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Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

NOTULEN
van de vergadering van 24 januari 2005, 15.00 -18.30 uur,

en 25 januari 2005, 9.00 - 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 24 januari 2005 om 15.00 geopend onder voorzitterschap 
van mevrouw Anna Záborská, voorzitter.

1. Aanneming van de ontwerpagenda FEMM(2005)0124_1

De ontwerpagenda wordt aangenomen.

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:

24-25 november 2004 PE 350.117

De notulen worden goedgekeurd.

3. Mededelingen van de voorzitter

- Verslag van de informele vergadering van het Bureau en de coördinatoren met 
commissaris Vladimir Spidla, op 16 januari 2005 in het Berlaymont-gebouw.

- Bezoek van een delegatie van 10 leden aan Turkije, van 31 januari tot 2 februari 
2005, ontmoeting met de regering, het Parlement en de NGO's.

- Deelneming van 5 leden aan de conferentie Peking+10, op 2 en 3 februari 2005 
in Luxemburg. De voorzitter zal deelnemen aan een ministersbijeenkomst na 
afloop van de conferentie, op 4 februari.

- De coördinatoren hebben aanbevolen de Commissie te verzoeken 5 leden van 
onze commissie op te nemen in de delegatie van de Commissie op de 
vergadering van de Commissie status van de vrouw van de Verenigde Naties, 
betreffende Peking+10, van 28 februari tot 4 maart 2005 in New York.
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*
* *

In aanwezigheid van de Raad en de Europese Commissie

4. Vergadering met mevrouw Marie-Josée Jacobs, minister van Gelijke Kansen, 
Groothertogdom Luxemburg

- Gedachtewisseling

Sprekers: Ilda Figueiredo, Lissy Gröner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, 
Astrid Lulling, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Anne Van 
Lancker, Butisikova

5. Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013
FEMM/6/24471- 2004/2209(INI) COM(2004)0487       PE350.221

Rapporteur voor advies: Ilda Figueiredo (GUE/NGL)

- Behandeling ontwerpadvies
- Behandeling amendementen

Sprekers: Ilda Figueiredo, Astrid Lulling, Angelika Niebler en de 
vertegenwoordiger van de Commissie

6. Kwijting 2003: algemene begroting EG, afdeling III - Commissie
FEMM/6/22191 - 2004/2040(DEC) - PE 350.229

Eva-Britt Svensson, ondervoorzitter, neemt het voorzitterschap waar voor het 
ontwerpadvies-Záborská.

Rapporteur voor advies: Anna Záborská

- Behandeling ontwerpadvies

Er is geen enkel amendement ingediend.

Spreker: Anna Záborská

7. Bevordering van de gezondheid en veiligheid op het werk
FEMM/6/24455 - 2004/2205(INI) - COM(2004)0062 - PE 350.227

Rapporteur voor advies: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- Behandeling ontwerpadvies
- Behandeling amendementen
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Spreker: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

8. Behandeling van een ontwerp van mondelinge vraag aan de Raad en de 
Commissie ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrouw, 8 maart 
2005

De voorzitter deelt mede dat de coördinatoren op hun vergadering van 7 december 
2004 aanbevolen hebben naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vrouw een 
mondelinge vraag te stellen aan de Commissie en de Raad over Peking+10.  Zij stellen 
ook voor een debat in de plenaire vergadering te houden, en dit debat af te sluiten met 
een resolutie. Lissy Gröner werd er door de coördinatoren mee belast de mondelinge 
vraag op te stellen. Wat de resolutie betreft zijn er twee mogelijkheden:
- hetzij een buitengewone vergadering beleggen in Straatsburg, in februari, met het 
oog op de goedkeurig ervan,
- hetzij de PSE-Fractie een resolutie laten indienen ter plenaire vergadering. De andere 
fracties zullen dan amendementen kunnen indienen op deze resolutie (of eenzelfde 
resolutie kunnen indienen).

Sprekers: Lissy Gröner, Amalia Sartori

*
* *

De vergadering wordt om 17.30 uur gesloten.

*
* *

De vergadering wordt op dinsdag 25 januari om 9.00 uur hervat onder voorzitterschap 
van Anna Záborská, voorzitter.

*
* *

9. Besluiten inzake de te volgen procedure

De commissie keurt de volgende, door de coördinatoren op hun buitengewone 
vergaderingen van 7 en 15 december gedane aanbevelingen goed:

1. Uitnodiging van experts op de voor 25 januari 's middags aangevraagde 
openbare hoorzitting over de tussenbalans van de strategie van Lissabon 
vanuit het genderperspectief

Besluit: De commissie stemt in met het uitnodigen van de volgende experts:

Lea Battistoni, directeur-generaal bij het Italiaanse Ministerie van Arbeid
Maria do Céu Cunha Rego, voormalig staatssecretaris voor Gelijke Kansen van de 
socialistische regering van Portugal
Vertegenwoordigers van het Sociaal Forum en de Unie van Industrie- en 
Werkgeversfederaties in Europa (UNICE) (zonder vergoeding).
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2. Data voor reeds aangevraagde openbare hoorzittingen

- De rol van de vrouw in Turkije in maatschappij, economie en politiek

Besluit:  woensdag 16 maart 2005, am

- De gevolgen van de sekseverschillen op het gebied van volksgezondheid

Besluit: woensdag 30 maart 2005, am

- De huidige situatie inzake het bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
mogelijke toekomstige acties

Besluit: 19-20 april 2005 (tijdens de vergadering van de commissie FEMM)

- De situatie van de Rom-vrouwen in de Europese Unie 

Besluit: na de zomer

3. Verzoeken om toestemming voor externe delegaties

- Als algemeen beginsel geldt dat medewerkers niet deelnemen aan delegaties. Een 
uitzondering op deze regel werd gevraagd voor de medewerkster van Emine Bozkurt, 
rapporteur, betreffende de delegatie naar Turkije.

- Turkije

Besluit: 31 januari - 2 februari; 10 leden. 

- Roemenië

Besluit: De delegatie zal worden gevraagd voor de maand mei. (De fracties werd 
verzocht het secretariaat uiterlijk op donderdag 9 december 2004 om 12.00 uur de 
namen mede te delen van de leden die deel wensen uit te maken van de delegatie)

- Bulgarije

Besluit: De delegatie zal eind september naar Bulgarije reizen. (De fracties werd 
verzocht het secretariaat uiterlijk op donderdag 9 december 2004 om 12.00 uur de 
namen mede te delen van de belangstellende leden)

- Kroatië

Besluit: Het verzoek om toestemming tot het zenden van een delegatie wordt 
uitgesteld tot 2006.

4. Aanwending van de expertisebegroting in 2005

Besluit: Er zal een verzoek worden ingediend tot het opstellen van een studie over 
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Rom-vrouwen in het kader van de begroting voor 2005. De V/ALE- en de PPE-DE-
Fracties zullen een ontwerp van specificatie voor een dergelijke studie opstellen.

5. Voorstel van de Noordse Raad tot samenwerking met het oog op het organiseren 
van een gemeenschappelijk seminar over de rol van de man in de evolutie naar 
gendergelijkheid

Besluit: Maria Carlshamre zal terzake in contact treden met de Noordse Raad, teneinde 
een datum voor te stellen voor een eventueel seminar over dit onderwerp.

6. Overige aangelegenheden

Besluit: De vergadering van de commissie FEMM vindt plaats op 14-15 september 
2005 (in plaats van op 13 en 15 september).

Besluit: Een brief sturen aan de Voorzitter, de heer Borrell, met het verzoek het besluit 
van de Conferentie van voorzitters artikel 47 (versterkte samenwerking) niet toe te 
passen op het voorstel voor het Progress-programma, te herzien. (De Conferentie van 
voorzitters heeft dit verzoek niet gesteund).

***

De commissie keurt de volgende, door de coördinatoren op hun buitengewone 
vergadering van 18 januari 2005 gedane aanbevelingen goed:

Besloten wordt:

- de Voorzitter van het EP te verzoeken een brief te sturen aan de voorzitter van de 
Commissie en, indien nodig, aan de voorzitter van de Raad, met het verzoek een 
delegatie van 5 leden van de commissie FEMM op te nemen in de delegatie van de 
Commissie;

- dat 5 leden zullen deelnemen aan de Conferentie over Peking+10 in Luxemburg;

- de secretaris-generaal, de heer Julian Priestley, uit te nodigen op een 
coördinatorenvergadering, ter behandeling van de situatie van het personeel van het 
secretariaat FEMM, in vergelijking met secretariaten van andere commissies. 

***

De commissie keurt de volgende, door de coördinatoren op hun vergadering van 24 
januari 2005 gedane aanbevelingen goed:

1. Toewijzing verslagen

Verslag van de Commissie over de gelijkheid van mannen en vrouwen - Verslag aan de 
Europese Raad van 25-26 maart 2004 (goedgekeurd door de Commissie op 19/02/2004 
COM(2004)0115)

Besluit: geen verslag
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2. Toewijzing adviezen

a) Rol van de EU bij de verwezenlijking van de millennium-
ontwikkelingsdoelstellingen (MDG's)
2004/2252 (INI )  - SEC (2004) 1379

 
Besluit: Geen advies

b) Vrouwennetwerken: visserij, landbouw en diversificatie
2004/2236(INI)
Ten principale: PECH - verslag-Attwool (ALDE) - toestemming 2 december 2004

Besluit: PSE (0 punten)

c) Stadsdimensie in de context van de uitbreiding 2004/2264 (INI)
Ten principale:  REGI
Advies: Femm (FEMM/6/25407)

Besluit: PPE-DE (0 punten)

d) Kustvisserij en de problemen van kustvissers 2004/2264(INI)
Ten principale:  Pech - verslag S. O' Neachtain (UEN)  toestemming 2 december 2004
Advies: Femm (FEMM/6/25408)

Besluit: PSE (0 punten)

(e) De sociale situatie in de Europese Unie -2004/2190 (INI)  FEMM/6/24329
Ten principale:  EMPL (Ilda Figueiredo)

Besluit: Geen advies wegens tijdgebrek.  Punt op credit van PPE-DE

f) Diensten in de interne markt - IMCO/6/21156 -
***I 2004/0001(COD) COM(2004)0002 - C5-0069/2004
Ten principale: IMCO F* - Rapporteur: Evelyne Gebhardt (PSE)
- Goedkeuring in mei 2005 

Besluit: V/ALE (0 punten)

3. Bijdrage van de commissie FEMM aan het standpunt van het Parlement ten 
aanzien van de strategie van Lissabon

Besluit: Edite Estrela wordt ermee belast de laatste hand te leggen aan het ontwerp 
van bijdrage in overleg met Emila Sartori en de voorzitter.

4. Voor openbare hoorzittingen uit te nodigen experts
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(a) De rol van de vrouw in Turkije in maatschappij, economie en politiek
 woensdag 16 maart 2005, 's ochtends
 Rapporteur: Emine Bozkurt (PSE)

Besluit: Voorstellen voor experts : 14 februari om 17.00 uur

(b) De gevolgen van de sekseverschillen op het gebied van volksgezondheid
 woensdag 30 maart, 's ochtends
 Rapporteur: Eva-Britt Svensson (GUE/NGL)

Besluit: Voorstellen voor experts : 14 februari 2005, 17.00 uur

(c) De huidige situatie inzake het bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
mogelijke toekomstige acties

 Rapporteur : Maria Carlshamre (ALDE)
 19-20 april 2005 (tijdens de vergadering van de commissie FEMM)

Besluit: Voorstellen voor experts :  15 maart om 17.00 uur
 
(d) De situatie van de Rom-vrouwen in de Europese Unie 

 
 Besluit: na de zomer

10. Politieke uitdagingen en begrotingsmiddelen van de uitgebreide Unie 2007-2013 
FEMM/6/24471 - 2004/2209(INI) - COM(2004)0487 - PE 350.221

Rapporteur voor advies: Ilda Figueiredo

- Goedkeuring ontwerpadvies

Het advies wordt als gewijzigd met algemene stemmen goedgekeurd.

11. Kwijting 2003: algemene begroting EG, afdeling III, Commissie     
FEMM/6/22191 - 2004/2040(DEC) - PE 350.229

Rapporteur voor advies: Anna Záborská

- Goedkeuring ontwerpadvies

Het advies wordt zonder wijzigingen met algemene stemmen goedgekeurd.

12. Integraal actieprogramma op het gebied van levenslang leren
FEMM/6/22824 - 2004/0153(COD) - COM(2004)0474 - C6-0095/2004 - PE350.236

Rapporteur voor advies: Anneli Jäätteenmäki

- Goedkeuring ontwerpadvies
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Het advies wordt als gewijzigd goedgekeurd.

13. Bevordering van de gezondheid en veiligheid op het werk
FEMM/6/24455-2004/2205(INI)-COM(2004)0062 - PE350.227

Rapporteur voor advies: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- Goedkeuring ontwerpadvies

Het advies wordt als gewijzigd met algemene stemmen goedgekeurd.

14. Goedkeuring van een mondelinge vraag aan de Raad en de Commissie ter 
gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrouw, 8 maart 2005

Mondelinge vraag Commissie
Rapporteur : Lissy Gröner

De mondelinge vraag aan de Commissie wordt als gewijzigd met algemene stemmen 
goedgekeurd. 

Mondelinge vraag Raad
Rapporteur : Lissy Gröner

De mondelinge vraag aan de Raad wordt als gewijzigd met algemene stemmen 
goedgekeurd.

De rapporteur deelt mede dat de PSE-Fractie een ontwerpresolutie zal indienen ter 
plenaire vergadering.

Amalia Sartori wijst erop dat elke fractie een ontwerpresolutie kan indienen. De 
voorzitter wijst er tevens op dat de coördinatoren de teksten van de mondelinge 
vragen, waaraan het secretariaat de laatste hand zal leggen, moeten goedkeuren.

15. Europees Sociaal Fonds
FEMM/6/22798-2004/0165(COD)-COM(2004)0493-C6-0090/2004

Rapporteur voor advies: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

- Gedachtewisseling
- Vaststelling van de termijn voor de indiening van amendementen

Sprekers: Rapporteur, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Ilda Figueiredo, Lissy 
Gröner, Karin Jöns, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eva-Britt 
Svensson, Britta Thomsen en de vertegenwoordiger van de 
Commissie 

Besluit: termijn voor de indiening van amendementen: 6 april 2005
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16. Wijziging van de richtlijn betreffende de organisatie van de arbeidstijd
FEMM/6/23896-2004/0209(COD)-COM(2004)0607-C6-0122/2004

Rapporteur voor advies: Věra Flasarová

- Eerste gedachtewisseling

Sprekers: Rapporteur, Edit Bauer, Karin Jöns, Kathy Sinnott

Besluit: termijn voor de indiening van amendementen: 8 maart 2005

17. Communautair programma voor werkgelegenheid en sociale solidariteit -
PROGRESS
FEMM/6/22788-2004/0158(COD)-COM(2004)0488-C6-0092/2004

Rapporteur voor advies: Ilda Figueiredo

- Tweede gedachtewisseling

Sprekers: Rapporteur, Lissy Gröner, Karin Jöns, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Amalia Sartori en de vertegenwoordiger van de 
Commissie 

Besluit: behandeling ontwerpadvies in maart 2005

18. Sociale integratie in de nieuwe lidstaten
FEMM/6/24489-2004/2210(INI)-SEC(2004)0848

Rapporteur voor advies: Edit Bauer

- Eerste gedachtewisseling

Spreker: Edit Bauer

Besluit: termijn voor de indiening van amendementen: 8 maart 2005

19. Samenhang tussen legale en illegale migratie en integratie van migranten
FEMM/6/24579-2004/2137(INI)-COM(2004)0412

Rapporteur voor advies: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- Eerste gedachtewisseling

Spreker: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Besluit: termijn voor de indiening van amendementen: 23 februari 2005, 12.00 uur

20. Datum en plaats van de volgende vergadering

woensdag 16 maart 2005, 15.00 - 18.30 uur
donderdag 17 maart 2005, 9.00 - 12.30 uur
Brussel

*
* *

De vergadering wordt om 12.30 uur geschorst en op dinsdag 25 januari 2005 om 1500 
uur hervat onder voorzitterschap van Anna Záborská, voorzitter.

*
* *

21. Openbare hoorzitting over de tussenbalans van de strategie van Lissabon gezien 
vanuit het genderperspectief

Rapporteur: Edite Estrela

De volgende experts hebben deelgenomen aan de hoorzitting:

Lea Battistoni, Maria Do Céu Cunha Rêgo, Simon Wilson, Loes van Hoogstraten,  
Martin Karlik en Maria Tomassetti (DG EMPL, Commissie)

*
* *

De vergadering wordt om 18.00 uur gesloten.
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BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til stede

Anwesend

Παρόντες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Läsnä

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*)
Anna Záborská (P), Edite Estrela (VP)(2), Eva-Britt Svensson 

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Deputés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/
Ledamöter:
Edit Bauer, Emine Bozkurt (2), Hiltrud Breyer (2), Maria Carlshamre (2), Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy 
Gröner, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka (2), Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli (2), 
Astrid Lulling, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Doris Pack (2), Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets (2), 
Marie-Line Reynaud, Teresa Riera Madurell (2), Raül Romeva i Rueda (2), Amalia Sartori, Britta Thomsen (2), 
Anne Van Lancker (1), Corien Wortmann-Kool

Stedfortrædere/Stellvertreter/?ναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppleants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:
Katerina Batzeli (2), Jillian Evans, Anna Hedh , Sophia in 't Veld (2), Elisabeth Jeggle, Karin Jöns (2), Christa 
Klaß, Karin Resetarits, Zuzana Roithová, Feleknas Uca (2), Marta Vincenzi (2)

Art. 178,2 Kathy Sinnott
Art. 183,3

Endv. deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαν επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi΄/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog 

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto 
OJ/punto orden del dia/
Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt):

* (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/President/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./?ντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-President/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.

Til stede den/Anwesend am/Παρών στις/Present on/Present le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den.

(1) lundi, 24 janvier 2005
(2) mardi, 25 janvier 2005
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Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the 
Chairman/Por invitacion del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A 
convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/
På ordförandens inbjudan:
Lea Battistoni, Maria do Céo Cunha Rêgo, Simon Wilson, Loes van Hoogstraten

Radet/Rat/Συμβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Radet: (*)

Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comision/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/
Kommissionen: (*)
Martin Karlik, Maria Tomassetti

Cour des comptes:

C.E.S.:

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόντες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία των Πολ. Ομάδων
Secretariat political groups
Secr. de los grupos politicos
Secr. Groupes politiques
Segr. dei gruppi politici
Secr. van de fracties
Secr. dos grupos politicos
Poliittisten ryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

PPE-DE
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
NI

Anne Vahl, Edina Toth, Ulla Liesema
Brigitte Bataille, M Mcewan
Karin Rappsjo
Henk Prummel
Fatima Garcia

Cab. du Président

Cab. du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γενική Διεύθυνση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção-Geral
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Patricia Van der Peer
Hélène Calers

Fabienne Gutmann-Vormus

Guido Ricci

Udvalgssekretariatet
Ausschußsekretariat
Γραμματεία επιτροπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretariado da comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

Elvy Svennerstal, Hélène Margaritopoulou, Patricia Jimenez-Lozano

Assist./Βοηθός Danielle De Borger

*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/President/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Vize-Pres./?ντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-President/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande.
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jasen/Ledamot
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionário/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ 

Functionario/Virkamies/Tjänsteman
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