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ECHO ziet toe op de uitvoering van het project via zijn technische assistent voor Laos, Indonesië en OostTimor, die zijn kantoor in Bangkok heeft maar tijdens de uitvoering van de projecten verschillende
bezoeken ter plaatse zal afleggen. Tevens wordt in de loop van de eerste drie maanden van 2004 een
bezoek ter plaatse van de bevoegde deskofficer in Brussel gepland.
De toewijzing van ECHO-middelen gebeurt op basis van bestaande humanitaire behoeften. Indien na
afloop van de lopende projecten nog steeds dringende humanitaire behoeften bestaan, dan kan ECHO
overwegen de aan Oost-Timor toegekende hulp te verhogen. In dit stadium is dit evenwel onwaarschijnlijk.

(2004/C 78 E/0644)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3608/03
van Marco Pannella (NI), Maurizio Turco (NI),
Marco Cappato (NI), Gianfranco Dell’Alba (NI),
Benedetto Della Vedova (NI)
en Olivier Dupuis (NI) aan de Commissie
(5 december 2003)

Betreft: Schending door Griekenland van de rechten van de Çam-minderheid
In juni 1944 werden 44 000 mohammedaanse Albanezen met geweld uit Çameria verdreven op
beschuldiging van collaboratie met de nazi-fascistische bezetters; dit was het sluitstuk van de op dit volk
gepleegde genocide, waarbij roerende en onroerende goederen (grond, huizen, vee en meubilair) in beslag
werden genomen.
De in Çameria overgebleven orthodoxe Çam-bevolking heeft geen door de Europese Unie erkende rechten,
met name geen rechten van etnische en linguïstische minderheden noch het recht om Albanees te leren op
Albanese scholen die door de Griekse staat verboden zijn.
Alleen wanneer beide minderheden, in Griekenland en in Albanië, politiek en juridisch gelijk behandeld
worden, kunnen oprechte en solide vriendschappelijke betrekkingen tussen diverse burgers en landen tot
stand komen.
Kan de Commissie, gezien het voorafgaande, mededelen welke initiatieven zij voornemens is te nemen met
het oog op terugkeer van de uit Çameria verdreven Albanese moslimbevolking naar haar land van
herkomst, waar zij bovendien aanspraak moet kunnen maken op teruggave van haar bezittingen en op
schadevergoeding?
Kan de Commissie voorts mededelen welke initiatieven zij overweegt te nemen om ervoor te zorgen dat de
in Çameria overgebleven orthodoxe Çam-bevolking in officiële documenten het Albanees kan gebruiken en
in Griekenland volledige burgerrechten krijgt, naar het voorbeeld van de Griekse minderheid in Albanië?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie
(3 februari 2004)
Het is de Commissie bekend dat een deel van de Albanese bevolking vindt dat hun rechten in Griekenland
niet volledig worden geëerbiedigd, in het bijzonder op het gebied van de eigendommen die op het einde
van de tweede wereldoorlog in beslag zijn genomen.
De Commissie is van oordeel dat dit vraagstuk in hoofdzaak een bilaterale kwestie is tussen Albanië en
Griekenland. Zij wijst er evenwel op dat in de loop van 2003 een aantal positieve ontwikkelingen werden
vastgesteld. Er hebben bijeenkomsten op hoog niveau (dat wil zeggen tussen premier Nano en premier
Simitis) plaatsgevonden die onder andere tot doel hadden volgende kwesties te bespreken: de geldigheid
van de zogenaamde „Oorlogswet” (opgesteld door Griekenland en naar verluidt toegepast op de
Albanezen), de toegang van de Albanese bevolking tot de Griekse rechtbanken om hun rechten op te
eisen en het antwoord van de Griekse rechtbanken. De Commissie wijst erop dat de heer Nano, tijdens een
zitting van het Albanese parlement (15/05/03), heeft medegedeeld dat de Albanese regering van oordeel is
dat er geen „staat van oorlog” meer is, aangezien beide landen op 21 maart 1996 een vriendschaps- en
samenwerkingsakkoord hebben ondertekend. De „staat van oorlog” behoort tot het verleden, besloot de
heer Nano. Tegelijkertijd heeft ook de leider van de Democratische Partij (belangrijkste oppositiepartij), de
heer Sali Berisha, verklaard dat er op dit ogenblik geen „staat van oorlog” is tussen Griekenland en Albanië.
Hoewel het vraagstuk van de verbeurdverklaarde eigendommen omstreden blijft, kunnen deze verklaringen
worden beschouwd als een stap in de goede richting.
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De Commissie zal de situatie blijven volgen en de voortzetting van de dialoog tussen Athene en Tirana
blijven aanmoedigen met het oog op het tot stand brengen van een billijke oplossing voor de hangende
vraagstukken.

(2004/C 78 E/0645)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3611/03
van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie
(5 december 2003)

Betreft: Legalisering van immigratie
De Commissaris voor Justitie en Intern Beleid verklaarde onlangs dat de wetgeving inzake legalisering van
de immigratie  waarin absoluut geen vorderingen zijn geboekt met betrekking tot de vraagstukken van
gezinshereniging en het statuut van langdurige ingezetenen  „in de Raad nog steeds op ernstige
problemen stuit”.
Kan de Commissie aangeven om welke moeilijkheden het gaat en welke lidstaten zorgen voor de
vertragingen bij de behandeling van deze ernstige en belangrijke kwestie die nog steeds maandelijks vele
tientallen immigranten aan de kusten in het zuiden van de Europese Unie het leven kost?

Antwoord van de heer Vitorino namens de Commissie
(28 januari 2004)
De Commissie heeft met het oog op de uitvoering van het Verdrag van Amsterdam en het mandaat dat zij
in Tampere heeft gekregen, verschillende voorstellen voor richtlijnen betreffende de toelating en de
verblijfsvoorwaarden van onderdanen van derde landen ingediend.
Die voorstellen moeten met unanimiteit van stemmen worden aangenomen, terwijl de huidige nationale
wetgeving met betrekking tot bepaalde derde landen sterk uiteenloopt. Met deze factoren moet rekening
worden gehouden.
Op de bijeenkomsten van de Europese Raad in Sevilla op 21 en 22 juni 2002, in Thessaloniki op 19 en
20 juni 2003 en in Brussel op 12 december 2003 werd er evenwel de nadruk op gelegd dat de
wetgevingswerkzaamheden moeten worden versneld om het in Tampere goedgekeurde programma uit te
voeren, in het bijzonder wat de ontwikkeling van een gemeenschappelijk Europees asiel- en migratiebeleid
betreft.
In dit verband is er reeds een zekere vooruitgang geboekt:


Wat de wetgeving op het gebied van de legale migratie betreft, hechtte de Raad op 22 september
2003 zijn goedkeuring aan Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het
recht op gezinshereniging (1) en op 25 november 2003 aan de richtlijn betreffende de status van
langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (2).



Op 7 oktober 2002 werd een voorstel voor een richtlijn betreffende de toelating van studenten en
vrijwilligers ingediend (3); gehoopt wordt dat deze in de eerste helft van 2004 zal worden aangenomen.
De Commissie zal in januari 2004 een voorstel indienen betreffende de toelating van onderzoekers.



De Commissie betreurt dat ondanks bovenvermelde verklaringen van de Europese Raad, haar voorstel
voor een richtlijn betreffende de toelating van economische migranten nog niet door de Raad werd
goedgekeurd; de Commissie zal in de loop van 2004 een breed debat over deze kwestie op gang
brengen.



Wat de huidige migratiedruk op de zuidelijke buitengrenzen van de Unie betreft, verwijst de
Commissie naar haar antwoord op schriftelijke vraag E-2347/03 van de heer Noguiera Roman (4).
Bovendien moet worden opgemerkt dat de Commissie in september 2003 het definitieve verslag over
de uitvoerbaarheidsstudie op het gebied van de controle van de maritieme grenzen van de Unie heeft
voorgesteld. Op 27-28 november 2003 heeft de Raad een programma aangenomen met maatregelen
om illegale immigratie over de maritieme grenzen van de lidstaten te bestrijden.
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