EEG)

RETT (P) 11.09.01 C5-0277/01
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DOCUMENTEN VAN DE COMMISSIE

Verslagen en mededelingen

Betreft Bevoegdheid Doc.

Achttiende Jaarlijkse Verslag over de controle op de toepassing
van het Gemeenschapsrecht (2000)

TOUT
JURI

COM (01) 309
def.

Mededeling van de Commisie aan de Raad en het Europees
Parlement: herstel van de kabeljauw- en heekbestanden in de
wateren van de Gemeenschap en in de daaraan grenzende
wateren

PECH COM (01) 326
def.

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD, HET
EUROPEES Verslag van de Commissie aan het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio's: Jaarverslag SAPARD - 2000

BUDG
CONT
EMPL
ITRE
RETT
PECH
ENVI
AGRI

COM (01) 341
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement en het Economisch en Sociaal Comité:
Ondersteuning van de nationale strategieën ten behoeve van
veilige en betaalbare pensioenen door middel van een
geïntegreerde benadering

ECON
FEMM
JURI

EMPL

COM (01) 362
def.

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio's: Tempus (Phare en Tacis) Jaarverslag 1999

BUDG
ITRE
CULT

COM (01) 365
def.

Commissie van de Europese Gemeenschappen : Groenboek -
De bevordering van een Europees kader voor de sociale
verantwoordelijkheid van bedrijven

DEVE
ENVI

FEMM
LIBE
ITRE
EMPL

COM (01) 366
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio's: Resultaten van de programmering van de
bijstandsverlening uit de structuurfondsen voor de periode
2000-2006 (Doelstelling 1)

TOUT
RETT

COM (01) 378
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en aan het
Europees Parlement : De ontwikkeling van de buitenlandse
dienst

BUDG
CONT
DEVE
AFET

COM (01) 381
def.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en
de Raad over een nauwere samenwerking met derde landen op
hoger-onderwijsgebied

AFET
BUDG
EMPL
CULT

COM (01) 385
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement over een open coördinatiemethode voor het
communautaire immigratiebeleid

AFET
DEVE
EMPL
JURI
LIBE

COM (01) 387
def.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement: Bescherming van voetgangers: verbintenis van de
Europese automobielindustrie

ECON
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 389
def.

Mededeling van de Commissie : Een bijdrage van de Europese
Gemeenschap tot een verbetering van de veiligheid van de
luchtvaart in de wereld

EMPL
ENVI
ITRE
JURI
RETT

COM (01) 390
def.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad: Groei- en werkgelegenheidsinitiatief - Maatregelen voor
financiële bijstand aan innoverende en
werkgelegenheidscheppende kleine en middelgrote
ondernemingen (KMO's) - Situatie op 31 december 2000

BUDG
ECON
ITRE
EMPL

COM (01) 399
def.
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Betreft Bevoegdheid Doc.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement en het Economisch en Sociaal Comité: Bevordering
van fundamentele arbeidsnormen en verbetering van de sociale
Governance in de context van de globalisering

DEVE
ENVI

FEMM
LIBE
ITRE
EMPL

COM (01) 416
def.
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GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID

139/01

Verklaring van het voorzitterschap, namens de Europese Unie, naar aanleiding
van het aftreden van de Boliviaanse president en de investituur van zijn opvolger

Brussel, 7 augustus 2001

De Europese Unie heeft nota genomen van de voortijdige beëindiging van de ambtstermijn als
president van zijne excellentie de heer Hugo Banzer Suarez.

Zij erkent dat de rechtsstaat in Bolivia tijdens die ambtstermijn versterkt is en spreekt haar
waardering uit voor de successen die zijn geboekt met de bestrijding van de drugshandel en de
uitroeiing van de illegale cocateelt in de Chaparé.

De Europese Unie verheugt zich erover dat de opvolging van de president volgens de grondwet-
telijke regels heeft plaatsgevonden. Zij feliciteert de autoriteiten en de bevolking van Bolivia met de
democratische rijpheid waarvan zij in deze omstandigheden blijk hebben gegeven.

Zij biedt zijne excellentie de heer Jorge Quiroga Ramirez haar gelukwensen aan met zijn investituur
als grondwettelijk president van de Republiek Bolivia, alsmede haar oprechte wensen voor het wel-
slagen van zijn gewichtige missie aan het hoofd van zijn land.

De Europese Unie zal Bolivia en president Quiroga haar steun blijven verlenen, met name via de
politieke dialoog en haar samenwerkingsprogramma's, opdat de vorderingen die tot nu toe met de
consolidering van de democratie, de terugdringing van de armoede en de bestrijding van drugs zijn
geboekt, worden voortgezet en versterkt.

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.

_______________
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140/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de situatie in Somalië

Brussel, 10 augustus 2001

De EU neemt met bezorgdheid kennis van de recente conflicten in Mogadishu, neder-Shabelle,
Puntland en andere delen van Somalië, en roept alle partijen op de grootst mogelijke zelfbeheersing
te betrachten om verder bloedvergieten te vermijden en een klimaat te scheppen dat tot nationale
verzoening kan leiden.

De EU roept de Overgangsregering andermaal op om te blijven streven naar nationale verzoening in
de lijn van de EU-verklaring van 8 september 2000, in een oprechte geest van compromis, met
vreedzame middelen en met eerbiediging van alle entiteiten die een zekere mate van stabiliteit
hebben weten te bereiken.

De EU wijst tevens op het belang van het wapenembargo van de VN (VN-resoluties 733, 751 en
1356) voor Somalië en roept alle betrokken partijen op, dit embargo volledig na te leven. Tevens
herinnert de EU aan de op 11 januari 2001 aangenomen verklaring van de voorzitter van de VN-
Veiligheidsraad, waarin wordt benadrukt dat alle staten zich moeten onthouden van iedere militaire
interventie in de interne situatie in Somalië, en dat het grondgebied van Somalië niet mag worden
gebruikt om de stabiliteit in dit deel van de regio te ondermijnen. De EU is van mening dat
dergelijke interventies de soevereiniteit, de politieke onafhankelijkheid en de eenheid van Somalië
in gevaar zouden kunnen brengen.

De EU verheugt zich over de oprichting van het Nationaal Comité voor verzoening en teruggave
van eigendommen, als bedoeld in artikel 30, lid 1, onder a) van het in Arta aangenomen Over-
gangshandvest. De EU roept de Overgangsregering op, de voorwaarden te scheppen opdat het
Nationaal Comité voor verzoening en teruggave van eigendommen onafhankelijk kan werken. De
EU spoort alle partijen in Somalië die niet aan het proces van Arta hebben deelgenomen, aan om
zich in dezelfde oprechte geest van compromis bij de dialoog aan te sluiten, onder meer via dit
comité, ten einde het verzoeningsproces tussen alle Somaliërs vooruit te helpen en te voltooien.

De EU spoort ook de IGAD en zijn lidstaten aan, hun inspanning ter bevordering van het
verzoeningsproces in Somalië op te voeren, uitgaande van de resultaten van de conferentie van
Arta, om de Somaliërs te helpen vrede en nationale verzoening te verwezenlijken.

Tenslotte wil de EU de aandacht van alle betrokken partijen vestigen op de noodzaak en de plicht
om de veiligheid van alle in Somalië werkzame humanitaire organisaties en hun personeel te
waarborgen.
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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.

_______________

141/01
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

ingevolge de eedsaflegging van de president van Iran
Brussel, 10 augustus 2001

De Europese Unie brengt haar hartelijke gelukwensen over aan president Khatami ter gelegenheid
van de eedsaflegging die op 8 augustus 2001 ten overstaan van het Iraanse parlement heeft
plaatsgehad.

Zij spreekt de wens uit dat de tweede ambtstermijn van het Staatshoofd, ingevolge de massale steun
die de Iraanse kiezers hem bij de verkiezing van 8 juni jongstleden hebben betuigd, het
democratiserings- en vrijheidsproces, en tevens de versterking van de rechtsstaat, consolideert.

De Europese Unie hoopt haar banden met Iran te versterken en verklaart zich bereid zich in een
geest van samenwerking te associëren bij de totstandbrenging van de hervormingen die president
Khatami heeft omschreven.

_______________

142/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
naar aanleiding van de ondertekening van het kaderakkoord in Skopje

Brussel, 13 August 2001

De Europese Unie juicht de ondertekening van het kaderakkoord door President Trajkovski en de
leiders van de vier belangrijkste politieke partijen van de Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië toe. Dit akkoord vormt een mijlpaal in het politieke proces dat momenteel aan de gang
is: het is mogelijk geworden door de verantwoordelijkheidszin van de politieke leiders die bij de
onderhandelingen betrokken waren.
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De ondertekenaars hebben zich ertoe verbonden de politieke hervormingen door te voeren die
noodzakelijk zijn om te zorgen voor de coëxistentie van de gemeenschappen met eerbiediging van
de territoriale integriteit en de eenheid van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
binnen haar internationaal erkende grenzen.

De Unie moedigt alle partijen aan dit akkoord loyaal na te leven en alle maatregelen te treffen die
nodig zijn om het snel en onverkort uit te voeren. Zij nodigt alle burgers van de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië uit hun volle steun te geven aan dit akkoord, dat de enige
waarborg is voor het herstel van vrede en stabiliteit in het land en voor nationale verzoening.

Het is essentieel dat allen zich van nu af aan strikt houden aan het staakt-het-vuren. De Europese
Unie veroordeelt met klem de gewelddaden die de continuïteit van het politieke proces hebben
bedreigd. Zij roept allen op tot kalmte en benadrukt dat er geen alternatief is voor de uitvoering van
het politieke akkoord dat is gesloten.

De Europese Unie is ingenomen met de bemiddelingsrol die hoge vertegenwoordiger Solana en de
vertegenwoordiger van de EU in Skopje, de heer Léotard, in nauw overleg met de speciale gezant
van de president van de Verenigde Staten, de heer Pardew, hebben gespeeld.

De Europese Unie is bereid spoedig een donorenbijeenkomst te beleggen nadat het parlement de in
het kaderakkoord opgenomen grondwettelijke en wetgevende bepalingen heeft aangenomen. Zij
bereidt een wederopbouw- en rehabilitatieprogramma voor dat zal helpen bij de uitvoering van de
hervormingen.

De Europese Unie herhaalt dat zij vastbesloten is de Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië bij te staan op de weg naar Europa, zoals die tijdens de Top van Zagreb door het
stabilisatie- en associatieproces is uitgestippeld.

_______________
143/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie naar aanleiding van
de aanslag van 12 augustus in Haïfa en de sluiting van Orient House in Oost-Jerusalem

Brussel, 13 augustus 2001

De Europese Unie veroordeelt de recente zelfmoordaanslagen ten scherpste.

Deze daden, vooral wanneer zij gericht zijn tegen Israëlische burgers, wekken louter afschuw en
weerzin.

Het terrorisme vormt een ernstige bedreiging voor de stabiliteit van de regio. Het moet met de
uiterste krachtdadigheid worden bestreden. De Europese Unie veroordeelt ook alle hulp aan terro-
ristische organisaties, zowel in de vorm van financiële steun als van wapenleveranties en opleiding.
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De Europese Unie roept de Palestijnse Autoriteit op, alles in het werk te stellen om de daders, de
aanstichters en de opdrachtgevers van terreurdaden te arresteren en voor de rechter te brengen.

De sluiting van Orient House en andere instellingen in Oost-Jerusalem is niet in het belang van de
vrede en kan de Palestijnse leiding alleen maar verzwakken op een ogenblik waarop haar wordt
gevraagd vastberaden de strijd aan te binden tegen het extremisme. De sluiting is in strijd met het
gestelde doel, dat moet blijven: het herstel van veiligheid voor allen. De Europese Unie verlangt dat
deze sluitingsmaatregel zo snel mogelijk wordt teruggedraaid en dat de archieven worden terug-
gegeven. Een unilateraal optreden zal zeker geen verandering brengen in het vaste standpunt van de
internationale gemeenschap betreffende de status van de bezette gebieden, waaronder Oost-
Jerusalem.

De Europese Unie roept Israël op, de grootste terughoudendheid te blijven betrachten in het gebruik
van militair geweld.

De Europese Unie spoort beide partijen aan, onverwijld een intensieve politieke dialoog te openen
om uit de impasse te raken en spreekt haar steun uit voor de initiatieven die vice-premier en
minister van Buitenlandse Zaken Peres van Israël in die zin wil nemen. De veiligheid kan slechts
voor allen worden hersteld door terug te keren op de route die door de Conferentie van Madrid, de
Akkoorden van Oslo en de aanbevelingen van het rapport-Mitchell is uitgezet.

_______________

144/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over Cambodja
Brussel, 16 augustus 2001

De Europese Unie is ingenomen met de aanneming van wetgeving in Cambodja om een Rode
Khmer-tribunaal op te richten. Door deze betekenisvolle beslissing zal het mogelijk zijn degenen te
vervolgen die de grootste verantwoordelijkheid dragen voor de ernstige misdrijven die onder de
Rode Khmer zijn gepleegd, en zal de regering verder kunnen bouwen aan vrede en stabiliteit in
Cambodja.

De Europese Unie spreekt haar volledige steun uit voor de inspanningen van het Koninkrijk
Cambodja en de Verenigde Naties om recht te doen geschieden voor al degenen die tussen 1975 en
1979 onder de wreedheden van het Rode Khmer-regime hebben geleden en roept de koninklijke
regering van Cambodja op haar inspanningen voort te zetten om ervoor te zorgen dat het tribunaal
er zo spoedig mogelijk komt.
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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.

_______________

145/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende de opening van de inter-Congolese dialoog

Brussel, 17 augustus 2001

De Europese Unie is van oordeel dat de inter-Congolese dialoog een hoeksteen van het akkoord van
Lusaka vormt en essentieel is voor de nationale verzoening en het terugkeren naar de vrede in de
Democratische Republiek Congo.

De Europese Unie is derhalve verheugd over de organisatie van de vergadering in Gaborone op
20 augustus en verzoekt alle door bemiddelaar Masire uitgenodigde deelnemers aan de inter-
Congolese dialoog met aandrang om de vergadering bij te wonen en er in een constructieve sfeer
aan de beraadslagingen deel te nemen.

De Europese Unie en haar lidstaten zullen als verleners van politieke en financiële steun aan de
inter-Congolese dialoog de voortgang bij de vergadering op de voet volgen en de geest van
verzoening en de constructieve en creatieve instelling van de deelnemers aan de vergadering
evalueren.

De Europese Unie roept alle deelnemers op de politieke moed en de bereidheid aan de dag te leggen
om deze historische kans op verzoening tussen alle Congolese volkeren aan te grijpen.

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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146/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de aanval op een trein in Angola

Brussel, 21 augustus 2001

De EU is ontzet over de brute aanval die op vrijdag 10 augustus door de UNITA is gepleegd tegen
burgers op de reguliere trein tussen Luanda en Dondo (provincie Cuanza Norte) en die ongeveer
250 doden en 165 gewonden heeft geëist.

Deze terreurdaad tegen onschuldige mannen, vrouwen en kinderen kan alleen maar scherp
veroordeeld worden door de EU. De EU is ervan overtuigd dat voortzetting van dergelijke daden
niet bijdraagt tot het scheppen van de noodzakelijke vertrouwenwekkende maatregelen gericht op
een ernstige en effectieve dialoog, die kan leiden tot vrede en nationale verzoening in Angola.
De EU roept de UNITA op dit soort acties tegen burgers, die ondraaglijk leed bij de Angolese
bevolking veroorzaken, onmiddellijk te stoppen, naar de letter en geest van het Protocol van Lusaka
te handelen en serieus naar vrede te zoeken door concrete handelingen die de verklaarde bereidheid
tot dialoog bevestigen.

De EU is in het bijzonder bezorgd over het feit dat bij de aanval gebruik is gemaakt van een
antitankmijn en zij roept alle partijen in het Angolese conflict en met name de UNITA wederom op
om verder gebruik van landmijnen te stoppen.

De aanval op de trein maakt eens te meer duidelijk dat het dringend noodzakelijk is dat alle partijen
in het Angolese conflict een open en alomvattende dialoog, die moet leiden tot een duurzame vrede
waarin de mensenrechten worden bevorderd en beschermd, en waarin de onmiskenbaar aanwezige
rijkdom van Angola kan worden aangewend voor de ontwikkeling van het land.

De EU verklaart zich opnieuw bereid tot deelname aan de inspanningen om het lijden van het
Angolese volk te verlichten en blijft zich inzetten voor een politieke oplossing op basis van de
Vredesakkoorden van Bicesse, het Protocol van Lusaka en de desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad.

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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147/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de vergadering van Gaborone inzake de inter-Congolese pre-dialoog

Brussel, 30 augustus 2001

De Europese Unie is verheugd over de positieve gezindheid waarmee alle deelnemers aan de
vergadering over de inter-Congolese pre-dialoog de besprekingen van Gaborone in Botswana van
20 tot en met 24/8/2001 zijn begonnen.

Deze eerste exercitie heeft als verdienste dat zij een nieuwe impuls geeft aan de nationale
verzoening en een duidelijke uiting vormt van de gemeenschappelijke wil van de deelnemers om
een einde te maken aan de oorlog, de onafhankelijkheid en de eenheid van het land te bewaren en er
de democratie in te voeren.

In dit verband tekent de Europese Unie met tevredenheid aan dat de volgende vergadering van de
inter-Congolese dialoog vanaf 15/10/2001 in Addis-Abeba zal worden gehouden.
De Europese Unie moedigt alle Congolese partijen nadrukkelijk aan te blijven werken in dezelfde
geest van compromis en verzoening als die welke in Gaborone heerste.

De Europese Unie hecht eraan, alle partijen, evenals bemiddelaar Masire en zijn medewerkers,
geluk te wensen met de grondige arbeid die zij vóór en tijdens de vergadering van Gaborone hebben
verricht; de Unie zegt nogmaals haar steun toe aan de bemiddelingspogingen.

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.

_______________

149/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
naar aanleiding van de eerste stemming in het parlement van

de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
over de grondwetswijzigingen

Brussel, 7 september 2001

De Europese Unie is zeer verheugd over het positieve resultaat van de stemming in het parlement
van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, dat de weg opent naar belangrijke
grondwetswijzigingen. Deze stemming is een beduidende stap in de procedure voor de goedkeuring
van de op 13 augustus jl. te Skopje ondertekende kaderovereenkomst.
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De EU neemt er nota van dat er een zeer grote meerderheid was, wat representatief is voor een
brede consensus binnen het parlement en tussen de gemeenschappen die daarin vertegenwoordigd
zijn.

Voor de Europese Unie staat de kaderovereenkomst van 13 augustus garant voor een terugkeer naar
vrede en stabiliteit in het land, en voor een nationale verzoening tussen alle gemeenschappen, onder
naleving van de territoriale integriteit en de eenheid van het land.

De Europese Unie hoopt dat het parlement bij de eindstemming alle bepalingen van de
kaderovereenkomst zal goedkeuren, waardoor de weg wordt geëffend voor de integrale uitvoering
daarvan. De Europese Unie blijft vastbesloten om deze uitvoering te begeleiden.

_______________

152/01

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
betreffende het verloop van de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland

Brussel, 14 septembre 2001

De Europese Unie sluit zich aan bij de conclusies van de Beperkte Internationale Waarnemers-
missie aangaande de presidentsverkiezingen die op 9 september 2001 in Wit-Rusland hebben
plaatsgevonden, en betreurt het ten zeerste dat deze verkiezingen niet zijn gehouden volgens de
regels van de OVSE betreffende het houden van democratische verkiezingen. De Europese Unie
betreurt met name de intimidatie van vertegenwoordigers van de oppositie, nationale waarnemers,
onafhankelijke media en niet-gouvernementele organisaties. De Europese Unie roept de autoriteiten
van Wit-Rusland dringend op, de rechten van deze personen te eerbiedigen.

De Europese Unie herinnert eraan dat de eerbiediging van de mensenrechten en vooruitgang van de
democratie in Wit-Rusland van wezenlijk belang zijn voor de ontwikkeling van haar betrekkingen
met dit land. In dit verband verheugt de Europese Unie zich over de opkomst in Wit-Rusland van
een zekere mate van pluralisme en van een maatschappelijk middenveld dat van de betekenis van de
democratie doordrongen is, zoals de Internationale Waarnemersmissie heeft kunnen constateren. De
Europese Unie vindt het jammer dat de autoriteiten van Wit-Rusland de gelegenheid van deze
presidentsverkiezingen niet hebben aangegrepen om het land ten volle de weg van de democratie te
laten inslaan. De Europese Unie hoopt dat Wit-Rusland voortaan zal kiezen voor politieke
liberalisering, eerbiediging van de mensenrechten en totstandbrenging van een rechtsstaat.
De Europese Unie zal de overgang naar de democratie blijven steunen en daarover overleg voeren
met alle politieke krachten van Wit-Rusland die bereid zijn zich hiervoor in te zetten. Zij onder-
steunt de Missie van de OVSE, die tot deze overgang kan bijdragen. Zij zal de ontwikkelingen in
Wit-Rusland aandachtig blijven volgen.
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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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ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

OVERZICHT

VAN DE TIJDENS DE ZITTING

VAN 12 EN 13 SEPTEMBER 2001

UITGEBRACHTE ADVIEZEN

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

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

http://www.cese.europa.eu
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1. TOEKOMST VAN EUROPA

Debat over de toekomst van de Europese Unie

De septemberzitting van het Economisch en Sociaal Comité stond grotendeels in het teken van het
debat over de toekomst van Europa, waaraan werd deelgenomen door vertegenwoordigers van bijna
alle sociaal-economische raden of vergelijkbare instellingen van de lidstaten.

Het Europese ESC heeft met algemene stemmen een resolutie goedgekeurd over de toekomst van
Europa. In dit document spreekt het Comité zijn steun uit voor de oprichting van een orgaan
"bijvoorbeeld naar het model van het Convent voor het Europees handvest van grondrechten (...)
waarin de afgevaardigden van de diverse democratische lichamen die samen de Europese Unie
vormen vrijelijk scenario's voor de toekomst van Europa kunnen ontwikkelen".
Het Comité is ervan overtuigd dat het een waardevolle bijdrage kan leveren aan de
werkzaamheden van dat orgaan door ervoor te zorgen dat de discussie van het
maatschappelijk middenveld zo open mogelijk kan plaatsvinden (...), en dringt erop aan dat het
ESC een "permanent raadgevend lid" van dit orgaan wordt. De resolutie besluit met de uitspraak
dat voor de toekomst van Europa "een visie moet worden uitgewerkt waar de bevolking zich in
kan vinden". "Samen met de nationale sociaal-economische raden en andere organisaties van
de georganiseerde samenleving kan het ESC een project voor een groter Europa concreet
vorm helpen geven."

Deze resolutie heeft de volledige steun gekregen van de sociaal-economische raden van de meeste
lidstaten. Zij hebben deelgenomen aan de ESC-zitting om in de aanloop naar de Top van Laken een
gemeenschappelijk standpunt uit te werken over de toekomst van Europa en de rol van de sociaal-
economische adviesorganen. De voorzitters van de nationale SER's gaven in de discussie aan met
het ESC te willen samenwerken om in Laken met één stem te kunnen spreken tegenover de
staatshoofden en regeringsleiders. De discussie zal in november worden voortgezet tijdens een
vergadering in Helsinki op uitnodiging van de voorzitter van de Finse SER.

− Contactpersoon: de heer P. FÈVE
(Tel.: 32 2 5469616 - e-mail: Patrick.Feve@esc.eu.int)

2. DE KWALITEIT VAN WERK
 

•  Nieuwe Europese arbeidsmarkten, open voor allen
Rapporteur: mevrouw CARROLL (Werkgevers - IRL)
Co-rapporteur:mevrouw POLVERINI (Werknemers - I)
Co-rapporteur:de heer FUCHS (Diverse aangelegenheden - D)

− Ref. : PE.305.713 en COM(2001) 116 def. - CES 1125/2001

mailto:Patrick.Feve@cese.europa.eu
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Dit ESC-advies is uitgebracht op speciaal verzoek van het Europees Parlement volgens de
nieuwe procedures uit het Verdrag, en is officieel gepresenteerd en besproken tijdens de
vergadering van de EP-commissie voor werkgelegenheid en sociale zaken.

− Kernpunten :

Het Comité is ingenomen met het voornemen van de Commissie om in 2002 een
meer uniform, doorzichtig en flexibel beroepserkenningsstelsel voor te stellen. Wil men dat
ook mensen met minder hoogwaardige vaardigheden in een echte Europese arbeidsmarkt worden
geïntegreerd, dan moet de Commissie snel actie ondernemen. De sociale partners kunnen hieraan
een relevante en proactieve bijdrage leveren.

Het verontrust het Comité dat in het actieplan Levenslang leren, waarover enkele
jaren is gediscussieerd en dat aan de Europese voorjaarstop van 2002 moet worden voorgelegd,
vooralsnog alleen maar de basisvaardigheden worden geïdentificeerd. Er zou ook in moeten
worden onderzocht op welke wijze mensen die in het verleden geen profijt hebben kunnen
trekken van het onderwijsstelsel, iets zouden kunnen hebben aan een strategie voor levenslang
leren, zodat ook zij in het arbeidsproces kunnen worden opgenomen.

Het Comité hoopt dat de door de Commissie voorgelegde mededeling inzake de
opheffing van belemmeringen voor grensoverschrijdende aanvullende-
pensioenvoorzieningen ertoe zal bijdragen, sneller een einde te maken aan deze belemmering
voor de mobiliteit.

Mobiliteit van onderzoekers, studenten, opleiders en docenten is een essentiële
component van een geïntegreerde arbeidsmarkt.

Het Comité dringt erop aan dat de Raad vaart zet achter de vaststelling van de
richtlijnen inzake mobiliteit van onderdanen van derde landen.

Het Comité staat achter het voorstel van de Commissie voor een Europese "one-
stop"-informatiesite over mobiliteit.

Het EURES-netwerk zou moeten worden geïntegreerd in de Europese "one-stop"-
informatiesite. Er zou echter ook meer gebruik moeten worden gemaakt van de assistentie van de
sociale partners en de desbetreffende NGO's.

Het is van vitaal belang dat naast het werk dat gedaan wordt om een geïntegreerde
Europese arbeidsmarkt tot stand te brengen, ook wordt gewerkt aan verbetering van het
economische en sociale leven in achtergebleven regio's van de EU.
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Er zullen bijzondere problemen rijzen wanneer de naar verhouding onontwikkelde
arbeidsmarkten van de kandidaat-lidstaten geïntegreerd moeten worden in de meer
ontwikkelde arbeidsmarkten van de EU. De periode tussen nu en de verwezenlijking van vrij
verkeer zou moeten worden gebruikt om gericht te werken aan de ontwikkeling van de
arbeidsmarkten van de kandidaat-lidstaten zelf.

− Contactpersoon : de heer A. HICK
(Tel. : 32 2 546 93 02 - e-mail : Alan.Hick@esc.eu.int)

•  Versterking van de kwaliteitsdimensie in het sociaal en werkgelegenheidsbeleid
Rapporteur: de heer BLOCH-LAINE (Diverse aangelegenheden -F)

− Ref.: COM(2001) 313 def. - CES 1124/2001

Dit ESC-advies is uitgebracht op speciaal verzoek van de Belgische minister van werkgelegenheid en
gelijke-kansenbeleid, mevrouw Onkelinx, die heeft benadrukt dat het Belgische voorzitterschap in
zijn programma grote waarde hecht aan de kwaliteit van de werkgelegenheid en het nut van een ESC-
advies over dit onderwerp.

− Kernpunten:

Het onderhavig advies heeft weliswaar de titel "Versterking van de
kwaliteitsdimensie in het sociaal en het werkgelegenheidsbeleid", maar is hoofdzakelijk
gewijd aan de kwaliteit van werk.

Het Comité heeft een aantal kernthema's bestudeerd:

•  Gezondheid en veiligheid

Het Comité heeft in het verleden vaak gewezen op het belang van de doelstelling
"harmonisatie op de weg van de vooruitgang" en zal dit in de toekomst ook blijven doen.
Deze doelstelling houdt in dat essentieel geachte minimumniveaus van bescherming niet van de
omvang van bedrijven mogen afhangen.

•  Oudere werknemers

De participatiegraad van personen tussen de 50 en 64 jaar neemt sinds de jaren '70
onregelmatig, maar gestaag en zonder uitzondering af.

mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu
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Waar het om gaat is dat er een cultuuromslag plaatsvindt en een
bewustwordingsproces op gang komt, zodat werknemers het de moeite waard gaan vinden om na
hun 55e te werken en werkgevers zich meer bewust worden van de voordelen van het in dienst
hebben van "oudere" arbeidskrachten.

Gelijke behandeling
 
•  Toegang tot onderwijs en opleiding

•  Beroeps-, privé- en gezinsleven

Levenskwaliteit wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van werk.

Er dient ook wat meer aandacht te worden geschonken aan concrete factoren, zoals
de tijd die het iemand kost om van zijn huis naar zijn werk te gaan en omgekeerd, en de aan- of
afwezigheid dicht bij huis van sociale voorzieningen en diensten t.b.v. zijn kinderen.

•  Informatie en inspraak van werknemers

Het Comité beveelt ten slotte aan in de eerste plaats vooral aandacht te besteden aan
enkele in de Mededeling van de Commissie genoemde "mogelijke indicatoren". Deze liggen in
het verlengde van de hierboven genoemde "centrale thema's".

− Contactpersoon: mevrouw Susanne JOHANSSON
(Tel. : 32 2 546 96 19 - e-mail : Susanne.Johansson@esc.eu.int)

•  Een memorandum over levenslang leren
Rapporteur: de heer KORYFIDIS (Werkgevers - GR)
Co-rapporteurs: de heer RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Werknemers - E)

de heer RUPP (Diverse aangelegenheden - D)

− Ref. : initiatiefadvies - SEC (2000) 1832 def. - CES 1121/2001

− Kernpunten:

Het ESC stemt in met de algemene benadering van de problematiek door de
Commissie. Het is met name ingenomen met:

•  de opmerking dat de Europese Raad van Lissabon (maart 2000) de strekking van het Europese
beleid en optreden wezenlijk heeft veranderd;

 
•  de vaststelling dat de Europese onderwijs- en opleidingssystemen moeten worden aangepast met

het oog op een succesvolle overgang naar een kenniseconomie en -maatschappij;

mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu
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•  de erkenning van de noodzaak om op Europees niveau een dialoog op gang te brengen, met

deelneming van zoveel mogelijk burgers, om een gemeenschappelijke strategie voor levenslang
leren uit te stippelen;

 
•  het standpunt dat "levenslang leren niet langer één aspect van onderwijs en opleiding is; het

moet het leidend beginsel worden voor voorzieningen en participatie doorheen het hele
continuüm van leercontexten".

− Contactpersoon: mevrouw Stefania BARBESTA
(Tel. : 32 2 546 95 10 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)

3. DE KOMST VAN DE EURO

•  Voorbereiding op de komst van de euro
Rapporteur: de heer BURANI (Werkgevers - I)

− Ref. : Vervolg op initiatiefadvies - CES 1123/2001

− Kernpunten :

Nu de invoering van de euro niet lang meer op zich laat wachten, bestaat de indruk
dat bij de lopende en geplande activiteiten van een groot aantal openbare en particuliere
instanties onvoldoende rekening wordt gehouden met alle problemen die zijn gesignaleerd. Het
is hoe dan ook zaak dat alle initiatieven zeer goed met elkaar worden gecoördineerd, iets dat
ondanks de goede wil van alle betrokkenen niet vanzelfsprekend is.

Het Comité wil niet in de plaats treden van de verantwoordelijke autoriteiten, maar
wijst op een aantal ogenschijnlijk minder belangrijke aspecten die praktische of psychologische
problemen kunnen veroorzaken waardoor de overgang van elf nationale munten op de euro kan
worden bemoeilijkt.

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

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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4. INTERNE MARKT

•  Sociale dienstverlening
Rapporteur: de heer BLOCH-LAINÉ (Diverse aangelegenheden - F)

− Ref.: Initiatiefadvies - CES 1120/2001

− Kernpunten:

Instellingen die sociale diensten verlenen, zien hun toekomst somber in. Het volstaat
niet de vrees van sociale dienstverleners te verklaren door erop te wijzen dat hun belang en rol
nauwelijks bekendheid genieten en onvoldoende erkenning krijgen. Het - reële - probleem waarmee
deze instellingen worden geconfronteerd, is de vraag wat hen te wachten staat in het kader van het
Europese mededingingsrecht.

Dat het geen sinecure is naleving van de mededingingsregels te laten rijmen met
inachtneming van het specifieke karakter van economische activiteiten van instellingen die sociale
diensten van algemeen belang verlenen, behoeft geen betoog.

Bedoelde organisaties willen noch voor iemands anders karretje worden gespannen,
noch als onbelangrijk worden afgedaan. Dat gevaar is alle behalve denkbeeldig. Daarom zijn zij
dikwijls geneigd om vrijstellingen te eisen waar niet iedereen altijd even gelukkig mee is.

In hun eis dat hun specifieke kenmerken in aanmerking worden genomen, doen zij
niet zozeer een beroep op de redelijkheid als wel op de verbeeldingskracht. Redelijkheid en
verbeeldingskracht zijn weliswaar heel verschillend, maar behoeven elkaar niet in de weg te staan.
Dit advies van het Comité is bedoeld als pleidooi om het er in dit specifieke geval, gezien de grote
belangen die op het spel staan (bv. de sociale samenhang en de bestrijding van maatschappelijke
uitsluiting), op te wagen om naar vindingrijke oplossingen te zoeken.

− Contactpersoon: mevrouw Stefania BARBESTA
(Tel. : 32 2 546 95 10 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  GEVAARLIJKE STOFFEN - c/m/r
Rapporteur : de heer COLOMBO (Werknemers -I)

− Ref. : COM(2001) 256 def. - 2001/0110 COD - CES 1113/2001

− Contactpersoon: de heer João PEREIRA DOS SANTOS
(Tel. : 32 2 546 92 45 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Machines
Rapporteur: de heer DE VADDER (Werkgevers - B)

− Ref. : COM(2000) 899 def. - 2001/0004 COD - CES 1112/2001

− Contactpersoon: de heer João PEREIRA DOS SANTOS
(Tel. : 32 2 546 92 45 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

5. GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID

•  GMO zaaizaad
Rapporteur: de heer LIOLIOS (Diverse aangelegenheden - GR)

− Ref. : COM(2001) 244 def. - 2001/0099 CNS - CES 1119/2001

− Kernpunten:

Het Comité kan zich vinden in het voorstel van de Commissie om de huidige
steunbedragen voor de sector zaaizaad te handhaven.

Het stelt voor dat de Raad en de Commissie nagaan of het mogelijk is deze
steunbedragen voor een langere periode dan de komende twee verkoopseizoenen aan te houden.
Het verzoekt de twee instellingen erover te waken dat de vaststelling van een gezamenlijk
steunbedrag voor Lolium perenne L. geen discriminatie van bepaalde groepen zaadproducenten
inhoudt. Het pleit ervoor dat wordt onderzocht of er niet nog meer soorten zaaizaad zijn die in de
regeling moeten worden opgenomen.

Het Comité verwerpt echter het voorstel van de Commissie om een
stabilisatiemechanisme in te voeren; dit voorstel is immers vaag, onduidelijk, onvoldoende
gedocumenteerd en overbodig. Het Comité vreest dat de Commissie enkel de begrotingsuitgaven
in gedachten heeft gehouden, en een aantal belangrijke in het EG-Verdrag opgenomen
doelstellingen en de meer algemene ontwikkelingen in de EU-landbouwsector terzijde heeft
gelaten.

− Contactpersoon: de heer Nikos PIPILIAGKAS
(Tel. : 32 2 546 91 09 - e-mail : Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  GMO/Rijst
Rapporteur: mevrouw SANTIAGO (Werkgevers - E)

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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− Ref. : COM(2001) 169 def. - 2001/0085 CNS - CES 1118/2001

− Contactpersoon: mevrouw Silvia CALAMANDREI
(Tel. : 32 2 546 96 57 - e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  GMO/Wijn
Algemeen rapporteur: de heer KIELE (Werkgevers - D)

− Ref. : COM(2001) 332 def. - 2001/0132 COD - CES 1126/2001

− Kernpunten:

Het Comité schaart volledig achter de doelstelling van het verordeningsvoorstel,
namelijk het aantreden van een nieuwe generatie ondernemers in de landbouw, en in het
bijzonder in de wijnbouwsector, te stimuleren.

Het Comité verwijst in dit verband naar zijn advies over vooruitzichten voor jonge
landbouwers, dat momenteel in voorbereiding is. Tijdens een openbare hoorzitting van het
Comité, waarbij de rapporteurs van het Europees Parlement, van het Comité van de Regio's en
van het Economisch en Sociaal Comité in discussie traden met vertegenwoordigers van de
Europese Raad van jonge landbouwers (CEJA), werd met klem geëist dat de kosten en de
verplichtingen waarmee jonge landbouwers bij de vestiging van hun bedrijf te maken krijgen,
worden gereduceerd.

− Contactpersoon: mevrouw DI NICOLANTONIO
(Tel. : 32 2 546 94 54 - e-mail : Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int)

6. VERVOER EN INFORMATIEMAATSCHAPPPIJ

•  Statistieken burgerluchtvaart
Rapporteur: de heer  GREEN (Werkgevers - DK)

− Ref. : COM(2000) 847 def. - 2000/0343 COD - CES 1114/2001

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

•  Het Europese programma voor satellietnavigatie - Galileo
Rapporteur: de heer BERNABEI (Werkgevers - I)

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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− Ref. Initiatiefadvies - CES 1116/2001

− Kernpunten:

Het Comité geeft zijn volledige steun aan het Galileo-programma, omdat dit van
strategisch belang is voor het Europese concurrentievermogen, op mondiaal niveau gunstige
economische, sociale en werkgelegenheidseffecten kan hebben en tot het verbeteren van de
levenskwaliteit van de burgers kan bijdragen. Het zou graag zien dat snel een
gemeenschappelijke strategie wordt vastgesteld, en doet de volgende aanbevelingen:

− er moet snel een gemeenschappelijke en eenduidige strategie worden uitgewerkt, die vergezeld
gaat van een duidelijke taakstelling en een goed onderbouwd programma;

− vóór het einde van 2001 moet een gemeenschappelijke onderneming als bedoeld in art. 171 van
het Verdrag worden opgericht, gevolgd door een Europees Galileo-Agentschap dat een
permanent "open netwerk" vormt voor allen die bij het systeem zijn betrokken;

 
− deze gemeenschappelijke onderneming (die uiterlijk in 2005 het veld moet ruimen) en het daarna

op te richten Europese Agentschap, dienen op vier pijlers gebaseerd te zijn: een stuurgroep in de
vorm van een voor overheids- en particuliere betrokkenen openstaand institutioneel forum; een
ethiekcomité op hoog niveau, om te garanderen dat de vereiste transparantie in acht wordt
genomen, het systeem uitsluitend voor civiele doeleinden wordt gebruikt en de persoonlijke
levenssfeer wordt beschermd; een regelgevingsorgaan dat de nodige garanties biedt inzake
technische interoperabiliteit; en een operationeel orgaan;

 
− er moet een marketingstructuur worden opgezet via een "maatschappij ter promotie van Galileo",

ook met deelname van de privésector, die geleidelijk aan de financiële verantwoordelijkheid
ervoor op zich moet nemen; de technisch-politieke verantwoordelijkheid blijft in
overheidshanden;

 
− er moet gestreefd worden naar samenwerking en interoperabiliteit met de reeds bestaande

satellietnavigatiesystemen GLONASS en GPS, via internationale verdragen.

− Contactpersoon: de heer Luigi DEL BINO
(Tel. : 32 2 546 93 53 - e-mail : luigi.delbino@esc.eu.int)

•  Informatiemaatschappij (computercriminaliteit)
Rapporteur: de heer DANTIN (Werknemers - F)

− Ref.: COM(2000) 890 def. - CES 1115/2001

mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu
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De ontwikkeling van de informatiemaatschappij brengt op een groot aantal terreinen
van het dagelijks leven ingrijpende veranderingen met zich mee, bijvoorbeeld op het werk, in het
onderwijs en de vrije tijd, in de handel en industrie. Een gedeelte van de economische activiteit
kan als 'computerafhankelijk' worden beschouwd.

Op grond hiervan zijn steeds adequatere praktische en juridische instrumenten nodig.
Het Comité wijst op de noodzaak vaart te zetten achter de invoering van regelgeving. Hieraan
zouden meer omvattende maatregelen op het gebied van preventie, scholing en de strijd tegen
uitsluiting moeten worden toegevoegd. Beveiliging van informatie-infrastructuur zou uitvoeriger
aan bod moeten komen.

Volgens het Comité moet worden gezocht naar technische en juridische oplossingen
op basis waarvan de toegang tot en het surfen op internet geen aanleiding hoeven te geven de
gedragingen van internetgebruikers te achterhalen en te onderzoeken. Ook het ongevraagd
versturen van anonieme berichten naar één bepaald adres, in het bijzonder vanuit algemene
plaatsen zoals internetcafés of bibliotheken, moet worden verboden.

Het Comité vindt het een goed initiatief een EU-forum op te richten dat de
samenwerking op EU-niveau moet gaan verbeteren, en heeft besloten actief aan de
werkzaamheden van dit forum deel te nemen. Twee thema's moeten nader worden bestudeerd:
Hoe complex kan internet nog worden zonder dat het te kwetsbaar wordt? En door welke
psychologische kenmerken onderscheidt computercriminaliteit zich van 'traditionele'
criminaliteit?

− Contactpersoon: de heer Luigi DEL BINO
(Tel. : 32 2 546 93 53 - e-mail : luigi.delbino@esc.eu.int)

7. INTERNATIONALE HANDEL

•  Internationale handel en sociale ontwikkeling (VIIe Euro-mediterrane top van Sociaal-
Economische Raden)

Rapporteur: mevrouw LÓPEZ ALMENDÁRIZ (Werkgevers -E)

− Ref.: Informatief rapport: CES 438/2001 def.
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De Europese Unie heeft in 1995 in Barcelona een samenwerkingsproject voor het
gehele Middellandse -Zeegebied opgezet dat verschillende terreinen bestrijkt: economie en
handel, sociale ontwikkeling, veiligheid en stabiliteit en culturele samenwerking. Partijen gaan,
met inachtneming van de in WTO-verband aangegane verplichtingen, geleidelijk aan een
vrijhandelszone tot stand brengen, die na een overgangsperiode van 12 jaar uiterlijk in 2010
gerealiseerd dient te zijn.

De ontwikkelingsindicatoren in de mediterrane derde landen geven onvoldoende
vooruitgang te zien en ook de overgang naar een markteconomie verloopt er langzaam. De
handel tussen de mediterrane derde landen onderling is slechts een schijntje van de totale handel
van de betrokken landen en is in ieder geval te gering om alle door de overeenkomsten met de
Unie geboden mogelijkheden te benutten.

Het ESC doet onder meer de volgende aanbevelingen:

− De Unie dient haar mediterrane partners extra technische assistentie te verlenen om de Zuid-
Zuid-dimensie van het Euro-mediterrane partnerschap verder uit te bouwen;

− Verbetering van de vervoers- en telecommunicatie-infrastructuur;

− Versnelling van de harmonisatie van voorschriften met betrekking tot oorsprongsregels;

− Vereenvoudiging en stroomlijning van de bestuurlijke en planningsprocedures van MEDA;

− Verbetering van de follow-up van met MEDA-gelden gefinancierde projecten en zo de
efficiëntie en de impact hiervan op de ontwikkelingsindicatoren te vergroten;

− Zorgen voor een transparant, veilig en betrouwbaar investeringsklimaat, want dit kan de
integratie van de Euro-mediterrane regio in de wereldeconomie alleen maar bevorderen.

− Ervoor zorgen dat ook het maatschappelijk middenveld in de mediterrane derde landen een
sterkere stem in het kapittel krijgt en door de respectieve regeringen als een volwaardige
gesprekspartner wordt behandeld.

− Contactpersoon: mevrouw Ellen DURST
(Tel. : 32 2 546 98 45 - e-mail : ellen.durst@esc.eu.int)

•  Schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2002 tot en met
31 december 2004"
Algemeen rapporteur: de heer WALKER (Werkgevers - VK)

− Ref.: COM (2001) 293 fin - CES 1122/2001

mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
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Kernpunten:

•  Het Comité stemt in met de idee van een forfaitaire verlaging van het voor de meest begunstigde
landen geldende recht met 3,5 procentpunt voor alle gevoelige producten, en is het ermee eens
dat moet worden besloten tot een uniforme verlaging van 30 % voor alle betrokken producten.

 
•  Wat de uitsluiting van landen betreft, gaat het Comité ermee akkoord dat een op gezette tijden te

herzien neutraal criterium wordt gehanteerd. De door de Wereldbank toegepaste drempelwaarde
voldoet aan deze norm.

 
•  Het Comité stemt in met het voorstel om de beide basisregels voor graduatie, nl. de clausule van

het leeuwendeel en het graduatiemechanisme, te handhaven, en kan zich vinden in de idee dat
graduatie uitsluitend mag plaatsvinden wanneer de begunstigde landen drie opeenvolgende jaren
lang aan een van de criteria voldoen. Dit zou niet een en het hetzelfde criterium behoeven te zijn
in elk van die drie jaren.

 
•  De bijzondere stimuleringsmaatregelen hebben niet het succes gekend dat ervan verwacht werd.

Daarom is het inderdaad zaak deze regelingen aantrekkelijker te maken. Het Comité vraagt zich
af of de Commissie het wel bij deze uitspraak kan laten.

 
•  Het Comité vindt het een goede zaak dat de Commissie met deze ontwerpverordening de

gelegenheid te baat neemt om naar verdere vereenvoudiging te streven, maar stelt vast dat zij bij
de harmonisering en eenmaking van alle voorschriften en procedures onderweg is blijven steken.
Nu ziet het wel in dat een algehele herziening in 2004 tegen het aanbrengen van grote
tussentijdse veranderingen pleit, maar het verwacht dat in 2004 de kans echt wordt aangegrepen
om het gehele systeem te vereenvoudigen, te harmoniseren, te stroomlijnen, te codificeren, in te
krimpen en eenvormig te maken.

− Contactpersoon: de heer Jean-François BENCE
(Tel. : 32 2 546 93 99 - e-mail : jean-françois.bence@esc.eu.int)

mailto:jean-fran�ois.bence@cese.europa.eu
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 54
Type: http:

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:jean-françois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-françois.bence@cese.europa.eu
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