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Οµάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος (Χριστιανοδηµοκράτες) και των
Ευρωπαίων ∆ηµοκρατών

ΚΕΣ/PSE Οµάδα του Κόµµατος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
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Πράσινοι/ΕΕΣ
Verts/ALE
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ΜΕ/NI Μη Εγγεγραµµένοι

Επιτροπές

ΕΞΩΤ/AFET Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας
και Αµυντικής Πολιτικής

ΠΡΟΫ/BUDG Επιτροπή Προϋπολογισµών
ΕΛΕΓ/CONT Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού
ΕΛΕΥ/LIBE Επιτροπή Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εξωτερικών

Υποθέσεων
ΟΙΚΟ/ECON Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής
ΝΟΜΙ/JURI Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς
ΒΙΟΜ/ITRE Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, ΄Ερευνας και Ενέργειας
ΑΠΑΣ/EMPL Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΠΕΡΒ/ENVI Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής για τους Καταναλωτές
ΓΕΩΡ/AGRI Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
ΑΛΙΕ/PECH Επιτροπή Αλιείας
ΠΕΡΦ/RETT Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού
ΠΟΛΙ/CULT Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού
ΑΝΑΠ/DEVE Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας
ΣΥΝΤ/AFCO Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων
ΓΥΝΑ/FEMM Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας και τις ΄Ισες Ευκαιρίες
ΑΝΑΦ/PETI Επιτροπή Αναφορών
ΕΞΕΤ/ΕNQU Προσωρινή Εξεταστική Επιτροπή
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∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΛΗΞΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Λήξη της εντολής Γάλλου βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατά τη συνεδρίαση της 13ης Μαΐου 2002, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του διορισµού της:

κυρίας Tokia SAÏFI (ΕΛΚ-Ε∆/FR)

ως Υφυπουργού Αειφόρου Ανάπτυξης της Γαλλικής Κυβέρνησης.

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Πράξης περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το άρθρο 8, παράγραφος 4, του Κανονισµού, λήγει η εντολή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε ισχύ από
τις 7 Μαΐου 2002.

______________________
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
που συσταθηκαν συµφωνα µε τη ρυθµιση που ενεκρινε η διασκεψη των προεδρων στις 16.12.1999

(Κατάσταση στις 4 Ιουνίου 2002)

ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΩΝ

ΟΜΑ∆ΕΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ANTIRACISME � EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE
VERTS/ALE
GUE/NGL

CIEL ET ESPACE 11.06.2001 SAVARY Gilles (PSE) 33 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

20.10.2000 HIERONYMI Ruth (PPE-DE)
VELTRONI Walter (PSE)
FRASSE Geneviève (GUE/NGL)

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

COMITE QUART MONDE EUROPEEN 17.05.2000 ROURE Martine (PSE) 41 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR

ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD

FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANT 01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE
PSE
UEN
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GAY AND LESBIAN RIGHTS 06.03.2002 SWIEBEL Joke (PSE) 16 PSE
ELDR
VERTS/ALE

HEALTH INTERGROUP 19.06.2001 STIHLER Catherine (PSE)
GROSSETÊTE Françoise (PPE-DE)
AHERN Nuala (VERTS/ALE)

10 PPE-DE
PSE
VERTS/ALE

INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
VERTS/ALE
GUE/NGL

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.2000 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD

NATIONS SANS ETAT � STATELESS NATIONS 07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (VERTS/ALE)

28 ELDR
VERTS/ALE
T.D.I.

PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI

REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE-UK) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
VERTS/ALE
GUE/NGL
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THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA� Guido (PPE-DE) 44 PPE-DE
PSE
VERTS/ALE

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI

VITICULTURE- TRADITION �QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José Maria
(PPE/DE)

11 PPE-DE
PSE
VERTS/ALE

_____________________





∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 11

∆ελτίο 10.06.2002 - EL - PE 313.431

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ12

∆ελτίο 10.06.2002 - EL - PE 313.431

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                      (Κατάσταση στις 03.06.2002)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ          Αριθ.

Anne Van Lancker ∆ιαθεσιµότητα µελετών και εκθέσεων που εκπονούνται
χάρη σε ευρωπαϊκή συγχρηµατοδότηση

P-1247/02

W.G. van Velzen Κρατικές ενισχύσεις P-1248/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Φορολογία στις Βαλεαρίδες νήσους P-1249/02

Werner Langen Τέλη διέλευσης των συνόρων για Ρουµάνους πολίτες E-1250/02

Werner Langen O φόρος προστιθέµενης αξίας στις ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις

E-1251/02

Charles Tannock Κανονισµοί E-1252/02

Charles Tannock Οι κανόνες που διέπουν τη χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων, ιδίως στην περίπτωση της εταιρείας
Mecklenburger Metallguss

E-1253/02

Glenys Kinnock Παρουσία σε συνόδους του Συµβουλίου E-1254/02

Glyn Ford Ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών και προσώπων E-1255/02

Alejandro Cercas Κατώτατοι µισθοί και ηµεροµίσθια E-1256/02

Alejandro Cercas Κατώτατοι µισθοί και ηµεροµίσθια E-1257/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Φορολογία στις Βαλεαρίδες νήσους E-1258/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Φορολογία στις Βαλεαρίδες νήσους E-1259/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Φορολογία στις Βαλεαρίδες νήσους E-1260/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Φορολογία στις Βαλεαρίδες νήσους E-1261/02

Cristiana Muscardini Ειδικός φόρος κατανάλωσης στα κρασιά E-1262/02

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Πραξικόπηµα στη Βενεζουέλα και ανακοίνωση της
Ισπανικής Προεδρίας

P-1263/02

Luigi Vinci Επαναλειτουργία της σήραγγας του Λευκού Όρους P-1264/02

Carlos Bautista Ojeda Ηµεροµηνία του 3ου Σχεδίου ∆ράσης για την Οδική
Ασφάλεια

P-1265/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ          Αριθ.

Heinz Kindermann Η προστασία των ευρωπαϊκών αποθεµάτων χελιού και η
αλίευση νεαρών χελιών

E-1266/02

Jaime Valdivielso de Cué Αλιεία E-1267/02

Vitaliano Gemelli Κριτήρια επιλογής Γενικών ∆ιευθυντών και άλλων
διευθυντικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

E-1268/02

Concepció Ferrer Μελέτη των επιπτώσεων από την εφαρµογή της Growth
on Growth στην Κίνα

P-1269/02

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Κακοτεχνίες στα έργα που συγχρηµατοδοτούνται από το
ΚΠΣ και αντιµετώπισή τους από τις ελληνικές αρχές

P-1270/02

Σταύρος Ξαρχάκος Προβλήµατα από την εφαρµογή της Οδηγίας για την
απόσυρση αυτοκινήτων

E-1271/02

΄Αννα Καραµάνου Έκκληση για αναίρεση του Στρατιωτικού ∆ιατάγµατος
της Κυβέρνησης Μπους

E-1272/02

Ιωάννης Σουλαδάκης Αποζηµιώσεις κτηνοτρόφων E-1273/02

Eurig Wyn Περιβαλλοντική καταστροφή προκαλούµενη από
εκχέρσωση δασών

E-1274/02

Christopher Huhne Κεραίες κινητής τηλεφωνίας E-1275/02

Luigi Vinci Επανέναρξη λειτουργίας του τούνελ του Λευκού Όρους E-1276/02

Monica Frassoni Χαρτοποιία του Tolmezzo (UD) και ∆ΠΥΣ της
14/02/2002

E-1277/02

Toine Manders Η αξιολόγηση των οδηγιών σχετικά µε τη διατήρηση των
πτηνών και των βιοτόπων

E-1278/02

Toine Manders Η λήψη εκποµπών που µεταδίδονται δορυφορικά E-1279/02

Mario Mauro Αποκλεισµός της βασιλικής της Θείας Γέννησης στη
Βηθλεέµ

P-1280/02

Armin Laschet Συµµόρφωση του Βελγικού "Βασιλικού ∆ιατάγµατος" της
31.12.1953 για την ταξινόµηση των αυτοκινήτων µε το
∆ίκαιο της ΕΕ

E-1281/02

Gabriele Stauner Χρηµατοδότηση του European Business Summit E-1282/02

Gabriele Stauner Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών από τη Στατιστική
Υπηρεσία (EUROSTAT)

E-1283/02

Eµµανουήλ Μπακόπουλος Πρωτεύουσα της Ευρώπης E-1284/02

Glenys Kinnock Ανατολικό Τιµόρ E-1285/02

Graham Watson Γαλλική άδεια οδηγήσεως E-1286/02



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ14

∆ελτίο 10.06.2002 - EL - PE 313.431

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ          Αριθ.

Graham Watson Η φύτευση αγριοκράµβης E-1287/02

Laura González Álvarez Περιβαλλοντική επίπτωση στρατιωτικής εγκατάστασης
στο Parque de los Alcornocales (Cádiz, Ισπανία)

E-1288/02

Laura González Álvarez Σχέδιο αυτοκινητόδροµου από το Los Realejos έως το
Icod de los Vinos (Tenerife - Ισπανία)

E-1289/02

Laura González Álvarez Απειλές κατά της απασχόλησης στην επιχείρηση El Árbol
(Asturias - Ισπανία)

E-1290/02

Alejandro Cercas Το κλείσιµο του εργοστασίου παραγωγής µπισκότων
Fontaneda στο Aguilar de Campoo (Palencia - Ισπανία)

E-1291/02

Patricia McKenna Λιµάνι του Castellón E-1292/02

Patricia McKenna Ατελής µεταφορά της Οδηγίας 97/11/ΕΚ από το κράτος
της Ισπανίας

E-1293/02

Marjo Matikainen-Kallström Η µετάφραση των ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ) E-1294/02

Mario Mauro Αποκλεισµός της βασιλικής της Θείας Γέννησης στη
Βηθλεέµ

E-1295/02

Jens-Peter Bonde Οργανώσεις που περιλαµβάνονται στον κατάλογο των
τροµοκρατικών οργανώσεων

E-1296/02

Charles Tannock και άλλοι Το µέλλον της κοινότητας των Σαµαριτών στο Ισραήλ και
στα κατεχόµενα εδάφη

E-1297/02

Christopher Heaton-Harris Επιστροφή κρατήσεων του προϋπολογισµού του
Ηνωµένου Βασιλείου

E-1298/02

Christopher Heaton-Harris Γεωργική απάτη στη Γαλλία E-1299/02

Glenys Kinnock Πρόγραµµα Εθνικής Αντιπυραυλικής Άµυνας των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής

E-1300/02

Michael Cashman ∆ικαίωµα ψήφου των πολιτών της ΕΕ E-1301/02

Miquel Mayol I Raynal Εθνική απογραφή στην Πολωνία E-1302/02

Robert Evans Συνθήκες κράτησης για τους αιτούντες άσυλο στη
Φουερτεβεντούρα και στο Λανθαρότε

E-1303/02

Kathalijne Buitenweg Χρηµατοδοτικός απολογισµός της Ε.Ε. για την παροχή
ενίσχυσης διαφόρων τύπων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις

E-1304/02

Miet Smet Μελέτη σχετικά µε την ανεπίσηµη, αµειβόµενη οικιακή
εργασία που εκτελείται από τρίτους για ιδιώτες

E-1305/02

Eµµανουήλ Μπακόπουλος Σεξουαλική παρενόχληση E-1306/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ          Αριθ.

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Εγκατάσταση δεξαµενών αποθήκευσης καυσίµων πάνω
στη λιµνοθάλασσα της Βάσοβας

E-1307/02

Kathalijne Buitenweg Ελάχιστα πρότυπα για τις συνθήκες κράτησης παράνοµων
µεταναστών και αιτούντων χορήγηση ασύλου

E-1308/02

Laura González Álvarez Κλείσιµο του εργοστασίου παρασκευής µπισκότων
Fontaneda στην περιοχή  Aguilar de Campoo (Palencia-
Ισπανία)

E-1309/02

Kathalijne Buitenweg Η έλλειψη ελαχίστων διαδικαστικών εγγυήσεων, η
παραβίαση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και οι
επιπτώσεις τους στην εφαρµογή του ευρωπαϊκού
εντάλµατος σύλληψης από τον Απρίλιο του 2003

E-1310/02

Erik Meijer, Alexander de Roo και
Elisabeth Schroedter

Ο κίνδυνος καταστροφής µιας επιλέξιµης στο πλαίσιο του
Natura 2000 ζώνης στο φαράγγι του Kresna στη
Βουλγαρία, ως συνέπεια της απόφασης να µην
εγκαταλειφθεί η προβλεπόµενη εφαρµογή του σχεδίου
κατασκευής αυτοκινητοδρόµου

E-1311/02

Erik Meijer, Alexander de Roo και
Elisabeth Schroedter

Ο επείγων χαρακτήρας και η χωρητικότητα του
αυτοκινητοδρόµου που προβλέπεται να διασχίζει το
φαράγγι του Kresna στη Βουλγαρία και η ηµεροµηνία
εγγραφής τους στο πλαίσιο του Natura 2000

E-1312/02

Jonas Sjöstedt Η σουηδική εξαίρεση για τους κανναβόσπορους E-1313/02

Jonas Sjöstedt Η απαγόρευση της καλλιέργειας καννάβεως µε χαµηλή
περιεκτικότητα τετραϋδροκανναβινόλης (THC) στη
Σουηδία

E-1314/02

Jonas Sjöstedt Η απαγόρευση της καλλιέργειας καννάβεως µε χαµηλή
περιεκτικότητα τετραϋδροκανναβινόλης (THC) στη
Σουηδία

E-1315/02

Jonas Sjöstedt Καλλιέργεια καννάβεως µε χαµηλή περιεκτικότητα
τετραϋδροκανναβινόλης (THC)

E-1316/02

Elspeth Attwooll Εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων στην Πολωνία P-1317/02

Elly Plooij-van Gorsel Μποϋκοτάρισµα των ολλανδικών γεωργικών προϊόντων
εκ µέρους της Κίνας λόγω της διένεξης για το κρέας

P-1318/02

Catherine Stihler Πρόσβαση στην ενηµέρωση για την αλιευτική πολιτική P-1319/02

Roberta Angelilli Χρηµατοδοτήσεις για την κατασκευή εκκλησιαστικών
µουσικών οργάνων

P-1320/02

Kathleen Van Brempt Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση πολιτιστικών σχεδίων P-1321/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ          Αριθ.

Thierry de La Perriere Ιστοθέση του Ανεξαρτήτου Κόµµατος της Μεγάλης
Βρετανίας (UKIP)

P-1322/02

John Cushnahan Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης P-1323/02

Helle Thorning-Schmidt Κανόνες της DBU (∆ανική Ένωση Ποδοσφαίρου) για
τους υπηκόους τρίτων χωρών

P-1324/02

Ian Hudghton Πρόσβαση στις πληροφορίες για την αλιευτική πολιτική P-1325/02

Earl of Stockton Ευρωπαϊκό Ένταλµα Συλλήψεως P-1326/02

Nirj Deva Επιδοτήσεις στον αλιευτικό τοµέα P-1327/02

Werner Langen Υπολογισµός MΖΚ (Μονάδα Ζωϊκού Κεφαλαίου) στην
περίπτωση των αγελάδων Jersey

E-1328/02

Eµµανουήλ Μπακόπουλος Σύµβουλοι "Hors Classe" E-1329/02

Eµµανουήλ Μπακόπουλος Θέσεις Α1 και Α2 E-1330/02

Elspeth Attwooll Εξαγωγή αλιευµάτων στην Πολωνία E-1331/02

Catherine Stihler Επανεξέταση της κοινής αλιευτικής πολιτικής E-1332/02

María Herranz García Προώθηση του κρασιού E-1333/02

María Sornosa Martínez Γήπεδα γκολφ και εκτροπή του Έβρου (Εθνικό
Υδρολογικό Σχέδιο Ισπανίας)

E-1334/02

Giovanni Pittella ∆ιαµεθοριακός εργαζόµενος E-1335/02

Giovanni Pittella Σχολική κατάρτιση των τέκνων των διακινουµένων
εργαζοµένων

E-1336/02

Carlos Lage ∆ιοίκηση των Ευρωπαϊκών Σχολείων E-1337/02

Ilda Figueiredo Η εξάρθρωση της ΚΓΠ και οι γεωργικές
διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ

E-1338/02

Ilda Figueiredo Τα κριτήρια επιλεξιµότητας για τις αντισταθµιστικές
αποζηµιώσεις

E-1339/02

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Βία κατά των γυναικών P-1340/02

Struan Stevenson Πρόσβαση στην ενηµέρωση για την αλιευτική πολιτική P-1341/02

Francisca Sauquillo Pérez del Arco Ο εθνικός διάλογος στο Κονγκό P-1342/02

Pietro-Paolo Mennea Καθυστερήσεις στις πληρωµές P-1343/02

Wolfgang Ilgenfritz Καταχώριση αυτοκινήτων στα µητρώα της Ιταλίας E-1344/02

Elspeth Attwooll Συνεισφορές στην ύπατη αρµοστεία των Ηνωµένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες (HNHCR).

E-1345/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ          Αριθ.

Elspeth Attwooll Αναθεώρηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής E-1346/02

Robert Evans ∆ιατάξεις κοινωνικής ασφάλισης E-1347/02

Concepció Ferrer ∆ράσεις για την προώθηση των κεφαλαίων
επιχειρηµατικών συµµετοχών

E-1348/02

Pere Esteve και Carles-Alfred
Gasòliba I Böhm

∆υσµενής µεταχείριση της Τερουέλ στο πλαίσιο των
διαρθρωτικών ταµείων

E-1349/02

Erik Meijer Ανησυχητικά υψηλή ποσότητα της καρκινογόνου ουσίας
ακρυλαµίδιο  σε τρόφιµα ευρείας κατανάλωσης

E-1350/02

Alexander de Roo και Erik Meijer Εναλλακτικοί δρόµοι αντί του αυτοκινητοδρόµου Σόφιας-
Kulata

E-1351/02

Didier Rod Ενσωµάτωση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης στον
προϋπολογισµό της ΕΕ

P-1352/02

Freddy Blak Αξιολόγηση της οικονοµικής αποδοτικότητας του
προγράµµατος ακαδηµαϊκής συνεργασίας  ΕΕ-ΗΠΑ

P-1353/02

Carlos Carnero González Θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τη
χρησιµοποίηση της πυρηνικής ενέργειας στην ΕΕ

P-1354/02

Jens-Peter Bonde Μετάθεση του κ. Steffen Smidt E-1355/02

Michl Ebner Βιβλία ιστορίας E-1356/02

Gerhard Schmid Τραπεζικό απόρρητο στα κράτη µέλη E-1357/02

Gerhard Schmid Νοµοθεσία για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες στις υποψήφιες χώρες προς ένταξη

E-1358/02

Gerhard Schmid Νοµοθεσία για τον έλεγχο της απόκτησης και κατοχής
όπλων στις υποψήφιες χώρες προς ένταξη

E-1359/02

Gerhard Schmid Νοµοθεσία για την παρασκευή και διάθεση στην αγορά
ναρκωτικών στις υποψήφιες χώρες προς ένταξη

E-1360/02

Gerhard Schmid ∆ιαπραγµατεύσεις στον τοµέα δικαιοσύνης και
εσωτερικών υποθέσεων µε τις υποψήφιες χώρες προς
ένταξη

E-1361/02

Gerhard Schmid Συνάντηση της οµάδας διεθνούς χρηµατοοικονοµικής
δράσης στη Νέα Ζηλανδία στις 19/20 Νοεµβρίου 2001

E-1362/02

Geoffrey Van Orden Το µέλλον του πυρηνικού σταθµού του Kozloduy E-1363/02

Ian Hudghton Αναθεώρηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής E-1364/02

Charles Tannock Πειράµατα σε χιµπαντζήδες και άλλα πρωτεύοντα
θηλαστικά

E-1365/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ          Αριθ.

Eurig Wyn Ο πακιστανικός νόµος για τη "βλασφηµία" E-1366/02

Theresa Villiers Κόστος των φαρµάκων για κατοικίδια ζώα E-1367/02

Concepció Ferrer Εξέταση των προβληµάτων της πρωτοβουλίας "Όλα
Εκτός όπλων"

E-1368/02

Sergio Berlato και Cristiana
Muscardini

Πρόταση κανονισµού για την οινοποίηση και τη
συσκευασία σταφυλιών βιολογικής γεωργίας

E-1369/02

Fiorella Ghilardotti, Giovanni
Pittella και Catherine Guy-Quint

Κατάρτιση του προσωπικού E-1370/02

Sergio Berlato και άλλοι Κατάσταση κρίσης στον ευρωπαϊκό τοµέα της
υδατοκαλλιέργειας

E-1371/02

Bob van den Bos Σχέση Ε.Ε. - Βιρµανία E-1372/02

Heidi Hautala Η δέσµευση της ΕΕ για ∆ηµόσια Αναπτυξιακή Βοήθεια
ύψους 0,39% του ΑΕγχΠ έως το 2006 και οι υποψήφιες
προς ένταξη χώρες

P-1373/02

Hans-Peter Martin Μεταρρυθµίσεις εν όψει της διεύρυνσης της ΕΕ P-1374/02

Dorette Corbey Στρατηγική σχετικά µε την ΣΕΒ στα πρόβατα P-1375/02

Michael Cashman Ηλεκτροµαγνητικά πεδία E-1376/02

Miquel Mayol I Raynal Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι στη Ρουµανία E-1377/02

Francisca Sauquillo Pérez del Arco Ο εθνικός διάλογος στο Κονγκό E-1378/02

Anna Terrón I Cusí Εκτέλεση πιστώσεων µεταξύ 1994 και 1999 στην
Καταλονία

E-1379/02

Paul Lannoye Εισαγωγή τροφίµων και συστατικών τροφίµων από τρίτες
χώρες

E-1380/02

Paul Lannoye Έγκριση της επεξεργασίας µε ιοντίζουσα ακτινοβολία των
τροφίµων και των συστατικών τροφίµων που χορηγείται
από το Βέλγιο

E-1381/02

Paul Lannoye Έλεγχος των µονάδων επεξεργασίας µε ιοντίζουσα
ακτινοβολία καθώς και των τροφίµων και συστατικών
τροφίµων που έχουν τύχει επεξεργασίας µε ιοντίζουσα
ακτινοβολία

E-1382/02

António Campos Προϊόντα διατροφής που περιέχουν δωράκια E-1383/02

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Ευελιξία και απασχόληση P-1384/02

Elspeth Attwooll Πρόσβαση στην ενηµέρωση για την αλιευτική πολιτική. P-1385/02

Patricia McKenna Εµπόριο αλόγων P-1386/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ          Αριθ.

Struan Stevenson Αναθεώρηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής P-1387/02

Hiltrud Breyer Σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση E-1388/02

Hiltrud Breyer Ανάλυση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας E-1389/02

΄Αννα Καραµάνου Ασφάλεια και ανθρώπινα δικαιώµατα E-1390/02

΄Αννα Καραµάνου Ασφάλεια και ανθρώπινα δικαιώµατα E-1391/02

Glenys Kinnock Σουδάν E-1392/02

Glenys Kinnock ∆ιεύρυνση και πιθανός αντίκτυπος στις χώρες ΑΚΕ E-1393/02

Caroline Lucas Εφαρµογή της Οδηγίας για τις Όρνιθες E-1394/02

John McCartin Εισαγωγές πουλερικών στην ΕΕ E-1395/02

Laura González Álvarez ∆ιαρθρωτικές ανισότητες στην επαρχία της Τερουέλ E-1396/02

Concepció Ferrer Ενδεικτικό εθνικό πρόγραµµα της Κίνας 2004 -
Υγειονοµικά και φυτο-υγειονοµικά πρότυπα

E-1397/02

Ria Oomen-Ruijten Οι συνέπειες των πρίον για τη δηµόσια υγεία E-1398/02

Hanja Maij-Weggen Συγκεκριµένοι αριθµοί στόχου για την υποδοχή παιδιών
στα κράτη µέλη της Ε.Ε.

P-1399/02

Wolfgang Ilgenfritz Οδηγία 73/239 E-1400/02

Daniela Raschhofer Η κατάσταση των διανοητικά καθυστερηµένων ενηλίκων
στις υποψήφιες χώρες

E-1401/02

Phillip Whitehead Πρόσβαση στην τηλεόραση για άτοµα µε διαταραχές των
αισθητηρίων οργάνων

E-1402/02

Marjo Matikainen-Kallström Η ανεργία στη Φινλανδία και το εµπόριο εκποµπών E-1403/02

Jean-Maurice Dehousse Παρουσία ακρυλαιµιδίου στα τρόφιµα E-1404/02

Bart Staes Ανεξαρτοποίηση της ΑΒΧ, της επιχείρησης οδικών
µεταφορών της ΝΜΒS

P-1405/02

Carlos Bautista Ojeda ∆ιαµάχη για τις ισπανικές κλεµεντίνες P-1406/02

Marco Pannella Βιετνάµ P-1407/02

Bart Staes Γλωσσικό καθεστώς του κοινοτικού διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας

E-1408/02

Bart Staes Παραβίαση των ανθρωπιστικών κανόνων στην Τσετσενία E-1409/02

Bart Staes Νόθευση του ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά µέσω
µη επιτρεπόµενων κρατικών ενισχύσεων

E-1410/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ          Αριθ.

Bart Staes Χρήση γλώσσας στις διαδικτυακές συζητήσεις του
Επιτρόπου Lamy

E-1411/02

Bart Staes Αποκλειστικό κατάστηµα για υπαλλήλους της ΕΕ στις
Βρυξέλλες

E-1412/02

Bart Staes Απουσία τµήµατος ολλανδικής γλώσσας στα Ευρωπαϊκά
Σχολεία του Alicante και της Φρανκφούρτης

E-1413/02

Bart Staes Βακτήριο µηνιγγίτιδας σε ξηρή βρεφική τροφή E-1414/02

Bart Staes Ασφάλεια των καταναλωτών της ποικιλίας αραβοσίτου T-
25

E-1415/02

Bart Staes Γλωσσικό καθεστώς του Κοινοτικού ∆ιπλώµατος
Ευρεσιτεχνίας

E-1416/02

Bart Staes Έρευνες σχετικά µε αθέµιτες κρατικές ενισχύσεις εντός
της Ένωσης

E-1417/02

Bart Staes Χρήση γλωσσών στην έκθεση σχετικά µε την παράνοµη
εργασία στην Ευρώπη

E-1418/02

Erik Meijer Αναγκαστική ανεργία για επαγγελµατίες οδηγούς λόγω
άρνησης παράτασης της άδειας οδήγησης κατόπιν
διάγνωσης σακχαροδιαβήτη µε ιατρικές εξετάσεις

E-1419/02

Erik Meijer Κατάργηση του πολυετούς σταθερού επιτοκίου επί
δανείων σε ιδιοκτήτες κατοικίας ως ακούσιο παραπροϊόν
των νέων λογιστικών κανόνων

E-1420/02

Karin Junker Ο αφανισµός των δασών στην Ινδονησία E-1421/02

Eluned Morgan Τα έργα που χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ στο Ισραήλ E-1422/02

Eluned Morgan Ευρωµεσογειακή Τράπεζα (ΕΜΒ) E-1423/02

Eluned Morgan ∆ιασυνοριακές πληρωµές επιταγών E-1424/02

Glyn Ford Η χρήση του Ευρώ E-1425/02

Glyn Ford Η χρήση του Ευρώ E-1426/02

Glyn Ford Η µεταχείριση των µη θρησκευτικών οργανώσεων και
οµάδων στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες

E-1427/02

Isidoro Sánchez García Η κρίση στη Βενεζουέλα E-1428/02

Armando Cossutta Πυροµαχικά µε απεµπλουτισµένο ουράνιο E-1429/02

Erik Meijer Καθυστέρηση στην περαιτέρω εξέλιξη περιοριστικής
αλιευτικής πολιτικής λόγω παρέµβασης στην υπηρεσιακή
οργάνωση και αναβολής στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων

E-1430/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ          Αριθ.

Camilo Nogueira Román Η Επιτροπή ενώπιον των προβλέψεων του υπουργείου
Ανάπτυξης σχετικά µε την άφιξη του σιδηροδρόµου
µεγάλης ταχύτητας στη Γαλικία

E-1431/02

Camilo Nogueira Román Αντιπαράθεση µε αφορµή δηλώσεις της Επιτρόπου De
Palacio για την πυρηνική ενέργεια

E-1432/02

Camilo Nogueira Román Σοβαρές ελλείψεις στην εκτέλεση του προϋπολογισµού
για την έρευνα του υπουργείου Επιστήµης και
Τεχνολογίας της Ισπανίας

E-1433/02

Camilo Nogueira Román Σχέσεις ΕΕ/Mercosur E-1434/02

Camilo Nogueira Román Επάνοδος της κρατικής τροµοκρατίας στη Γουατεµάλα E-1435/02

Camilo Nogueira Román Βασανιστήρια στην Ένωση E-1436/02

Sérgio Marques Πρόσβαση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στις δηµόσιες
ιστοθέσεις

E-1437/02

Maurizio Turco Πληροφορίες σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ ΕΕ και
της ένωσης "EU-Student Vote" για τις εκλογές ανάδειξης
ενός "Ευρωπαϊκού Σπουδαστικού Συµβουλίου"

P-1438/02

Sebastiano Musumeci Έκτακτη ανάγκη λόγω απερήµωσης στη Σικελία P-1439/02

Mario Mantovani Πρόβληµα των ραδιενεργών αποβλήτων στην τοποθεσία
της Ίσπρα

P-1440/02

James Fitzsimons ∆ικαιούχοι του Europass P-1441/02

Dorette Corbey Γερµανικός σταθµός αιολικής ενέργειας κοντά στο
Bellingwolde

P-1442/02

Alexander de Roo Επικίνδυνες ουσίες στο ξύλο P-1443/02

Emilia Müller Εισαγωγές βοείου κρέατος από την Αργεντινή E-1444/02

Charles Tannock Η απαγόρευση εισαγωγής συγκεκριµένων κινεζικών
προϊόντων διατροφής εκ µέρους της Επιτροπής και τι
περιλαµβάνεται σε αυτήν

E-1445/02

Geoffrey Van Orden Η διαδικασία επί παραβάσει που κοινοποιήθηκε επισήµως
στην κυβέρνηση του ΗΒ τον Οκτώβριο του 2001 σχετικά
µε τα πιστοποιητικά νοµιµότητας πραγµατοποιούµενης
χρήσης (Certificates of Lawfulness of Existing Use)

E-1446/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Μέλλον των γαλακτοκοµικών ποσοστώσεων E-1447/02

Samuli Pohjamo Ίση µεταχείριση για τα µικρής εµβέλειας ανειληµµένα
έργα της ΕΕ

E-1448/02

Samuli Pohjamo Ελαστικότητα του συστήµατος κοινοτικών επιδοτήσεων E-1449/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ          Αριθ.

Olivier Dupuis ∆ηµιουργία µιας τράπεζας δεδοµένων για την παιδική
πορνογραφία

E-1450/02

Paul Lannoye Μείωση του αριθµού των ψαροπετριτών στην Κρήτη E-1451/02

Ria Oomen-Ruijten Αυχενικοί τραυµατισµοί E-1452/02

Georg Jarzembowski Λιµάνι του Helsingborg - κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
όσον αφορά τέλη

P-1453/02

Wolfgang Ilgenfritz Ειδικό καθεστώς E-1454/02

Wolfgang Ilgenfritz Ειδικό καθεστώς E-1455/02

Chris Davies Η επιστηµονική εγκυρότητα των ελέγχων τοξικότητας
βάσει πειραµάτων σε ζώα

E-1456/02

Hanja Maij-Weggen Σύλληψη νεαρού παιδιού στο Θιβέτ E-1457/02

Hanja Maij-Weggen Η σύλληψη ατόµων που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα στην Κούβα

E-1458/02

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Καθυστέρηση και έλλειψη συγκεκριµένης προοπτικής για
την απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
στην Ελλάδα

P-1459/02

Bartho Pronk Συµπληρωµατική ερώτηση σχετικά µε το Παράρτηµα ΙΙα
του άρθρου 10α του Κανονισµού 1408/71

P-1460/02

Hanja Maij-Weggen Η σύλληψη 10 δηµοσιογράφων στην Ερυθραία E-1461/02

Hans Karlsson Ερµηνεία οδηγιών σχετικά µε τις µοτοσικλέτες P-1462/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Η χρηµατοδότηση των πολλαπλών βιβλίων από το
Α'ΕΠΕΑΕΚ

E-1463/02

Elizabeth Lynne Η δίκη των παρατηρητών αεροπλάνων στην Ελλάδα E-1464/02

Elizabeth Lynne Η δίκη των παρατηρητών αεροπλάνων στην Ελλάδα E-1465/02

Chris Davies Jim Currie E-1466/02

Nirj Deva Juan Carlos Gonzales - Κούβα E-1467/02

Cecilia Malmström και Olle
Schmidt

Η κατάσταση στο χώρο των πολωνικών ΜΜΕ E-1468/02

Michael Cashman Σχέδιο προστασίας των επιβατών E-1469/02

Theresa Zabell Παρεµβάσεις στον τοµέα του αθλητισµού E-1470/02

Sebastiano Musumeci Κρούσµατα σπάνιας ασθένειας στο βιοµηχανικό πόλο του
Milazzo

E-1471/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ          Αριθ.

Sebastiano Musumeci Τροποποίηση των κανόνων σχετικά µε τα παράγωγα
προϊόντα της τοµάτας

E-1472/02

Sebastiano Musumeci Προστασία του κουκλοθέατρου και του λαϊκού θεάτρου
στη Σικελία

E-1473/02

Cristiana Muscardini Τροποποίηση οδηγίας για τις επενδυτικές υπηρεσίες E-1474/02

Cristiana Muscardini Ρύπανση λόγω του χρωµίου στην Αλβανία E-1475/02

Cristiana Muscardini Κλοπή προσωπικών δεδοµένων στις ΗΠΑ E-1476/02

Herman Vermeer, Maria Sanders-
ten Holte και Jan Mulder

Η έκθεση του ολλανδικού Κεντρικού Γραφείου
Προγραµµατισµού σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα
της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή

E-1477/02

Herman Schmid Απαγόρευση εργασίας των παιδιών E-1478/02

Cecilia Malmström Συµφωνία σύνδεσης µε την Αλγερία E-1479/02

Jonas Sjöstedt Παρέµβαση κατά ακινητοποίησης εκ µέρους των
συνδικάτων

P-1480/02

María Izquierdo Rojo Εξουδετέρωση των διαρθρωτικών πολιτικών της ΕΕ και
κλείσιµο της δηµόσιας επιχείρησης CETARSA στη
Γρανάδα

P-1481/02

Massimo Carraro Μαδαγασκάρη P-1482/02

Christopher Beazley ∆ιαθεσιµότητα συγκριτικών στοιχείων για τα
εκπαιδευτικά συστήµατα στην Ευρώπη

P-1483/02

Glenys Kinnock ∆ιακίνηση ναρκωτικών E-1484/02

María Sornosa Martínez Στάδιο των ερευνών σχετικά µε την ανοικοδόµηση στη
νήσο Ταµπάρκα στο Αλικάντε

E-1485/02

María Sornosa Martínez Αµµοληψίες σε LIC (Τοποθεσίες Κοινοτικού
Ενδιαφέροντος) "Sierra Gelada και Ακτή της Marina
Baixa" (Κοινότητα της Βαλένθια)

E-1486/02

María Sornosa Martínez Κατάσταση της βλάστησης του θαλάσσιου βυθού E-1487/02

Riitta Myller Η εµπορία εκποµπών E-1488/02

Marie Isler Béguin ΤΙΝΑ, ΙSΡΑ και περιβαλλοντικές οδηγίες στις υποψήφιες
χώρες

E-1489/02

Herbert Bösch Καθυστερήσεις στη διαβίβαση εγγράφων (Υπόθεση
ΜΕD)

P-1490/02

Ilda Figueiredo Εκτέλεση του προγράµµατος RURΙS (Στήριξη της
Αγροτικής Ανάπτυξης) στην Πορτογαλία

P-1491/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ          Αριθ.

Gunilla Carlsson ∆ιοικητική ικανότητα της εθνικής εγυήτριας αρχής του
ανταγωνισµού στην Εσθονία

P-1492/02

Σταύρος Ξαρχάκος Βιολογικοί καθαρισµοί στην Ελλάδα E-1493/02

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Προβλήµατα στην κατασκευή συγχρηµατοδοτούµενου
έργου στα Περιβόλια του Νοµού Ρεθύµνης στην Ελλάδα

E-1494/02

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Εφαρµογή της κοινοτικής οδηγίας 1999/70/EK E-1495/02

Patricia McKenna Η ιρλανδική φύτευση πλατύφυλλων δέντρων στο πλαίσιο
της ΚΑΠ 2000-2006

E-1496/02

Lord Inglewood Υπογραφή της Συνθήκης EURATOM E-1497/02

Alexander de Roo, Miquel Mayol I
Raynal και José Mendiluce Pereiro

Εξαίρεση της Κοιλάδας του Árreu από την πρόταση για
Τοποθεσίες Κοινοτικού Ενδιαφέροντος και διεύρυνση του
χιονοδροµικού κέντρου Baqueira-Beret (Καταλονία-
Ισπανία)

E-1498/02

Jean Lambert και Inger Schörling Εθνική οδός στο φυσικό δρυµό Tamadaba, στο νησί  Gran
Canaria (Ισπανία)

E-1499/02

Neil MacCormick Μετακινούµενοι E-1500/02

Gianfranco Dell'Alba Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Βιετνάµ P-1502/02

Daniela Raschhofer Οι υποτροφίες των προγραµµάτων Erasmus και Sokrates E-1503/02

Herbert Bösch Οι ερευνητικές µέθοδοι της υπηρεσίας καταπολέµησης
της απάτης OLAF

E-1504/02

Σταύρος Ξαρχάκος Επιλεκτική εφαρµογή της οδηγίας 1999/70/ΕΚ E-1505/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Παραγωγή ξυδιού από αποξηραµένη σταφίδα E-1506/02

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Απαγόρευση χορήγησης αντιβιοτικών σε µικρές δόσεις E-1507/02

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Κτηνιατρικά φάρµακα στην ΕΕ E-1508/02

Rosa Miguélez Ramos Εξέλιξη των αγροτικών εισοδηµάτων κατά το 2001 E-1509/02

Rosa Miguélez Ramos Αλιευτικές πτυχές της Συµφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής E-1510/02

Mikko Pesälä και Samuli Pohjamo Η ανάπτυξη ενός συστήµατος ελέγχου της δασικής
στρατηγικής της ΕΕ

E-1511/02

Olivier Dupuis Πολιτική και θεσµική κατάσταση στη Γεωργία E-1512/02

Cristiana Muscardini Κατάρρευση του προσδόκιµου επιβίωσης λόγω AIDS E-1513/02

Cristiana Muscardini Λαθρεµπόρια της µαφίας των ζώων E-1514/02

Cristiana Muscardini Έρευνα για τις παιδοφιλικές ιστοσελίδες E-1515/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ          Αριθ.

Jan Mulder Η χρήση ζωικών λιπών σε ζωοτροφές E-1516/02

Miet Smet Ο κανονισµός 44/2001/ΕΚ σχετικά µε τη διεθνή
δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση
αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις

E-1517/02

Jonas Sjöstedt Περιοχή προστασίας πτηνών στο δέλτα του ποταµού
Umeälv

E-1518/02

_______________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0017/02)  14 και 15 Μαΐου 2002

28 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Bart STAES Η ορθολογιστικότερη χρήση των µη διατεθέντων κονδυλίων
του προϋπολογισµού

H-0265/02

Glyn FORD Τράπεζα Ανάπτυξης της Βορειοανατολικής Ασίας H-0267/02

Josu ORTUONDO
LARREA

Έκκληση του Βασκικού Κοινοβουλίου προς το Συµβούλιο
για την έναρξη διαλόγου στη Χώρα των Βάσκων

H-0268/02

Mιχαήλ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Εισροή µεταναστών από τον τρίτο κόσµο H-0272/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

∆ιακριτική µεταχείριση εις βάρος µαροκινών εργατών που
υποκαταστάθηκαν µε εργάτες προερχόµενους από τις χώρες
της Ανατολικής Ευρώπης

H-0275/02

Aλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ ∆ιάβηµα Ισπανικής Προεδρίας στο Κάϊρο για τον Κώστα
Καστανιά

H-0276/02

Andrew DUFF Γραφείο προσλήψεων της ΕΕ H-0278/02

Jonas SJÖSTEDT Προτάσεις για νέους νόµους σχετικά µε τους µετανάστες στη
∆ανία

H-0281/02

Pernille FRAHM Οικογενειακή επανένωση και ιθαγένεια της Ένωσης H-0285/02

Rosa DÍEZ GONZÁLEZ Ίδρυση Ευρωµεσογειακής Τράπεζας για την Ανάπτυξη H-0286/02

Esko SEPPÄNEN Η φύση και η χρηµατοδότηση του Galileo H-0289/02

Lennart SACRÉDEUS Παιδιά - σκλάβοι σε φυτείες κακάο στη ∆υτική Αφρική H-0291/02

Alejandro CERCAS Η στρατηγική της Λισσαβώνας και η µηδενική ανεργία H-0296/02

Bernd POSSELT Κοινοτική Αστυνοµική Ακαδηµία και προστασία των
συνόρων

H-0297/02

Anne VAN LANCKER ∆ιάθεση των εγγράφων από τις συνεδριάσεις του
Συµβουλίου και των Επιτροπών

H-0304/02

Richard HOWITT "Αποσύνδεση της αναπτυξιακής βοήθειας από τα εµπορικά
συµφερόντα των κρατών µελών της ΕΕ.

H-0306/02

María RODRÍGUEZ
RAMOS

Κλείσιµο της Βιοµηχανίας παρασκευής µπισκότων
Fontaneda   από την United Biscuits

H-0311/02
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ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Struan STEVENSON Καθυστέρηση στην υποβολή προτάσεων για τη µεταρρύθµιση
της ΚΑΠ

H-0337/02

Mυρσίνη ΖΟΡΜΠΑ Ανήλικοι αθλητές H-0342/02

Margrietus van den BERG Ο δηµοσιοποιηθείς κατάλογος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τους τοµείς που θα ζητήσει να απελευθερωθούν στις
αναπτυσσόµενες χώρες

H-0348/02

Göran FÄRM Εκτέλεση του προϋπολογισµού H-0343/02

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο
ΣΥΝΟ∆ΟΥ

κ. BUSQUIN

Bart STAES Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισµός και η ενίσχυση της
βιοµηχανίας των όπλων

H-0266/02

Bernd POSSELT Τα συντάγµατα των κρατών µελών και το 6ο πρόγραµµα
πλαίσιο

H-0326/02

Phillip WHITEHEAD Οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Οµάδας ∆εοντολογίας H-0330/02

κ. VERHEUGEN

Mιχαήλ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Προστασία Ροµά έναντι φυλετικών διακρίσεων στην Ευρώπη H-0264/02

Sarah LUDFORD Κύπρος H-0280/02

Kωνσταντίνος
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ

Προοπτική επίλυσης του Κυπριακού και ενταξιακές
διαπραγµατεύσεις

H-0324/02

Michl EBNER Το διάταγµα Μπένες της 19ης Μαΐου 1945 H-0295/02

Anne Van LANCKER               Προπαρασκευή των διαπραγµατεύσεων του  GATS                     H-350/02
                                                    (Γενική Συµφωνία  Εµπορίου Υπηρεσιών)

_____________________
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Μάιος 2002

΄Οργανο
Αριθµός
ερωτή-
σεων που
κατατέ-
θηκαν

Αριθµός
των

ερωτήσεων
που

εξετάστη-
καν στην
Ολοµέλεια

Ερωτή-
σεις µε
γραπτή
απάντη-
ση

Συµπληρωτικές
ερωτήσεις

Μη
εξετασθεί-
Σες

ερωτήσεις
(απουσία
του

συντάκτη)

Ερωτήσεις
που

αποσύρθη-
καν από το
συντάκτη
τους

Ερωτήσεις που
προβλέπονται
ήδη στην
Ηµερήσια
∆ιάταξη

Εκπρόσωποι των Θεσµικών
Οργάνων

Συµβούλιο 26 17 9 6 0 0 0 κ. de MIGUEL

Επιτροπή 62 12 49 9 1 0 0 κ. FISCHLER
κ. LAMY
κα SCHREYER
κ. BUSQUIN
κ. VERHEUGEN

Σύνολο 88 29 58 15 1 0 0
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ. Αριθ. PE. Συντάκτης Θέµα Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Ηµεροµηνία
λήξης

Υπογραφές

01/2001 314.008 Generoso Andria, Francesco Fiori,
Charles Tannock, Monica Frassoni και
Fiorella Ghilardotti

Εµπόριο δερµάτων που προέρχονται από σκύλους και
γάτες

16.01.2002 16.04.2002 128

02/2002 315.747 Glyn FORD Απόφαση να κλείσει το εργοστάσιο  της Smurfit
Corrugated στο  Warrington 25.02.2002 25.05.2002 8

03/2002 316.160 Michael CASHMAN, Arlene
McCARTHY, Elisabeth LYNNE και
Caroline LUCAS

Οι κίνδυνοι έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία
προκαλούµενα από κεραίες ραδιοσυχνοτήτων και
κινητά τηλέφωνα

12.03.2002 12.06.2002 28

04/2002 316.161 Massimo CARRARO, Fiorella
GHILARDOTTI, Guido BODRATO
και Luigi COCILOVO

Η καταπολέµηση της τροµοκρατίας σε πλαίσιο
σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου

12.03.2002 12.06.2002 21

                                                     
1 Κατάσταση στις  16.05.2002
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5/2002 316.880 Umberto SCAPAGNINI, Francesco
MUSOTTO, Raffaele LOMBARDO
και Giusppe NISTICÒ

Η συνεχής εισροή λαθροµεταναστών και προσφύγων
στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση

08.04.2002 08.07.2002 13

6/2002 317.599 Armando COSSUTTA, Cristiana
MUSCARDINI, Stefano ZAPPALÁ,
Enrico FERRI και Gianni VATTIMO

Η αναγνώριση της αντίρρησης συνειδήσεως στη
διεξαγωγή πειραµάτων µε χρησιµοποίηση ζώων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

17.04.2002 17.07.2002 19

7/2002 317.600 Christopher HEATON-HARRIS Η ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης 17.04.2002 17.07.2002 3

8/2002 317.807 Fernando Fernández MARTIN Η συνεχής συρροή παράνοµων µεταναστών και
προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

24.04.2002 24.07.2002 6

____________________________
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ                     (Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση)

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
ELDR

Παλαιστίνη, πρόσφυγες: Ενδέκατη
σύµβαση ΗΕ-UNRWA, συνεισφορά
200-2005

DEVE (O) 28.05.02 C5-0202/02

RIDRUEJO
(PPE-DE)

Αεροπορικές µεταφορές: προστασία από
τις αθέµιτες πρακτικές χωρών που δεν
είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

ECON (Γ) 21.05.02 C5-0133/02

BOUWMAN
(VERTS/ALE)

Εργατικό δυναµικό στην Κοινότητα:
δειγµατοληπτική έρευνα (τροπ. καν.
577/98/ΕΚ)

EMPL (O) 15.05.02 C5-0275/01

Οµάδα
PSE

Πρόγραµµα "Ευφυής ενέργεια για την
Ευρώπη"(2003-2006)

ITRE (O) 22.05.02 C5-0179/02

KOUKIADIS
(PSE)

Προσωρινή απασχόληση: πλαίσιο
προστασίας για τους εργαζοµένους,
σχέσεις µε την εταιρία απασχόλησης

JURI (Γ) 22.05.02 C5-0140/02

KESSLER
(PSE)

Υπήκοοι τρίτων χωρών: κοινωνική
ασφάλιση (επέκταση καν.
1408/71/ΕΟΚ)

LIBE (Γ) 14.05.02 C5-0084/02

SCHMITT
(PPE-DE)

∆ηµόσιες συµβάσεις: ανάθεση, ποινική
προστασία από απατηλή ή αθέµιτη
συµπεριφορά. Γερµανική πρωτοβουλία

LIBE (O) 14.05.02 C5-0416/00

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

∆ικαστική συνεργασία στις ποινικές
υποθέσεις: επιθέσεις κατά των
συστηµάτων επικοινωνίας και των
συστηµάτων πληροφοριών

LIBE (O) 23.05.02

LUDFORD
(ELDR)

Η πρόοδος που έχει υλοποιηθεί στον
τοµέα της αστυνοµικής και δικαστικής
συνεργασίας στις ποινικές υποθέσεις
(2002) (άρθρ

LIBE (O) 23.05.02

NEWTON DUNN
(ELDR)

Ιντερνέτ: πολυετές πρόγραµµα για µια
ασφαλέστερη χρήση (τροποποίηση
απόφασης 276/1999/ΕΚ)

LIBE (O) 23.05.02 C5-0141/02

___________________________
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Σύσταση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο περί εξουσιοδοτήσεως
της Επιτροπής να εγκαινιάσει και να διεξαγάγει τις
διαπραγµατεύσεις µε τη ∆ιεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας
(∆ΟΠΑ) σχετικά µε τους όρους και την αναλυτική διαδικασία
προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Σύσταση της
Επιτροπής προς το Συµβούλιο περί εξουσιοδοτήσεως της Επιτροπής
να εγκαινιάσει και να διεξαγάγει τις διαπραγµατεύσεις µε το ∆ιεθνή
Ναυτιλιακό Οργανισµό (∆ΝΟ) σχετικά µε τους όρους και την
αναλυτική διαδικασία προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

RETT SEC (02) 381
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

FEMM
DEVE

COM (02) 129
τελ.

 ογδηγίας του Συµβουλίου για τον έλεγχο των κλειστών πηγών
υψηλής ραδιενέργειας

EMPL
ITRE
ENVI

COM (02) 130
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Η απάντηση της Ευρώπης στην παγκόσµια γήρανση
Προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής προόδου σε ένα κόσµο
που γερνά. Μια συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη 2η
παγκόσµια συνέλευση για τη γήρανση

DEVE
EMPL

COM (02) 143
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής για την εφαρµογή, το 2001, της απόφασης
αριθ. 2496/96/ΕΚΑΧ της Επιτροπής της 18ης ∆εκεµβρίου 1996,
σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικών κανόνων για τις κρατικές
ενισχύσεις προς τη βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα (κώδικας
ενισχύσεων υπέρ της χαλυβουργίας)

ITRE
ECON

COM (02) 145
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας
79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών - Ενηµέρωση για
το χρονικό διάστηµα 1996-1998 µε βάση τις πληροφορίες που έχουν
χορηγηθεί από τα κράτη µέλη, κατ' εφαρµογή των εθνικών
διατάξεων που έχουν θεσπίσει σύµφωνα µε την οδηγία

ENVI COM (02) 146
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε
την εφαρµογή του τίτλου του προϋπολογισµού B5-504 "Μέτρα υπέρ
της σταδιακής ενσωµατώσεως των δραστηριοτήτων που
χρηµατοδοτούνται βάσει της ΕΚΑΧ στο γενικό προϋπολογισµό"

CONT
ITRE

BUDG

COM (02) 154
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής: Η διαδικασία σταθεροποίησης και
σύνδεσης για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη - Πρώτη ετήσια έκθεση

BUDG
CONT
ITRE
AFET

COM (02) 163
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο για το Πρόγραµµα Daphne (2000 - 2003)

BUDG
CONT
FEMM

COM (02) 169
τελ.

Πράσινη Βίβλος σχετικά µε κοινοτική πολιτική επιστροφής των
παρανόµως διαµενόντων

AFET
LIBE

COM (02) 175
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή του κοινοτικού
καθεστώτος παρεµβάσεων των κρατών µελών υπέρ της βιοµηχανίας
άνθρακα το έτος 2001

ITRE
ECON

COM (02) 176
τελ.
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 Τροποποιηµένες Προτάσεις
(΄Αρθρο. 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης  ΕΚ) Προτάσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου σχετικά µε το
δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση

JURI
LIBE

COM (02) 225
τελ.
CNS 990258

______________________
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

55/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της ΕΕ
σχετικά µε τα πορίσµατα της συνεδρίασης σχετικά µε τον ενδοκογκολέζικο διάλογο

Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2002

Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζει την ικανοποίησή της για τα κεκτηµένα των συνεδριάσεων
του ενδοκογκολέζικου διαλόγου που περατώθηκε στο Sun City στις 19 Απριλίου 2002. Κατά τη διάρκεια
του διαλόγου οι διάφορες αντιπροσωπίες συζήτησαν εξαιρετικά λεπτά θέµατα µέσα σε ήρεµη και
εποικοδοµητική ατµόσφαιρα. Μολονότι εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν µπόρεσαν να
υιοθετηθούν όλες οι αποφάσεις που συζητήθηκαν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι οι τριάντα επτά εκθέσεις
που εγκρίθηκαν αποτελούν αδιαµφισβήτητη απόδειξη της µεγάλης δέσµευσης που έχει αναληφθεί για την
επιδίωξη της εθνικής συµφιλίωσης και της ειρήνης στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κογκό και αντικατοπτρίζουν
µια ευρεία συµφωνία ως προς τις θεµελιώδεις αρχές της µελλοντικής κογκολέζικης πολιτικής τάξης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί επίσης να εκφράσει την ευγνωµοσύνη της για την εργασία της οµάδας του
διαµεσολαβητή του διαλόγου καθώς και για τις προσπάθειες που κατέβαλε η Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας
της Νότιας Αφρικής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι η συµφωνία που έχει συναφθεί µεταξύ της Κυβέρνησης της Λαϊκής
∆ηµοκρατίας του Κογκό και του Κινήµατος Απελευθέρωσης του Κογκό την οποία προσυπέγραψαν και
διάφορα κόµµατα της πολιτικής αντιπολίτευσης καθώς και αντιπρόσωποι τοµέων της πολιτικής κοινωνίας
αποτελεί θετικό βήµα για τη διευθέτηση της σύγκρουσης που µαστίζει τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κογκό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι ορισµένοι συµµετέχοντες και ιδίως
ο Συναγερµός του Κογκό για τη ∆ηµοκρατία-Goma δεν δέχτηκαν να προσυπογράψουν τη συµφωνία. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα µέρη του Κογκό να επιδείξουν ευθύνη και συµβιβαστικό πνεύµα και να
τηρήσουν το πλαίσιο που έθεσαν οι συµφωνίες της Λουσάκα και τα σχετικά ψηφίσµατα του ΟΗΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετωπίζει θετικά τη βούληση που εξέφρασαν όσοι υπέγραψαν τη συµφωνία να
επιδιώξουν την επέκτασή της σε όλα τα µέρη του Κογκό τα οποία και καλεί να συνεχίσουν χωρίς
καθυστέρηση τις διαπραγµατεύσεις µε ανοικτό πνεύµα προκειµένου να καταλήξουν σε συνολική συµφωνία
όσον αφορά τους µεταβατικούς θεσµούς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει όλες τις χώρες της περιοχής και συγκεκριµένα τη Ρουάντα να ασκήσουν
την επιρροή τους σε όλα τα µέρη του Κογκό και ιδίως στο Συναγερµό του Κογκό για τη ∆ηµοκρατία-Goma
προκειµένου να σεβαστούν τη βούληση για ειρήνη, δηµοκρατία και συνδιαλλαγή που εκδηλώθηκε στο Sun
City.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι ανήσυχη για τη συνέχιση των συγκρούσεων στα βόρεια και στα
ανατολικά της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κογκό καθώς και για τη νέα αποσταθεροποίηση του Κασάι και
καλεί όλα τα µέρη της συµφωνίας να καταπαύσουν το πυρ στη Λουσάκα και να απόσχουν από οποιαδήποτε
στρατιωτική επιχείρηση ή άλλη προκλητική πράξη που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη δυναµική πολιτική
που διαµορφώθηκε στο Sun City.
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Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία επίσης συνδεδεµένες χώρες καθώς και η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν,
χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου συντάσσονται µε αυτή τη δήλωση.

_________________

56/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε µια δήλωση των
συνδεδεµένων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, των
συνδεδεµένων χωρών Κύπρου και Μάλτας και των χωρών ΕΖΕΣ που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, για την παράταση της κοινής θέσης που αφορά τη Βιρµανία/Μιανµάρ

Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2002

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος και Μάλτα, και οι χώρες ΕΖΕΣ που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους στόχους της κοινής θέσης 2002/310/CFSP που καθορίστηκε από
το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Απριλίου 2002, επί τη βάσει του άρθρου 15 της Συνθήκης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε την παράταση της κοινής θέσης που αφορά τη Βιρµανία/Μιανµάρ. Θα
διασφαλίσουν οι εθνικές τους πολιτικές να είναι σύµφωνες µε την κοινή αυτή θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τη δέσµευση αυτή και τη χαιρετίζει µε ικανοποίηση.

__________________

57/2002

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη Λιβερία

Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει έντονα την πρόσφατη αυθαίρετη κράτηση και ταπεινωτική µεταχείριση
του διακεκριµένου Λιβεριανού δικηγόρου επί θεµάτων ανθρωπίνων δικαιωµάτων κ. Tiawan Gongloe.

Η ΕΕ καλεί την Κυβέρνηση της Λιβερίας να κάνει πάραυτα τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου να
αχθούν ενώπιον της ∆ικαιοσύνης οι δράστες αυτής της σοβαρής καταπάτησης των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.

Η ΕΕ υπενθυµίζει την πρόσφατη δέσµευση που ανέλαβε η Κυβέρνηση της Λιβερίας, στο πλαίσιο των
διαβουλεύσεων για τη Συµφωνία του Cotonou, να διασφαλίζει το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
κατά καλύτερο τρόπο, την τήρηση του κράτους δικαίου και τον τερµατισµό της καλλιέργειας της
ατιµωρησίας.

Η ΕΕ σηµείωσε επίσης µε ανησυχία το κλείσιµο, από την αστυνοµία, την Πέµπτη 28 Απριλίου, της
εφηµερίδας «The Analyst». Ενέργειες του είδους αυτού έρχονται σε σαφή αντίφαση µε τις δεσµεύσεις που
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έχει αναλάβει η Κυβέρνηση της Λιβερίας για την προώθηση της δηµοκρατίας και της ελευθερίας της
έκφρασης.

_________________

58/2002

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την κατάσταση στο Μπουρούντι

Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2002

Εξι σχεδόν µήνες από την έναρξη της ανάπτυξης των µεταβατικών θεσµικών δοµών, η Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι εξαιρετικά ανήσυχη εξαιτίας της εξακολούθησης των βιαιοτήτων και της επιδείνωσης της κατάστασης,
από ανθρωπιστική άποψη ιδίως στην ύπαιθρο περί την Μπουζουµπούρα. Καλεί για µια ακόµα φορά όλους
τους εµπόλεµους να σεβαστούν τον άµαχο πληθυσµό βάσει του διενούς ανθρωπιστικού δικαίου, καθώς και
όλα τα µέρη να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει και πάλι τη λογική του πολέµου που φαίνεται ότι αµόµη θέλουν να
ακολουθήσουν οι ένοπλες οµάδες. Προτρέπει όλες τις διάφορες µερίδες των οµάδων αυτών να συνεχίσουν
τις ήδη διεξαγόµενες συνοµιλίες µε σταθερή τη βούληση να επιτύχουν την αίσια έκβασή τους.
Ταυτοχρόνως, η ΕΕ προτρέπει την κυβέρνηση του Μπουρούντι να προωθήσει µια διαφανή και συνεπή
πολιτική επανένταξης των ένοπλων οµάδων στο στρατό της χώρας.
Ενθαρρύνει τις προσπάθειες διαπραγµατεύσεων για την οριστική και διαρκή κατάπαυση του πυρός υπό τη
σκέπη των διευκολύνσεων που παρέχουν από κοινού η Γκαµπόν και η Νότια Αφρική και µε τη στήριξη της
διαµεσολάβησης της Τανζανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία αρκεί
να της γνωστοποιηθεί ένα χρονοδιάγραµµα και ακριβείς στόχοι.

Η Ευρωπαϊκή ένωση ενθαρρύνει, εξ άλλου, την κυβέρνηση και τις µεταβατικές θεσµικές δοµές στο σύνολό
τους, να παγιώσουν τη διαδικασία των µεταρρυθµίσεων που έχουν ήδη αρχίσει µε τη θέση σ�εφαρµογή του
προγράµµατος µετάβασης, σύµφωνα µε το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα, προκειµένου να οικοδοµηθεί
στο Μπουρούντι µια κοινωνία σύµφωνη µε το περιεχόµενο αυτής της συµφωνίας, ανοικτή σε όλους τους
πολίτες της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βούλησή της να συνεχίσει να
υποστηρίζει τη διαδικασία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαµβάνει υπό σηµείωση την έναρξη της επιχείρησης εθελούσιου επαναπατρισµού των
προσφύγων από το Μπουρούντι που έχουν γίνει δεκτοί στην Τανζανία, στο πλαίσιο της τριµερούς
συµφωνίας µεταξύ της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και των
κυβερνήσεων του Μπουρούντι και της Τανζανίας. Υπενθυµίζει ότι, σύµφωνα µε τη συµφωνία της Αρούσα,
η επιστροφή των προσφύγων πρέπει να γίνεται σε εθελούσια βάση και σε συνθήκες αξιοπρέπειας, µε
εγγυήσεις ασφαλείας, λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα ευάλωτη φύση των γυναικών και των παιδιών. Η
ΕΕ προτρέπει τις ένοπλες οµάδες να κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να εγγυώνται την ασφάλεια των
προσφύγων που επιστρέφουν στο Μπουρούντι. Οι µηχανισµοί υποδοχής πρέπει να έχουν δηµιουργηθεί πριν
από την επιστροφή.

Η συµφωνία της Αρούσα προβλέπει επίσης ότι πρέπει να διεκπεραιωθούν επιτυχώς προπαρασκευαστικές
δράσεις για την αποκατάσταση και την επανεγκατάσταση των προσφύγων και των εκτοπισµένων, όπως είναι
η δηµιουργία της εθνικής επιτροπής αποκατάστασης των θυµάτων, η δηµιουργία της υποεπιτροπής της
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ειδικά επιφορτισµένης µε την αντιµετώπιση των θεµάτων των γαιών καθώς και η δηµιουργία του εθνικού
ταµείου για τα θύµατα (πρωτόκολλο ΙV, κεφάλαιο 1, άρθρο 2, εδάφιο 2, γ, δ, άρθρο 3, άρθρο 9). Η ΕΕ ζητά
από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη να εξετάσουν το ζήτηµα της επιστροφής στην πατρίδα τους, των προσφύγων
από το Μπουρούντι, χωρίς να βιαστούν και µε όλες τις επιθυµητές εγγυήσεις. Επιθυµεί επίσης να αποδοθεί
εξίσου προσοχή σε όλους τους θιγέντες πληθυσµούς, συµπεριλαµβανοµένων των εκτοπισµένων και των
συγκεντρωµένων σε οµάδες στο εσωτερικό της χώρας, θυµάτων της κρίσης στο Μπουρούντι.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση Χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, η Κύπρος,
η Μάλτα και η Τουρκία, χώρες επίσης συνδεδεµένες, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________

59/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συνδεδεµένων µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης,

των συνδεδεµένων χωρών Κύπρου, Μάλτας και Τουρκίας και των χωρών της ΕΖΕΣ,
µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, σχετικά µε την εφαρµογή

ειδικών µέτρων για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας
Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2002

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι συνδεδεµένες
χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου, δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους στόχους της κοινής θέσης 2002/340/ΚΕΠΠΑ που καθόρισε το
Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 2 Μαΐου 2002 για την ενηµέρωση της κοινής θέσης
2001/931/ΚΕΠΠΑ σχετικά µε την εφαρµογή ειδικών µέτρων για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Θα
µεριµνήσουν ώστε οι εθνικές τους πολιτικές να είναι σύµφωνες µε αυτή την κοινή θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση αυτή τη δέσµευση.

________________

60/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη Μαδαγασκάρη
Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πεπεισµένη ότι µόνον µια συµφωνία µεταξύ των µερών και η εθνική συµφιλίωση
θα επιτρέψουν την επίλυση της παρούσας κρίσης και θα διαφυλάξουν την ακεραιότητα και την ενότητα της
χώρας. Ως εκ τούτου, η απόφαση των κυβερνητών του Τουλεάρ, Ντιέγκο Σουάρεζ, Ταµατάβε και
Μαζούνγκα να κηρύξουν την ανεξαρτησία των επαρχιών τους είναι ιδιαιτέρως λυπηρή και δεν διευκολύνει
καθόλου την εξεύρεση ειρηνικής και δηµοκρατικής λύσης της κρίσεως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει
επίσης τα µέρη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να καταστεί δυνατή η οικονοµική ανάκαµψη η οποία
απαιτεί την άρση των οδοφραγµάτων την οποία προβλέπει η συµφωνία της Ντακάρ.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ42

∆ελτίο 10.06.2002 - EL - PE 313.431

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πεπεισµένη ότι η συµφωνία της Ντακάρ αποτελεί το ενδεδειγµένο πλαίσιο προς
εξεύρεση λύσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες του Προέδρου Wade, o οποίος διοργανώνει µια
νέα συνάντηση µε τους κ.κ. Ravalomanana και Ratsiraka στις 13 Μαΐου στη Ντακάρ, καθώς και τις
προσπάθειες του ΟΑΕ για να διευκολύνει την υλοποίηση των στόχων της συµφωνίας της Ντακάρ.

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολική Ευρώπης οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος, η
Μάλτα και η Τουρκία, επίσης συνδεδεµένες χώρες, καθώς και το Λιχτενστάιν, χώρα της ΕΖΕΣ µέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε αυτή τη δήλωση.

___________________

61/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το Νεπάλ

Βρυξέλλες, 8 Mαΐου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά την
ασφάλεια στο Νεπάλ, τη συνεχιζόµενη βία και τις βίαιες επιθέσεις των Μαοϊστών κατά πολιτών. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη χρήση της βίας και του εκφοβισµού και καλεί τους Μαοϊστές να
σταµατήσουν τις τακτικές τους καλλιέργειας τρόµου, να καταθέσουν τα όπλα και να επιδιώξουν τους
στόχους τους µέσω της διαπραγµάτευσης και της πολιτικής διαδικασίας στο πλαίσιο της καλής πίστης. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ιδιαιτέρως τη λύπη της για τις επιθέσεις των Μαοϊστών κατά των πολιτικών
υποδοµών, που πλήττουν σοβαρά την ανάπτυξη του Νεπάλ.

Τα γεγονότα αυτά απειλούν τη σταθερότητα του Νεπάλ και υπονοµεύουν το δηµοκρατικό του πολίτευµα. Η
ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά το δικαίωµα του λαού του Νεπάλ να συνεχίσει να απολαµβάνει και να συµβάλλει
στην εδραίωση του νεοσύστατου δηµοκρατικού του πολιτεύµατος και απορρίπτει κάθε απόπειρα
κατάργησής του.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης του Νεπάλ, η οποία απευθύνει έκκληση
στους Μαοϊστές να επανέλθουν καλή τη πίστει στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων προκειµένου να
επιτευχθεί ειρηνική και βιώσιµη πολιτική διευθέτηση της παρούσας κρίσης. Ταυτόχρονα, η ΕΕ προτρέπει
την κυβέρνηση του Νεπάλ και τις οικείες δυνάµεις ασφάλειας να αποφύγουν κάθε δράση που θα µπορούσε
να προκαλέσει θύµατα µεταξύ αθώων πολιτών από τη σύγκρουση. Εκφράζεται η προσδοκία ότι οι αρχές του
Νεπάλ θα παραµείνουν σε επαγρύπνηση κατά των καταχρήσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από
κυβερνητικούς οργανισµούς ή δυνάµεις ασφάλειας υπό το ισχύον κράτος των εκτάκτων µέτρων.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι συνδεδεµένες
χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, και οι χώρες ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

_________________
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62/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την απελευθέρωση της Aούνγκ Σαν Σου Κι

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2002

Η ΕΕ χαιρετίζει την άνευ όρων απελευθέρωση της κυρίας Aούνγκ Σαν Σου Κι από τον κατ�οίκον
περιορισµό και εκφράζει την ικανοποίησή της προς τις βιρµανικές αρχές για αυτό το σηµαντικό βήµα. Την
ΕΕ ενθαρρύνει η δήλωση του κρατικού Συµβουλίου για την ειρήνη και ανάπτυξη το οποίο θεωρεί ότι η 6η
Μαΐου 2002 «ανοίγει µια νέα σελίδα για το λαό της Μυανµάρ». Η ΕΕ ευελπιστεί ότι η νέα αυτή αρχή θα
οδηγήσει σε ουσιαστικό διάλογο µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών µε την έλευση µιας πραγµατικής
διαδικασίας εκδηµοκρατισµού της χώρας. Η ΕΕ επαινεί τον ειδικό απεσταλµένο του Γενικού Γραµµατέα
των Ηνωµένων Εθνών, κ.Razali Ismail, για τις καλές του υπηρεσίες.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις και εξακολουθεί να είναι διατεθειµένη να
αναθεωρήσει και να αναπροσαρµόσει τη θέση της αφ�ης στιγµής εξασφαλισθεί ουσιαστική πρόοδος κατά τη
διαδικασία εκδηµοκρατισµού.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι συνδεδεµένες
χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, και οι χώρες ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

___________________

63/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσον αφορά τις σχέσεις Λευκορωσίας-ΟΑΣΕ

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2002

Η ΕΕ εκφράζει τη λύπη της για την απόφαση των αρχών της Λευκορωσίας να µην παρατείνουν τη θεώρηση
του αναπληρωτή επικεφαλής της Συµβουλευτικής Οµάδας Παρατηρητών του ΟΑΣΕ (AMG) στο Μινσκ και
καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να άρει κάθε εµπόδιο για την καλή λειτουργία του AMG,
επαναλαµβάνοντας τη δήλωση στην οποία προέβη στις 16 Απριλίου στο Ειδικό Μόνιµο Συµβούλιο του
ΟΑΣΕ στη Βιέννη. Στα πλαίσια αυτά, η ταχεία αποδοχή νέου επικεφαλής αποστολής θα αποτελέσει
σηµαντικό δείγµα της προθυµίας της κυβέρνησης της Λευκορωσίας να επαναλάβει την εποικοδοµητική
συνεργασία της µε τον ΟΑΣΕ.

Η ΕΕ συνεχίζει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στη σχέση µεταξύ του ΟΑΣΕ και της
Λευκορωσίας και φρονεί ότι ο ΟΑΣΕ µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην ενίσχυση των δηµοκρατικών
θεσµών στη Λευκορωσία.

Η ΕΕ επαναλαµβάνει τη σηµασία που αποδίδει στην πλήρη επανάληψη της συνεργασίας µεταξύ των αρχών
της Λευκορωσίας και του ΟΑΣΕ. Πράγµατι, η ΕΕ θεωρεί ότι η επανάληψη αυτή αποτελεί τεκµήριο της
πραγµατικής βούλησης των αρχών για βελτίωση των σχέσεών τους µε τους διεθνείς οργανισµούς και,
ειδικότερα, την ΕΕ.

___________________
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ της 24ης και 25ης Απριλίου 2002

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

Τα πλήρη κείµενα των γνωµοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής ΟΚΕ διατίθενται
στις 11 επίσηµες γλώσσες και είναι καταχωρηµένα στην ιστοσελίδα της

ΕΟΚΕ στο ∆ιαδίκτυο:

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

Στη σύνοδο ολοµέλειας της 24ης και 25ης Απριλίου παρέστη ο κ. VERHEUGEN, µέλος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεξήχθη συζήτηση µε θέµα τη διεύρυνση παρουσία των συµπροέδρων του
Μικτών Συµβουλευτικών  Επιτροπών των υποψήφιων χωρών.

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

•  Η υπερχρέωση των νοικοκυριών
 Εισηγητής: ο κ. ATAΝDE FERREIRA  (∆ιάφορες δραστηριότητες  � P)
 

- Αναφορά : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CES 511/2002
 

- Κύρια σηµεία :
 
 Το νέο άρθρο 153 της Συνθήκης παρέχει την απαραίτητη νοµική βάση ώστε, µε την
προϋπόθεση πάντα της ορθής εφαρµογής της αρχής της επικουρικότητας, να ληφθούν µέτρα για µία
ελάχιστη εναρµόνιση, µε στόχο να καταπολεµηθεί η υπερχρέωση σε επίπεδο ΕΕ, κυρίως µέσω της
τροποποίησης και τελειοποίησης υφισταµένων κοινοτικών ρυθµίσεων, που αφορούν ειδικότερα την
καταναλωτική πίστωση, το καθεστώς που ισχύει για τους καταχρηστικούς συµβατικούς όρους, τις
οδηγίες για την τραπεζική και ασφαλιστική δραστηριότητα, τις πωλήσεις εξ αποστάσεως γενικά και
ειδικότερα την παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως, τη διαφήµιση, το χρονοµέρισµα
(time-share) κλπ.
 
 Η γνωµοδότηση πρωτοβουλίας, αφενός, εµβαθύνει και συµπληρώνει τη µελέτη που
διεξήγαγε η ΟΚΕ για το πρόβληµα της υπερχρέωσης και, αφετέρου, έχει ως στόχο να παρέµβει στα
κοινοτικά θεσµικά όργανα, προκειµένου να λαµβάνονται δεόντως υπόψη οι προαναφερόµενες συστάσεις

http://www.cese.europa.eu
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και συµπεράσµατα, ώστε να συµβάλουν στην κατάλληλη αντιµετώπιση του προβλήµατος σε κοινοτικό
επίπεδο.
 

 Επικοινωνία µε τον κ. Joγo Pereira dos Santos
 (Tηλ.: 00 32 2 546 9254 � e-mail:joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 
 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ
 
•  ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα προς τα νησιά
 Εισηγητής: κ. ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ (∆ιάφορες δραστηριότητες - EL)

 
- Αναφορά: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 524/2002

 
- Κύρια σηµεία:
 
 Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι παρά τις σηµαντικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα
τελευταία έτη, συχνά και µε την βοήθεια της EE, τα νησιά εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθυστέρηση
και, προκειµένου να διασφαλισθεί η επέκταση και η συνέχεια των διευρωπαϊκών δικτύων προς τις νήσους
της ΕΕ, προτείνονται τα εξής:
 
- να θεσπισθούν µεταφορικά συστήµατα που ενσωµατώνουν τις νήσους σε πιο ανοιχτές αγορές και

να γενικευθούν τα συστήµατα εδαφικής συνέχειας προκειµένου τούτη να µην είναι µόνο εθνική
αλλά και ευρωπαϊκή,

- οι νήσοι απαιτούν την εφαρµογή κριτηρίων θετικών διακρίσεων µε σκοπό την αντιστάθµιση του
πρόσθετου κόστους των µεταφορών,

- το σύνολο των νησιωτικών περιοχών να έχει πρόσβαση σε ένα ειδικό κονδύλιο που να επιτρέπει τη
χρηµατοδότηση έργων σταθερής και κινητής υποδοµής στον τοµέα των µεταφορών καθώς και κάθε
µορφής δηµόσιου δικτύου (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, νερό, απόβλητα),

- το σύνολο των νήσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει τη δυνατότητα εφαρµογής λειτουργικών
ενισχύσεων που να καταβάλλονται απ' ευθείας στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να µειώνουν τις
πρόσθετες δαπάνες στον τοµέα των µεταφορών,

- να συµπεριληφθεί ο νησιωτικός χαρακτήρας υπό όλες τις πτυχές του στον υπολογισµό της τιµής
µεταφοράς και, παράλληλα, να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικοί παράµετροι.

 
 Τέλος, η ΕΟΚΕ προτείνει να αναδειχθεί το 2005 ως Ευρωπαϊκό Έτος των Νήσων. Με την
ευκαιρία αυτή, η Επιτροπή θα µπορούσε να προβεί µια αξιολόγηση των µέτρων που έχουν ήδη ληφθεί υπέρ
των νησιωτικών περιοχών και να χαράξει µια πιο φιλόδοξη πολιτική στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης των
διαρθρωτικών ταµείων και της περιφερειακής πολιτικής.
 
 Επικοινωνία µε τον κ.  Luis Lobo (Τηλ.: 00 32 2 546 9717 �  e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

 
•  Οι ΜΜΕ στις νησιωτικές περιοχές της ΕΕ
 Εισηγητής: ο κ. ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ (∆ιάφορες δραστηριότητες  � EL)
 
- Αναφορά : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CES 525/2002
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- Κύρια σηµεία :
 
 Λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιωτικών περιοχών, η ΕΟΚΕ
τονίζει ότι είναι απαραίτητη η παρέµβαση µε κατάλληλα µέτρα στο πεδίο δράσεως των διαρθρωτικών
ταµείων, προκειµένου να υλοποιηθούν οι διαρθρώσεις και τα έργα υποδοµής που απαιτούνται για την
ανάπτυξη των ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν του φέροντες άξονες της οικονοµίας των νήσων.
 
- Επικοινωνία µε τον κ. : Roberto Pietrasanta
 (Τηλ.:00 32 2 546 93 13 �  e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int
 

 
 3. ∆ΑΣΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

- Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο δασικός τοµέας
 Εισηγητής: ο κ. KALLIO (∆ιάφορες δραστηριότητες  - FI)
 

- Αναφορά : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CES 523/2002
 
- Κύρια σηµεία :

 
 Η παρούσα γνωµοδότηση, η οποία αποτέλεσε αντικείµενο ακρόασης που διοργάνωσε το
τµήµα ΝΑΤ στις 3 Απριλίου 2002, εξετάζει τη σηµασία της δασοκοµίας και της δασικής βιοµηχανίας της
ΕΕ - δηλαδή του δασικού τοµέα - στις υποψήφιες χώρες καθώς και τις αλλαγές που συνεπάγεται η
διεύρυνση για τον δασικό τοµέα της ΕΕ.
 Με τη διεύρυνση θα αυξηθούν τα δάση και οι άλλες δασικές εκτάσεις κατά 34 εκατοµ.
εκτάρια (δηλ. κατά 25%) και η συνολική απασχόληση στη δασική βιοµηχανία και δασοκοµία στην ΕΕ θα
αυξηθεί κατά ένα τέταρτο περίπου σε σχέση µε τη σηµερινή.
 Η µεταρρύθµιση στην έγγεια ιδιοκτησία αποτελεί παράγοντα που, επί του παρόντος και στο
προσεχές µέλλον, θα επηρεάσει σηµαντικά τη δασοκοµία των υποψήφιων χωρών. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η
οργάνωση της κατάρτισης και της παροχής συµβουλών στα εκατοµµύρια νέους ιδιοκτήτες δασών
καθώς και η αύξηση της µεταξύ τους συνεργασίας συνιστούν βασικά µέσα. Ωστόσο, προέχει η θέσπιση
και η αποτελεσµατική εφαρµογή αξιόπιστης νοµοθεσίας, που να στηρίζει το µεταβαλλόµενο
καθεστώς ιδιοκτησίας των δασών.
 Ακόµη και µετά τη διεύρυνση, η οικονοµική, οικολογική και κοινωνική αειφορία, καθώς
και η πολυλειτουργικότητα των δασών θα αποτελούν θεµελιώδεις αρχές για τη δασοκοµία.

 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η σηµασία των δασών πρέπει να αποσαφηνιστεί τόσο στις υποψήφιες
χώρες όσο και στα σηµερινά κράτη µέλη της ΕΕ, τόσο σε γενικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο του
πρωτοκόλλου του Κυότο και η χρήση της ξυλείας πρέπει να προωθηθεί. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η χρήση και οι
συνέπειες των ενισχύσεων της ΕΕ για τη δασοκοµία στη δεκαετία του '90 πρέπει να αποτελέσουν
αντικείµενο µελέτης σε κοινοτικό επίπεδο, µε σκοπό την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των µελλοντικών
προγραµµάτων ενίσχυσης. Τέλος, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι η ΕΕ οφείλει να προωθήσει την παραγωγή
συνεκτικών, συγκρίσιµων και ενηµερωµένων στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τον δασικό τοµέα
στην ΕΕ και στις υποψήφιες χώρες.
 
 Επικοινωνία µε την κ. : Eleonora Di Nicolantonio
 (Τηλ. : 00 32 2 546 9454 � e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

 
•  Γενετικοί πόροι στη γεωργία

 Εισηγητής:  ο κ. RIBBE (∆ιάφορες δραστηριότητες � D)
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- Αναφορά : COM(2001) 617 τελικό � 2001/0256 CNS � CES 514/2002

 
- Επικοινωνία µε τον κ.:Johannes Kind
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9111 � e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

 
 

•  Βιοκαύσιµα / Μεταφορές
 Εισηγητής: ο κ. WILKINSON  (Εργοδότες - UK)

 
- Αναφορές : COM(2001) 547 τελικό � 2001/0265 COD � 0266 CNS � CES 513/2002

 
- Επικοινωνία µε τον κ. :  Siegfried Jantscher
 (Τηλ.: 00 32 2 546 8287 � e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
 
 

 *
 

 *          *
 4. ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

 
•  Λευκό Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία
 Εισηγήτρια: η κ. HASSETT (∆ιάφορες δραστηριότητες  - IRL)

- Αναφορά : COM(2001) 681 τελικό � CES 528/2002
 
- Κύρια σηµεία:
 
 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει το Λευκό Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Μια νέα πνοή για την
ευρωπαϊκή νεολαία". Υποστηρίζει πλήρως την πρωτοβουλία αυτή, η οποία µπορεί να δηµιουργήσει µια νέα
δυναµική για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που αντιµετωπίζουν οι νέοι στην Ευρώπη και καλεί την
Επιτροπή να χαράξει χωρίς καθυστέρηση ειδικές δράσεις και να διαθέσει τους απαιτούµενους για την
υλοποίησή τους πόρους.

 
 Το Νοέµβριο του 2000, η ΕΟΚΕ υιοθέτησε µιας ευρεία γνωµοδότηση πρωτοβουλίας ενόψει
δηµοσίευσης του Λευκού Βιβλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ΕΟΚΕ θεώρησε την απασχόληση των
νέων, την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση, την κινητικότητα, τη συµµετοχή και την κοινωνία των
πολιτών ως βασικά στοιχεία της πολιτικής για τη νεολαία. Συνεπώς, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει µε ανησυχία την
περιορισµένη εµβέλεια των προτεραιοτήτων του Λευκού Βιβλίου και, για το λόγο αυτό, καλεί την Επιτροπή
να θέσει τη βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης των νέων στο επίκεντρο όλων των µελλοντικών δράσεων
στα πλαίσια της πολιτικής για τη νεολαία. Η ΕΟΚΕ εκφράζει επίσης τη λύπη της για το γεγονός ότι το
Λευκό Βιβλίο εξακολουθεί να σιωπά για τη συµµετοχή των υποψήφιων χωρών.
 
- Επικοινωνία µε την κ. : Stefania BARBESTA
 (Τηλ.: 00  32 2 546 95 10 � e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)
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•  Ευρωπαϊκό έτος εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού � 2004
 Εισηγητής:  : ο κ. ΚΟΡΥΦΙ∆ΗΣ (Εργαζόµενοι � EL)
 
- Αναφορά : COM(2001) 584 τελικό - 2001/0244 (COD) � CES 516/2002
 
- Κύρια σηµεία:

 
 Η ΕΟΚΕ στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για την ανακήρυξη του 2004 ως ευρωπαϊκού
έτους εκπαίδευσης µέσω αθλητισµού και συµφωνεί µε τους στόχους της. Συµφωνεί, επίσης, µε την
αναγκαιότητα για µια συνολική, καλά µελετηµένη και ολοκληρωµένη κοινοτική παρέµβαση στο θέµα, πριν
είναι τελείως αργά. Μια παρέµβαση, που θα έχει ως στόχο τον επαναπροσδιορισµό του πλαισίου
λειτουργίας του αθλητικού κινήµατος, τη συµβατότητά του µε τις κλασσικές αξίες του αθλητισµού και την
ανταπόκρισή του στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και οικονοµικές ανάγκες.
 

 Η ΕΟΚΕ θεωρεί την επιλογή της Επιτροπής σε ό,τι αφορά στον χρόνο πραγµατοποίησης
του Ευρωπαϊκού Έτους (2004), ως µια πετυχηµένη επιλογή. Πράγµατι τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της
χρονιάς αυτής (Ολυµπιακοί, Παραολυµπιακοί αγώνες στην Αθήνα, ευρωπαϊκό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου
στην Πορτογαλία) προσφέρουν µια µεγάλη ευκαιρία για σχετικές παρεµβάσεις στο επίπεδο της ευρωπαϊκής
κοινωνίας. Αποτελεί, σαφώς, ζητούµενο το περιεχόµενο των παρεµβάσεων αυτών και οι µέθοδοι εφαρµογής
τους.
 
- Επικοινωνία µε την κ. : Stefania Barbesta
 (Τηλ. : 00 32 2 546 95 10 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)
 

 
•  Έγκριση της τρίτης φάσης του διευρωπαϊκού προγράµµατος συνεργασίας για την

τριτοβάθµια εκπαίδευση (TEMPUS III) (2000-2006)
 Εισηγήτρια: η κ. FLORIO (Εργαζόµενοι � I)

 
- Αναφορά: COM (2002) 47 τελικό � 2002/0037 (CNS) � CES 520/2002
 
- Κύρια σηµεία:

 
 Στόχος της Επιτροπής είναι να επεκταθεί η εφαρµογή του προγράµµατος Tempus στους
µεσογειακούς εταίρους που συµµετέχουν στο  πρόγραµµα Meda.

 
 Λαµβάνοντας υπόψη συνεπώς την ολοένα και πιο πιεστική ανάγκη ενίσχυσης της
συνεργασίας ΕΕ και χωρών της Μεσογείου (βλ. επίσης τη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της 18ης Οκτωβρίου
2001 � CES 1332/2001), η ΕΟΚΕ επικροτεί τη συµµετοχή τους στην εταιρική σχέση Tempus III για πολλούς
λόγους που σχετίζονται µε την ίδια τη φύση του προγράµµατος αλλά και µε θέµατα διεθνών σχέσεων.
 

 
- Επικοινωνία µε την κ. : Ellen Durst
 (Tel.: 00 32 2 546 9845 �  e-mail: ellen.durst@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
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 5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
•  Παράνοµη µετανάστευση
 Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAΡOS (Εργαζόµενοι � E)
 
- Αναφορά : COM(2001) 672 � CES 527/2002
 
 
- Κύρια σηµεία:
 
 Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη σαφή στήριξή της στην καταπολέµηση της παράνοµης
µετανάστευσης, ιδιαίτερα δε των κυκλωµάτων δουλεµπόρων και σωµατεµπόρων. Η καταπολέµηση της
παράνοµης µετανάστευσης πρέπει να αποτελεί απαραίτητο συµπλήρωµα της κοινής πολιτικής για την
εισερχόµενη µετανάστευση. Συνεπώς, το Συµβούλιο πρέπει να επισπεύσει τις εργασίες του για την
υιοθέτηση των σχετικών Οδηγιών.
 
 Τα κοινοτικά θεσµικά όργανα και τα κράτη µέλη οφείλουν να προωθήσουν νέα νοµοθετικά
και διοικητικά µέσα προκειµένου να εµποδίσουν την παράνοµη απασχόληση παράτυπων µεταναστών.
Προς τούτο, απαιτείται η ενεργός συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων. Τα θύµατα εκµετάλλευσης µέσω
παράνοµης απασχόλησης θα πρέπει να τυγχάνουν ευνοϊκής αντιµετώπισης.
 
 Οι επιχειρήσεις επιβατικών µεταφορών δεν πρέπει να είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των
ταξιδιωτικών εγγράφων των επιβατών, δεδοµένου ότι κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεµποδίσει την άσκηση
του δικαιώµατος ασύλου.
 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιµο να καταρτισθούν µέτρα νοµιµοποίησης, µεριµνώντας
παράλληλα να µην µετατραπούν σε έµµεση µέθοδο νόµιµης µετανάστευσης.

 
 
− Επικοινωνία µε τον κ. : Pierluigi Brombo
 (Τηλ.: 00 32 2 546 97 18 �  e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)

 
 

•  ∆ιασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας και τήρηση των υποχρεώσεων
 Μόνος εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Εργαζόµενοι - F)
 
- Αναφορά: COM(2001) 743 τελικό � CES 519/2002

- Κύρια σηµεία :
 

 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τη χάραξη µιας ολοκληρωµένης και συντονισµένης
στρατηγικής καταπολέµησης της τροµοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και την προσέγγιση των
χαρακτηρισµών και των κυρώσεων για το έγκληµα της τροµοκρατίας.
 
 Ωστόσο, η ΕΟΚΕ δηλώνει µε έµφαση ότι το δικαίωµα της αίτησης ασύλου και του
ευεργετήµατος της προστασίας βάσει της Σύµβασης της Γενεύης και του Πρωτοκόλλου της ή άλλων
µορφών προστασίας, δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να αµβλύνεται ή να απορρίπτεται λόγω των
πολιτικών καταπολέµησης της τροµοκρατίας ή των πολιτικών εσωτερικής ασφάλειας.
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 Όσον αφορά το κεφάλαιο που εξετάζει τις προτάσεις της Επιτροπής στον τοµέα του ασύλου
και της διεθνούς προστασίας από την άποψη της "εσωτερικής ασφάλειας", η ΕΟΚΕ συνιστά να
αναθεωρηθούν µόνο οι διατάξεις που θα αποδειχθούν αναποτελεσµατικές για την προστασία του
ευρωπαϊκού εδάφους ή εάν δίνουν την δυνατότητα να καταστεί το ευρωπαϊκό έδαφος βάση των
οργανώσεων που δρουν σε τρίτες χώρες.

 
- Επικοινωνία µε τον κ. : Pierluigi Brombo
 (Τηλ. : 00 32 2 546 97 18 � e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

 
 

•  ∆ικαίωµα των πολιτών της Ένωσης να κυκλοφορούν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών µελών
 Εισηγητής: :  ο κ. RODRΝGUEZ GARCΝA CARO (Εργοδότες - E)
 
- Αναφορά: COM(2001) 257 τελικό � CES 522/2002

 
- Κύρια σηµεία:
 
 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει και συµφωνεί σε γενικές γραµµές µε την προτεινόµενη οδηγία, για
την οποία προβαίνει σε συγκεκριµένα σχόλια. Η απλοποίηση των νοµικών κειµένων συνοδεύεται από
εναρµόνιση των διοικητικών διατυπώσεων, θα έχει θετικά αποτελέσµατα για τους πολίτες διότι θα µειωθούν
η γραφειοκρατία και θα διευκολυνθεί η άσκηση του εν λόγω δικαιώµατός.

 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόταση της Επιτροπής, να διευρυνθεί ο ορισµός του "µέλους
της οικογενείας". Αξιοσηµείωτη βελτίωση είναι η κατάργηση του δικαιώµατος των κρατών µελών να
θεσπίζουν ένα ελάχιστο όριο οικονοµικών πόρων που πρέπει να διαθέτει ο µη εργαζόµενος ή ο
συνταξιούχος έτσι ώστε να µπορεί να διαµένει στην επικράτειά τους.
 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνεται διάκριση µεταξύ των διαφόρων
κατηγοριών σπουδαστών και ακόµη ότι, στην περίπτωση που τα παιδιά συνεχίσουν να διαµένουν σε ένα
κράτος µέλος για την πραγµατοποίηση σπουδών σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα, η µητέρα, ο πατέρας ή ο/η
κηδεµόνας τους να µπορεί, εάν το επιθυµεί, να διαµένει µαζί τους µέχρι την ενηλικίωσή τους.
 
 Το δικαίωµα διαµονής των µελών της οικογένειας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του
γάµου πρέπει να διασαφηνισθεί.
 
 Η απόκτηση του δικαιώµατος µόνιµης παραµονής πρέπει να είναι δυνατή χωρίς να
χρειάζεται να αποδειχθεί συγκεκριµένη διάρκεια πρότερης παραµονής.
 
 Το δικαίωµα στην επείγουσα ιατροφαρµακευτική περίθαλψη δεν θα πρέπει να περιορισθεί.
 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι ορισµένες περιπτώσεις είναι αρκετά σοβαρές ώστε να αποκλείουν
άσκηση του δικαιώµατος εισόδου και διαµονής για λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας
υγείας. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η πρόταση πρέπει να προσαρµοστεί, µε συνεκτίµηση της αρχής της
αναλογικότητας, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η ύπαρξη προηγούµενης ποινικής καταδίκης για
αδικήµατα όπως η τροµοκρατία, η εµπορία όπλων, η διακίνηση ναρκωτικών και η βία κατά προσώπων.
 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση µιας απόφασης που προβλέπει
τον περιορισµό της άσκησης ενός δικαιώµατος είναι να είναι διατυπωµένη σε γλώσσα που να κατανοεί ο
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ενδιαφερόµενος. Για το λόγο αυτό πιστεύουµε ότι οι πολίτες της Ένωσης έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν
το εν λόγω έγγραφο στη γλώσσα του κράτους που εκδίδει την απόφαση και στη γλώσσα του κράτους µέλους
της Ένωσης του οποίου είναι υπήκοοι.
 
 
 � Επικοινωνία µε τον κ. : Alan Hick
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9302 �  e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

 
 
 *
 

 *          *
 
 
 6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 
•  Συµφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ

 Εισηγητής: ο κ. BAEZA (Εργαζόµενοι � E)
 
- Αναφορά : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CES 521/2002

 
- Κύρια σηµεία :
 

Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τον τελικό στόχο της Συµφωνίας που είναι η
εξάλειψη της φτώχειας, µέσω της συµβολής στη βιώσιµη ανάπτυξη και στην προοδευτική ενσωµάτωση των
χωρών ΑΚΕ στην παγκόσµια οικονοµία.
 
 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την συµµετοχική προσέγγιση που υιοθετείται στη Συµφωνία και η
οποία εκφράζεται µε τη βούληση διεύρυνσης της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ σε ένα φάσµα µη κρατικών
φορέων. Ειδικότερα η νέα Σύµβαση αφήνει σηµαντικό χώρο για τα κυριότερα αιτήµατα που έχουν
εκφραστεί από την ΟΚΕ, αφιερώνοντας συγκεκριµένα ένα νέο κεφάλαιο στους αναπτυξιακούς παράγοντες
και επιµένοντας στη συµµετοχή τους στην κατάρτιση και την εφαρµογή των αναπτυξιακών πολιτικών και
στην αναγκαία ανάπτυξη των ικανοτήτων.
 
 Εξάλλου, η νέα Σύµβαση προβλέπει ένα συνεχή διάλογο µεταξύ των οικονοµικών και
κοινωνικών παραγόντων, του Συµβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ και της Ισοµερούς Συνέλευσης ΑΚΕ-
ΕΕ. Η νέα Συµφωνία αναθέτει επίσης στην ΕΟΚΕ τη διοργάνωση των συνεδριάσεων διαβούλευσης και
των συναντήσεων των οικονοµικών και κοινωνικών κύκλων ΑΚΕ-ΕΕ.
 
 Ωστόσο, η συµµετοχή των νέων φορέων, όπως προβλέπεται στη Συµφωνία, θέτει ορισµένα
σοβαρά ερωτήµατα. Συγκεκριµένα, πρόκειται για την ασάφεια όσον αφορά τον ορισµό των µη κρατικών
φορέων, την απουσία µέσων επιβολής µιας πραγµατικής σύνδεσης των φορέων αυτών και την αβεβαιότητα
σχετικά µε τις δυνατότητες άµεσης πρόσβασης τους σε ορισµένους χρηµατοδοτικούς πόρους.
 
 Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την ώθηση που έλαβε η πολιτική διάσταση στην
παρούσα Συµφωνία και για τις διατάξεις σχετικά µε τη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στον
πολιτικό διάλογο.
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 Η ΕΟΚΕ προτίθεται να συµµετάσχει ενεργά στην εφαρµογή της Συµφωνίας της Κοτονού
και προτείνει συγκεκριµένα µέτρα για τη σύνδεση της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη
των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ. Συγκεκριµένα, η ΕΟΚΕ ζητεί τα εξής:

 
•  η ΕΕ και τα κράτη ΑΚΕ να εξασφαλίσουν την ευρεία διάδοση των περιεχοµένων της Συµφωνίας

µε όλα τα πρόσφορα µέσα,
 

•  να απλουστευθούν οι µηχανισµοί για την πρόσβαση των εκπροσώπων της οργανωµένης κοινωνίας
των πολιτών στους πόρους που προκύπτουν από τη νέα Συµφωνία,

 
•  να ενισχυθεί η συµµετοχική προσέγγιση, µε τη θέσπιση σε εθνική και περιφερειακή κλίµακα, των

διαρθρώσεων που ευνοούν τον διάλογο των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών τόσο µεταξύ τους όσο και µε τις δηµόσιες αρχές,

•  να συµπεριληφθεί στις ετήσιες, ενδιάµεσες και τελικές επιχειρησιακές αναθεωρήσεις, µια ειδική
αξιολόγηση του βαθµού διαβούλευσης και χρήσης των πόρων από τους µη κρατικούς φορείς.

 
- Επικοινωνία µε τον κ. : Jean-Franηois Bence
 (Τηλ.: 00 32 2 546 93 99 � e-mail : jean-francois.bence@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 

7. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 
•  Τοπική διάσταση - απασχόληση
 Μόνος εισηγητής: ο κ. VINAY (Εργαζόµενοι - IT)
 
- Αναφορά: : COM(2001) 629 τελικό � πρόσθετη γνωµοδότηση � CES 518/2002
 
- Κύρια σηµεία:
 

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επικροτεί την ανακοίνωση Η ΕΟΚΕ
είχε ήδη εκφράσει την πεποίθηση ότι η δηµιουργία στρατηγικών ανάπτυξης της απασχόλησης σε τοπικό
επίπεδο καθιστά δυνατή την επίτευξη των στόχων που ορίζονται και στους τέσσερις πυλώνες της
ευρωπαϊκής στρατηγικής. Επαναλαµβάνει συνεπώς την προβληµατική αυτή.

Η προσοχή όσον αφορά τις πολιτικές για τις ίσες ευκαιρίες µεταξύ ανδρών και γυναικών
ανταποκρίνεται πλήρως στην πεποίθηση ότι στο τοπικό επίπεδο ακριβώς προσδιορίζονται οι συνθήκες που
µπορούν να περιορίσουν ή να επιτείνουν την ισότητα των φύλων.

Τονίζεται ότι ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων καθίσταται κατά πολύ σηµαντικότερος για
την ανάπτυξη των τοπικών στρατηγικών. Ο ρόλος αυτός διαδραµατίσθηκε άλλωστε κατά θετικό τρόπο στο
πλαίσιο των εδαφικών συµφώνων και των διαµεθοριακών εταιρικών σχέσεων που λειτουργούν βάσει του
EURES.
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Υπογραµµίζεται ότι η κοινωνική οικονοµία αποτελεί στοιχείο µεγάλων δυνατοτήτων στο
πλαίσιο των πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο. Θα ήταν σκόπιµο όµως η Επιτροπή να προβεί, στα όρια του
δυνατού και µε βάση την επικουρικότητα, στη διατύπωση ενός κοινού ορισµού ενόψει άλλωστε του
δηµόσιου βήµατος για την τοπική ανάπτυξη που έχει αναγγελθεί για τις αρχές του 2003.

Η Επιτροπή µνηµονεύει το EURES. Ωστόσο, είναι απορίας άξιο γιατί η Επιτροπή δεν
προτείνει την πλήρη ενσωµάτωσή του στην ΕΣΑ

Η ΕΟΚΕ επιθυµεί η Επιτροπή, στις αναλύσεις της για τα αποτελέσµατα τόσο του URBAN
όσο και οποιασδήποτε άλλης πρωτοβουλίας, να αναφέρεται και στην απήχηση από τη διάδοση των ορθών
πρακτικών.

Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι η κατάρτιση, παράλληλα µε την εκπαίδευση και την δια βίου
κατάρτιση, αποτελούν συστατικά στοιχεία οιασδήποτε πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη της απασχόλησης σε
τοπικό επίπεδο.

Η ΕΟΚΕ επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να διοργανώσει την προσεχή χρονιά ένα
δηµόσιο βήµα για την τοπική ανάπτυξη και δηλώνει ήδη ότι ενδιαφέρεται και είναι διαθέσιµη να συµβάλει
στην ευρύτερη προβληµατική.

 
- Επικοινωνία µε τον κ. : Alan Hick

 (Τηλ.: 00 32 2 546 9302 � e-mail : alan.hick@esc.eu.int)
 

 
•  Ο φορολογικός ανταγωνισµός και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
 Εισηγητής: ο κ. MORGAN  (Εργοδότες � UK)
 
- Αναφορά: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CES  526/2002

 
- Κύρια σηµεία : 

 
 Τα ζητήµατα προς εξέταση είναι πολλά αλλά πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη
φορολογική διάσταση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Τα οφέλη που προκύπτουν από την
ίδρυση  της Ευρωπαϊκής Εταιρίας θα είναι εµφανή µόνο στην περίπτωση που οι υφιστάµενες επιχειρήσεις
µπορέσουν να συσταθούν ως ευρωπαϊκές εταιρείες χωρίς πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση και χωρίς τους
φορολογικούς φραγµούς στη λειτουργία τους που υπάρχουν σε ορισµένα κράτη µέλη. Επί του παρόντος,
δεν παρέχεται τίποτα από τα δύο και η επιτυχία µπορεί να τεθεί σε κίνδυνο. Επίσης, η υιοθέτηση του
καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε νέες φορολογικές στρεβλώσεις
έναντι των εταιρειών που είναι εγκατεστηµένες σε κράτη µέλη.

 
− Επικοινωνία µε την κ. : Katarina Lindahl
 (Τηλ.: 00 32 2 546 92 54 �  e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
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8. ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

•  Κοινοτικές στατιστικές για το εισόδηµα και τις συνθήκες διαβίωσης  (EU-SILC)
 Εισηγήτρια: η κ. FLORIO (Εργαζόµενοι - I)
 
 � Αναφορά: COM(2001) 754 τελικό � 2001/293 (COD) � CES  517/2002
 
- Κύρια σηµεία:
 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι ο κανονισµός αποτελεί χρήσιµο µέσο για την επίτευξη των στόχων και
την παρακολούθηση των διαδικασιών.
 
 Όπως ήδη επισηµάνθηκε σε προηγούµενες γνωµοδοτήσεις, η συλλογή στοιχείων σε εθνικό
επίπεδο παρουσιάζει ακόµα σηµαντικές διαφορές σε ό,τι αφορά τα επιµέρους συστήµατα έρευνας, µε
αποτέλεσµα να καθίσταται δυσχερής η σύγκριση και η ανάλυση.

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή θεωρεί περιοριστικό το γεγονός ότι οι
στατιστικές που προβλέπονται από τον Κανονισµό λαµβάνουν υπόψη µόνον την εθνική διάσταση των
φαινοµένων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Πράγµατι δεν προβλέπονται από τον
Κανονισµό συλλογές στοιχείων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αυτό φαίνεται ότι έρχεται σε ανοικτή
αντίφαση µε τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως σε ό,τι αφορά την πολιτική οικονοµικής και
κοινωνικής συνοχής, η οποία από το 1992 αποτελεί έναν από τους τρεις πυλώνες της ΕΕ.
 
- Επικοινωνία µε την κ.: Stefania Barbesta
 (Τηλ.: 00 32 2 546 95 10 �  e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 
•  Eπικίνδυνες ουσίες /Ατυχήµατα
 Εισηγητής: ο κ. LEVAUX  (Εργοδότες � F)
 
- Αναφορά : COM(2001) 624 τελικό � 2001/0257 COD � CES 515/2002
 
- Επικοινωνία µε την κ.: Silvia Calamandrei
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9657 � e-mail : Silvia.Calamandrei@esc.eu.int)
 
 
•  Μηχανοκίνητα οχήµατα - κάτοπτρα

 Εισηγητής: ο κ. COLOMBO   (Εργαζόµενοι � I)
 

- Αναφορά : COM(2001) 811 τελικό � 2001/0317 COD �  CES 512/2002
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- Επικοινωνία µε τον κ. : Joγo Pereira dos Santos
(Τηλ.: 00 32 2 546 9254 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu




ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 57

∆ελτίο 10.06.2002 - EL - PE 313.431

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Κατάλογος των ψηφισµάτων και των αποφάσεων
που εγκρίθηκαν , θέµατα που συζητήθηκαν στην Ολοµέλεια

και συνέχειες που δόθηκαν

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση :

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

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών

http://www.europarl.europa.eu/Bulletins
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