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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

Υπενθυµίζεται ότι οι Προεδρεύοντες του Σώµατος των Κοσµητόρων, διένειµαν προς ενηµέρωση των
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις ακόλουθες ανακοινώσεις:

Αριθ. 20/2002 : Κατάσταση όσον αφορά την λεγιονέλλα στο κτίριο LOW·

Αριθ. 23/2002 : Σηµαντική ανακοίνωση της Ιατρικής Υπηρεσίας λόγω της επιδηµίας του
               πυρετού Q που έχει εκδηλωθεί στο Chamonix (Γαλλία)·

Αριθ. 24/2002 : Εγκατάσταση τερµατικών  PROTON στα σέλφ σέρβις  των κτιρίων  ASP
  και  PHS στις Βρυξέλλες και διακοπή σερβιρίσµατος καφέ στο σέλφ
 σέρβις  του ASP από ώρας 12.00 έως 2.30 µ.µ.·

Αριθ. 25/2002 : Report faults defects in the functioning of in Parliament's buildings
                                         using a form available on " Europarl Inside" at the following address:

 http://www4.europarl.ep.ec/interbat/dispatching.htm

Συµπληρωµατικές πληροφορίες µπορούν να ζητηθούν από τη Γραµµατεία του Σώµατος των Κοσµητόρων :

Στρασβούργο : Κτίριο IPE 2, 6/20 Tél.  74195

Βρυξέλλες : Κτίριο Paul-Henri Spaak 8B/66 Tél.  43722

_____________________

http://www4.europarl.ep.ec/interbat/dispatching.htm
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∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΛΗΞΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΓΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Κανονισµού,

ο κ. Luckas VANDER TAELEN (Verts/ALE/BE))

παραιτήθηκε από τη θέση του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε ισχύ από την 1η Σεπτεµβρίου
2002.

Το Κοινοβούλιο έλαβε κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 2ας Σεπτεµβρίου 2002.

_____________________

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΙΣΠΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Κατά τη συνεδρίαση της 2ας Σεπτεµβρίου 2002 το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του διορισµού της:

κ. Ana PALACIO VALLELERSUNDI (PPE-DE/ES)

ως µέλους της ισπανικής κυβέρνησης.

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 4, του Κανονισµού, η εντολή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λήγει
µε ισχύ από τις 10 Ιουλίου 2002.

______________________
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΙΣΠΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 2ας Σεπτεµβρίου 2002, έλαβε γνώση της εκλογής
του:

κ. Marcelino OREJA ARBURÚA

σε αντικατάσταση της κ. Ana PALACIO VALLELERSUNDI (PPE-DE/ES), µε ισχύ από τις 23 Ιουλίου
2002.

_______________________

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΒΕΛΓΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 2ας Σεπτεµβρίου 2002, έλαβε γνώση της εκλογής
του:

κ. Jan DHAENE

σε αντικατάσταση του κ. Luckas VANDER TAELEN (Verts/ALE/BE), µε ισχύ από την  1η Σεπτεµβρίου
2002.

_____________________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Κατάσταση στις 13.09.2002)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Jillian Evans ∆ιώξεις εργαζοµένων ανθρωπιστικών οργανώσεων στη
Γουατεµάλα

E-2415/02

Baroness Sarah Ludford Μεταφορά αλόγων E-2416/02

Margrietus van den Berg Παρεµπόδιση της πρόσβασης στη διεθνή επισιτιστική
βοήθεια σε ορισµένα τµήµατα του πληθυσµού της
Ζιµπάµπουε από τον Πρόεδρο Ρόµπερτ Μουγκάµπε

E-2417/02

Caroline Jackson Εφαρµογή από τις ολλανδικές αρχές της ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας για την επισήµανση των προϊόντων στην
ετικέτα συσκευασίας

E-2418/02

Erik Meijer Αποτροπή της εµπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
σχέδια των ΗΠΑ σχετικά µε τον πόλεµο στο Ιράκ

E-2419/02

Marco Cappato Νέα ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Β. Κορέα P-2420/02

Olivier Dupuis Πιθανή εκτέλεση του κ. Omori Katsuhisa στην Ιαπωνία E-2421/02

Brigitte Langenhagen Υπέρµετρες χωρητικότητες στην Ολλανδία στον τοµέα
των γαριδαλιευτικών

E-2422/02

Olivier Dupuis Η εξαφάνιση του ιερέα Thich Tri Luc (κ. Pham Van
Tuong)

E-2423/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Ετήσια άδεια για τους έλληνες εργαζόµενους E-2424/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Ελληνικό βαµβάκι E-2425/02

Olivier Dupuis Κατάργηση της διδασκαλίας σε ουιγουρική γλώσσα στα
πανεπιστήµια του Ανατολικού Τουρκεστάν (Σινγιανγκ)

E-2426/02

Erik Meijer Προώθηση της διάθεσης φαρµάκου για την µυκητίαση
νυχιών µέσω διαφήµισης δια της οποίας ασκείται πίεση
στους οικογενειακούς γιατρούς να συνταγογράψουν το εν
λόγω φάρµακο

E-2427/02

Erik Meijer Νέα τάση µε στόχο τη διασφάλιση προνοµίων και την
µείωση του κόστους µέσω της συνένωσης, και όχι του
διαχωρισµού, του τοµέα διαχείρισης της υποδοµής των
σιδηροδρόµων και του τοµέα της εκµετάλλευσης

E-2428/02

Erik Meijer Έγκριση αποστολής, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
διαφηµιστικού υλικού που δεν ζητήθηκε αντιβαίνει όρους
της ρήτρας εγκρίσεως στη νέα οδηγία

E-2429/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Graham Watson Αιθέρια έλαια E-2430/02

Graham Watson Έγχυση ορµόνης ανάπτυξης σε γαλακτοφόρα βοοειδή E-2431/02

Graham Watson Ταχυδροµικές υπηρεσίες E-2432/02

Ian Hudghton ∆ιαχείριση ιχθυαποθεµάτων της Βορείου Θάλασσας E-2433/02

Ian Hudghton Αποτυχία της Επιτροπής να ενεργήσει σύµφωνα µε ορθές
και εξακριβώσιµες επιστηµονικές συστάσεις σε ζητήµατα
αλιείας

E-2434/02

Christoph Konrad ∆ιαφορετικά όρια ηλικίας για το επάγγελµα και τη
διάρκεια άσκησης της επαγγελµατικής δραστηριότητας
των συµβολαιογράφων στην ΕΕ

E-2435/02

Christopher Heaton-Harris Ισχυρισµοί περί εσφαλµένης διαχείρισης κεφαλαίων που
ανατέθηκαν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

E-2436/02

Cecilia Malmström Κριτήριο διάθεσης επιδοτήσεων στο πλαίσιο της θέσης
προϋπολογισµού Α-3029

E-2437/02

Olivier Dupuis Σύλληψη και φυλάκιση µιας γυναίκας και δύο παιδιών
ηλικίας 8 και 2 ετών στην Τυνησία

E-2438/02

Erik Meijer Συµφωνία µεταξύ Microsoft και της αµερικανικής FΤC
για τη µη χρήση συγκεντρωθέντων στοιχείων και η
προσεχής αξιολόγηση της ΕΕ

E-2439/02

Erik Meijer Καθυστέρηση στο κουρδικό Βόρειο Ιράκ έναντι του
καθεστώτος της Βαγδάτης κατά την εφαρµογή του
προγράµµατος  των Ηνωµένων Εθνών "πετρέλαιο έναντι
τροφίµων"

E-2440/02

Olivier Dupuis Κατάργηση της θανατικής ποινής στην Ταϊβάν E-2441/02

Marco Cappato Έκθεση της "Contraloria de la República" σχετικά µε το
Σχέδιο για την Κολοµβία (Plan Colombia)

E-2442/02

Marco Cappato Έκθεση της "Contraloria de la República" σχετικά µε το
Σχέδιο για την Κολοµβία (Plan Colombia)

E-2443/02

Christel Fiebiger ∆ήλωση του Επιτρόπου Franz Fischler σχετικά µε την
επιλογή µεγάλων αγροτικών επιχειρήσεων, στις οποίες θα
χορηγηθούν άµεσες επιδοτήσεις

E-2444/02

Olivier Dupuis Καταδίκη 16 µελών του Κινήµατος "Φαλούν Γκονγκ" στο
Χονγκ-Κονγκ

E-2445/02

Nirj Deva Γενική Συµφωνία για τις Συναλλαγές στον τοµέα των
Υπηρεσιών (GATS)

E-2446/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Glyn Ford Προστασία των αποµονωµένων εργαζοµένων (Lone
Workers)

E-2447/02

Erik Meijer Προετοιµασία µεγάλου προγράµµατα ορυχείων στην
Τρανσυλβανία της Ρουµανίας για την εξόρυξη χρυσού µε
κυανιούχα άλατα

E-2448/02

Erik Meijer Επαφές µε την ∆ιεθνή Τράπεζα, την κυβέρνηση της
Ρουµανίας και την οµάδα δράσης Alburnus Maior για την
αποφυγή τοξικής καταστροφής σε περιοχή της
Τρανσυλβανίας

E-2449/02

Erik Meijer Γρήγορη φθορά των χαρτονοµισµάτων ευρώ λόγω των
οικονοµιών στο χαρτί και στην προστατευτική επίστρωση

E-2450/02

Erik Meijer Μέτρα κατά των σηµερινών και µελλοντικών αυξήσεων
των καταναλωτικών τιµών συνεπεία της εισαγωγής του
ευρώ

E-2451/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα για
απασχολούµενους στη φύλαξη σχολείων

E-2452/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Αποφυλάκιση των τουρκοκύπριων δηµοσιογράφων Σενέρ
Λεβέντ και Μεµντούχ Ενέρ

E-2453/02

Olivier Dupuis Αναφορά 21 κορυφαίων βιετναµέζων αντιφρονούντων
που ζητούν ριζοσπαστικές νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις

E-2454/02

Christopher Heaton-Harris Ισχυρισµοί για κακοδιαχείριση πόρων οι οποίοι έχουν
ανατεθεί στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

E-2455/02

Christopher Heaton-Harris Υπαινιγµοί για ατασθαλίες σχετικές µε κονδύλια των
οποίων η διαχείριση ανετέθη στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

P-2456/02

Maurizio Turco ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την απάντηση στη γραπτή
ερώτηση P-2104/02 µε θέµα: Παραβιάσεις του κράτους
δικαίου και της δηµοκρατίας στην Ιταλία καθώς και του
άρθρου 6 και 7 της ΣΕΕ

P-2457/02

Herman Vermeer Η ειδική κατάσταση της αλιείας µικρής κλίµακας σε
ιδιαίτερα αποµακρυσµένες περιφέρειες, στο πλαίσιο της
νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

E-2458/02

Christopher Huhne Καθαρότητα του νερού P-2459/02

Christopher Huhne Καθαρές ακτές E-2460/02

Christopher Huhne Μη επεξεργασµένα ραδιενεργά απόβλητα E-2461/02

Christopher Huhne Θαλάσσια ρύπανση από τα σκάφη E-2462/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Christopher Huhne Βοήθεια E-2463/02

Christopher Huhne Στοιχεία που αφορούν το εµπόριο E-2464/02

Christopher Huhne Εµπόριο E-2465/02

Christopher Huhne ∆άνεια E-2466/02

Paulo Casaca Ενίσχυση C35/02 - Προσαρµογή του εθνικού
φορολογικού συστήµατος στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της Αυτόνοµης Περιφέρειας των Αζορών

P-2467/02

Daniela Raschhofer Πόροι της ΕΕ ως βοήθεια για τις καταστροφές από
πληµµύρες

P-2468/02

Chris Davies Εκλογές στο Κασµίρ P-2469/02

Gerhard Hager Ολοκλήρωση των υποθέσεων  αριθ. 98/4010 και 98/4826 E-2470/02

Christopher Huhne Συνταξιοδοτικά δικαιώµατα E-2471/02

Bartho Pronk Κοινωνικο-οικονοµικές συνέπειες της διεύρυνσης στον
τοµέα των οδικών µεταφορών

E-2472/02

Richard Howitt Υποστήριξη προς τους Bushmen στο Καταφύγιο
θηραµάτων της Κεντρικής περιοχής της ερήµου
Καλαχάρι, Μποτσουάνα

P-2473/02

Daniela Raschhofer Καθεστώς επιδοτήσεων και της χορήγησής τους ενόψει
των καταστροφών από τις πληµµύρες

E-2474/02

Daniela Raschhofer Καθεστώς επιδοτήσεων και της χορήγησής τους ενόψει
των καταστροφών από τις πληµµύρες

E-2475/02

Elizabeth Lynne Προστασία εθνικού πάρκου στην Πολωνία E-2476/02

Chris Davies Εφαρµογή νοµοθεσίας E-2477/02

Chris Davies Εφαρµογή της οδηγίας 99/31/ΕΚ περί υγειονοµικής ταφής
των αποβλήτων

E-2478/02

Chris Davies Οδηγία 99/31/ΕΚ περί υγειονοµικής ταφής των
αποβλήτων: επικίνδυνα απόβλητα

E-2479/02

Chris Davies Αυξητικές ορµόνες στις γαλακτοπαραγωγούς αγελάδες E-2480/02

Chris Davies Αποθέµατα τόνου E-2481/02

Peter Skinner Προτεινόµενη κατασκευή αεροδροµίου στο Cliffe
Marshes, Ηνωµένο Βασίλειο

E-2482/02

Rosa Miguélez Ramos Μη επιλεκτική αλιεία τόννου στην Μεσόγειο E-2483/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Rosa Miguélez Ramos Εισαγωγή τόννου που αλιεύθηκε µε παρασυρόµενα
δίχτυα

E-2484/02

Rosa Miguélez Ramos Ντάµπινγκ σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας E-2485/02

Rosa Miguélez Ramos Η αποκλειστικότητα στην αγορά σολοµού E-2486/02

Rosa Miguélez Ramos Αλιεία αµµόχελου E-2487/02

Giorgio Lisi Συνέπειες της προσεχούς διεύρυνσης για το προσωπικό
που απασχολείται µε τις τελωνειακές διαδικασίες

E-2488/02

Paulo Casaca Η διαχείριση κεφαλαίων του ΕΚΤ από το ΙΜΕFΕ
(Ινστιτούτο για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική
Κατάρτιση) της Μαδρίτης - νέες πληροφορίες

E-2489/02

Giacomo Santini Η ιστορία της Ιταλίδας που είναι παντρεµένη µε Τυνήσιο
και δεν είναι ελεύθερη να επιστρέψει στην Ιταλία µε τα
παιδιά της

P-2490/02

Pere Esteve Η πολεοδοµική συµφωνία µε το ποδοσφαιρικό σύλλογο
Ρεάλ Μαδρίτης και ο ελεύθερος ανταγωνισµός της
αγοράς

P-2491/02

Jean-Maurice Dehousse Απόκτηση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων στη ∆ανία P-2492/02

Mogens Camre Αυξανόµενη ανεργία στην Πολωνία εξ αιτίας της
προσχώρησής της στην ΕΕ

E-2493/02

Mogens Camre Φονταµενταλιστές µουσουλµάνοι ως σύµβουλοι της
Επιτροπής της ΕΕ

E-2494/02

Mogens Camre Ενίσχυση της ΕΕ για χώρες που εφαρµόζουν το νόµο της
σαρία

E-2495/02

Mogens Camre Ο νόµος της  σαρία στις µουσουλµανικές χώρες E-2496/02

Mogens Camre Λογοκρισία του Τύπου στη Σουηδία E-2497/02

Richard Corbett ∆ιάδροµος µέσω βαλτικών κρατών E-2498/02

Nicholas Clegg Θέµατα επισήµανσης στον κλάδο υφαντουργικών
προϊόντων και ενδυµάτων

E-2499/02

Laura González Álvarez Απειλές για την ιστορική, πολιτιστική, κοινωνική και
οικολογική κληρονοµιά της Σεβίλλης(Ισπανία)

E-2500/02

Francesco Musotto Κρίση των παραγωγών  σκληρού σίτου στην Κοινότητα
Ραντούζα

E-2501/02

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο P-2502/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Kathalijne Buitenweg Πρόταση πλαισίου οδηγία για την διατήρηση δεδοµένων P-2503/02

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Καταστροφές στον αγροτικό τοµέα λόγω θεοµηνίας στην
Κρήτη

P-2504/02

W.G. van Velzen Η κατάσταση των πραγµάτων σχετικά µε την δηµιουργία
της Cyber Security Task Force

P-2505/02

Wolfgang Ilgenfritz Κονδύλια για την αποκατάσταση πληµµυροπαθών P-2506/02

Georges Berthu Μελλοντικά πρότυπα λογιστικής στον ασφαλιστικό τοµέα P-2507/02

Jonas Sjöstedt Επέµβαση κατά του αποκλεισµού στον οποίο προέβησαν
συνδικαλιστικές οργανώσεις στη Φινλανδία

P-2508/02

Christopher Beazley ∆ιανοµή εφηµερίδων στα κράτη µέλη P-2509/02

Hans-Peter Martin Προεκλογικός αγώνας σε ένα σηµαντικό κράτος µέλος P-2510/02

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Ευρωπαϊκός κώδικας συµπεριφοράς αναφορικά µε την
εξαγωγή όπλων και οπλικών συστηµάτων σε τρίτες χώρες
(EU code of conduct on arms exports)

E-2511/02

Χρήστος Φώλιας Ενέργειες συνχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ E-2512/02

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Μόλυνση του περιβάλλοντος στην περιοχή ΑΗΣ
Κερατσινίου

E-2513/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Υποψήφιες χώρες υπό ένταξη και ο Κανονισµός (ΕΟΚ)
1408/71

E-2514/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Παράνοµη αλιεία τόνου µε παρασυρόµενα δίχτυα E-2515/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Παράνοµη αλιεία τόνου µε παρασυρόµενα δίχτυα E-2516/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Προστατευόµενη ζώνη αλιείας των νήσων Shetland E-2517/02

Dorette Corbey και Margrietus van
den Berg

Γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί ως επισιτιστική
βοήθεια σε αναπτυσσόµενες χώρες

E-2518/02

Helena Torres Marques Αποκλεισµός των δηµόσιων δαπανών από το έλλειµµα
του προϋπολογισµού

P-2519/02

Pietro-Paolo Mennea Αεροπορική εταιρία "Air Sicilia" P-2520/02

Jens-Peter Bonde Παρακολούθηση της εφηµερίδας Jyllands-Posten από την
αστυνοµία

E-2521/02

Jens-Peter Bonde Παρακολούθηση της εφηµερίδας Jyllands-Posten από την
αστυνοµία

E-2522/02

Jens-Peter Bonde Γεωργία E-2523/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Elizabeth Lynne Η κατάσταση στην Κολοµβία E-2524/02

Colette Flesch Αναδιοργάνωση της διεύθυνσης "Καινοτοµία" της Γ∆
"Επιχειρήσεις"

E-2525/02

Olivier Dupuis Απεργία πείνας 700 και πλέον φυλακισµένων στην
Τυνησία

E-2526/02

Giles Chichester Πυρηνικός σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του
Kozlodui

E-2527/02

Camilo Nogueira Román Χρησιµοποίηση από το Ισραήλ παλαιστινίων ως
ανθρώπινων ασπίδων οι οποίοι χάνουν την ζωή τους

E-2528/02

Camilo Nogueira Román Νέα τραγωδία µε δεκατρείς νεκρούς στο στενό του
Γιβραλτάρ

E-2529/02

Camilo Nogueira Román Καταγγελία της οργάνωσης Human Rights Watch,
αναφερόµενη στα βασανιστήρια στα οποία υπεβλήθησαν
κρατούµενοι στις ΗΠΑ µετά την 11η Σεπτεµβρίου 2001

E-2530/02

Paulo Casaca Ενδοτικότητα έναντι της τροµοκρατίας E-2531/02

Paulo Casaca Εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά µε αντιστασιακές
οργανώσεις εναντίον του ιρανικού καθεστώτος

E-2532/02

Jan Mulder Έλεγχος όσον αφορά τους κανόνες προέλευσης κατά τις
εισαγωγές ζάχαρης ΑΚΕ

E-2533/02

Olivier Dupuis Σύλληψη του κ. Wan Yanhai, ιδρυτή του Σχεδίου ∆ράσης
κατά του AIDS, από τις κινέζικες αρχές

E-2534/02

Ria Oomen-Ruijten Σιδηροδροµική Γραµµή του Ρήνου E-2535/02

Camilo Nogueira Román Ακινητοποίηση βρετανικών αλιευτικών σκαφών
ιδιοκτησίας κεφαλαίων από την Γαλικία: η πρόσφατη
ακινητοποίηση του αλιευτικού σκάφους "Hermanos
Yañez"

E-2536/02

Nicholas Clegg O Νόµος Sarbanes-Oxley P-2537/02

Erik Meijer Συντονισµένη προσπάθεια των κρατών µελών της Ε Ε
υπέρ του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου µέσω άρσεως
της εξαίρεσης που χορηγήθηκε στην  Ρουµανία

P-2538/02

Daniela Raschhofer Κοινοτικές ενισχύσεις για τους πληµµυροπαθείς P-2539/02

John Hume Νηοποµπή της εταιρείας BNFL από την Ιαπωνία στο
Sellafield

P-2540/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Rosa Miguélez Ramos Παρατυπίες κατά την µελλοντική κατασκευή εργοστασίου
επαναεριοποίησης στην περιοχή Ria de Ferrol (Ισπανία)

P-2541/02

Philip Bradbourn Πληµµύρες P-2542/02

Pietro-Paolo Mennea Ο πύργος της Μπαρλέτα P-2543/02

Marco Cappato Παραβιάσεις της ελεύθερης κυκλοφορίας πολιτών από τις
γαλλικές αρχές στα γάλλο-ιταλικά σύνορα, κατά το
"Technival" στις 15 Αυγούστου στην Ιταλία

E-2544/02

Marco Cappato Παραβιάσεις της ελεύθερης κυκλοφορίας πολιτών από τις
γαλλικές αρχές στα γάλλο-ιταλικά σύνορα, κατά το
"Technival" στις 15 Αυγούστου στην Ιταλία

E-2545/02

Marco Cappato Γαλλικές νοµικές διατάξεις σχετικά µε τα ρέιβ πάρτι E-2546/02

Marco Cappato Γαλλικές νοµικές διατάξεις σχετικά µε τα ρέιβ πάρτι E-2547/02

Erik Meijer Καταλύτες και καύσιµα µε µικρή περιεκτικότητα σε
µόλυβδο χάριν µείωσης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που
προκαλούν οι θαλάσσιες µεταφορές

E-2548/02

Erik Meijer ∆ηµόσιες µεταφορές 1: η προσπελασιµότητα των πόλεων
για τους τουρίστες και άλλους επισκέπτες µέσω
καλύτερης πληροφόρησης και βελτιωµένου συστήµατος
έκδοσης εισιτηρίων

E-2549/02

Erik Meijer ∆ηµόσιες αστικές µεταφορές 2: η καθιέρωση ενιαίας
πληροφόρησης σχετικά µε το δίκτυο συγκοινωνιών και τις
τιµές, καθώς και εισιτηρίων ηµερήσιας ισχύος µε την ίδια
ονοµασία στο σύνολο της Ευρώπης

E-2550/02

Erik Meijer Αυξανόµενα προβλήµατα ως συνέπεια των άνισων
ευκαιριών στην αγορά ακινήτων στις περιοχές που
συνορεύουν µε τις Κάτω χώρες λόγω διαφορών όσον
αφορά το φόρο ακινήτου

E-2551/02

Astrid Thors Ακατάλληλη αποθήκευση παρασιτοκτόνων E-2552/02

Christoph Konrad ∆ηµιουργία Καρτέλ από την ολλανδική βιοµηχανία
κατασκευής πλίνθων κατά παράβαση του δικαίου του
ανταγωνισµού

E-2553/02

Catherine Stihler Η προσχώρηση της Μάλτας στην ΕΕ και η Οδηγία για τα
άγρια πτηνά

E-2554/02
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0257/02)  3 και 4 Σεπτεµβρίου 2002

30 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Bart STAES Ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ και η εφαρµογή
αυστηρότερης πολιτικής για τους πρόσφυγες σε διάφορα
κράτη µέλη

H-0524/02

Gerard COLLINS Σοβαρή απειλή λιµού στη Νότιο Αφρική H-0526/02

Liam HYLAND Προς µια µεγαλύτερη συµµετοχή των νέων στην πολιτική
και κοινωνική ζωή

H-0527/02

Josu ORTUONDO
LARREA

Συµφωνίες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Σεβίλλης H-0528/02

Bill NEWTON DUNN ∆ιάκριση των εξουσιών H-0535/02

Carlos LAGE Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων στο χώρο Σένγκεν H-0530/02

Aλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ Κύπρος - εκπνοή της προθεσµίας για πολιτική επίλυση του
προβλήµατος

H-0536/02

Iωάννης ΜΑΡΙΝΟΣ ∆ιακριτική µεταχείριση κατά των Ελλήνων της Αλβανίας H-0539/02

María IZQUIERDO ROJO Οι γυναίκες που εργάζονται στην ύπαιθρο στις υπό ένταξη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες

H-0540/02

Jonas SJÖSTEDT Οι µελλοντικές συνθήκες προσχώρησης για νέα κράτη µέλη H-0542/02

Gary TITLEY Η βελτίωση της νοµοθεσίας H-0544/02

Manuel MEDINA ORTEGA Μέτρα για τον περιορισµό της παράνοµης µετανάστευσης
στις Κανάριες Νήσους

H-0545/02

Astrid THORS Οριστικοποίηση της συµφωνίας για το πολυµερές πυρηνικό
περιβαλλοντικό πρόγραµµα

H-0547/02

Brian CROWLEY Η αντιµετώπιση των ναρκωτικών H-0554/02

Raimon OBIOLS i GERMÀ Θάνατος αντιφρονούντων στην Ισηµερινή Γουϊνέα H-0560/02

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Θάνατος πολιτικού κρατουµένου στην Ισηµερινή Γουϊνέα
και ανάγκη κοινής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
στήριξη της δηµοκρατίας και των δικαιωµάτων του
ανθρώπου στη χώρα αυτή

H-0577/02
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ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Ειδική γραµµή του ΜΕDA για τη µετανάστευση H-0541/02

Emilia MÜLLER Χαλάρωση της απαγόρευσης εκτροφής µε ζωικά άλευρα H-0570/02

David BOWE Νόσος Chrones H-0583/02

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

Bart STAES Σαφέστεροι ευρωπαϊκοί κανόνες σχετικά µε τις ασφαλίσεις
αυτοκινήτων στην Εσωτερική Αγορά

H-0525/02

Michl EBNER Εξαίρεση για πιλοτικά σχέδια στον τοµέα του ανταγωνισµού H-0549/02

Paul RÜBIG Μη αναγνώριση ευρωπαϊκών προτύπων για ηλιοθερµικούς
συλλέκτες και συστήµατα

H-0579/02

κ. VERHEUGEN

Aλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ Κύπρος - εκπνοή της προθεσµίας για πολιτική επίλυση του
προβλήµατος

H-0537/02

Kωνσταντίνος
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ

Κύπρος και ενταξιακές διαπραγµατεύσεις H-0574/02

María IZQUIERDO ROJO ∆ιεύρυνση, γυναίκες και θρησκευτικός φανατισµός H-0538/02

Jonas SJÖSTEDT Οι µελλοντικές συνθήκες προσχώρησης για νέα κράτη µέλη H-0543/02

κ. VITORINO

Manuel MEDINA ORTEGA Μέτρα για τον περιορισµό της παράνοµης µετανάστευσης
στις Κανάριες Νήσους

H-0546/02
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Esko SEPPÄNEN Οι ειδικοί του TEAM H-0565/02

Bernd POSSELT Ελεύθερες θεωρήσεις για τη Μακεδονία H-0588/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Απαίτηση θεώρησης διαβατηρίου για τους µετανάστες στην
ΕΕ που προέρχονται από χώρες οι οποίες έχουν ιδιαίτερη
σχέση µε κράτη µέλη της Ένωσης

H-0599/02

__________________________
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ι - 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 34 16 14 8 1 1 2 κ. ΗΑARDER

Επιτροπή 47 14 31 4 1 0 1 κ. PATTEN
κ BYRNE
κ. BOLKESTEIN
κ.VERHEUGEN
κ. VITORINO

Σύνολο 81 30 456 12 2 1 3
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ.
Αριθ. PE. Συντάκτης Θέµα Ηµεροµηνία

κατάθεσης
Ηµεροµηνία
λήξης

Υπογραφές

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 67

7/2002 317.600 Christopher HEATON-HARRIS Η ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης 17.04.2002 17.07.2002 10

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

24.04.2002 24.07.2002 10

                                                     
1 Κατάσταση στις  05.09.2002
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9/2002 319.290 Marie Anne Isler Béguin, Yves
Piétrasanta, Marialiese Flemming και
Myrsini Zorba

Μια κοινοτική σχολική ενότητα εκπαίδευσης για το
περιβάλλον

23.05.2002 23.08.2002 29

10/2002 320.179 Mario Borghezio Καθιέρωση της 9ης Νοεµβρίου  ως «Ηµέρα της
Ελευθερίας και της Ανεξαρτησίας των ευρωπαϊκών
λαών»

12.06.2002 12.09.2002 6

11/2002 321.150 Glyn FORD Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων κατά το
Παγκόσµιο Κύπελλο

03.07.2002 03.10.2002 4

12/2002 321.957 Proincias de ROSSA Η συνεχιζόµενη αναταραχή στη ∆υτική Παπουασία 24.07.2002 24.10.2002 8
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ                     (Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση)

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

MUSCARDINI
(UEN)

Τριτοβάθµια εκπαίδευση: συνεργασία
µε τρίτες χώρες, πρόγραµµα ERASMUS
WORLD 2004-2008

AFET (Γ) 11.09.02 C5-0360/02

PACK
(PPE-DE)

Απαλλαγή 2001: προϋπολογισµός του
CEDEFOP (Θεσσαλονίκη), του
FEACVT (∆ουβλίνο) και της Υπηρεσίας
Ανασυγκρότησης (Κοσυφοπ

AFET (Γ) 11.09.02

TITLEY
(PSE)

Απαλλαγή 2001: γενικός
προϋπολογισµός των ΕΚ, τµήµα ΙΙΙ.
Επιτροπή

AFET (Γ) 11.09.02 C5-0239/02

Οµάδα
PSE

Συνεργασία για την ανάπτυξη: χώρες
της Ασίας και της Λατινικής Αµερικής
ALA (τροποποίηση οδηγίας
2258/96/ΕΕ)

AFET (Γ) 11.09.02 C5-0368/02

MARSET
CAMPOS
(GUE/NGL)

Σχέσεις µεταξύ Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
και Λευκορωσίας: προοπτικές για µια
µελλοντική εταιρική σχέση

AFET (O) 11.09.02

MENÉNDEZ del
VALLE
(PSE)

Η ειρήνη και η αξιοπρέπεια στη Μέση
Ανατολή

AFET (O) 11.09.02

MORILLON
(PPE-DE)

Η νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική
ασφάλειας και άµυνας - προτεραιότητες
και κενά

AFET (O) 11.09.02

Οµάδα
ELDR

Ετήσια έκθεση σχετικά µε τα ανθρώπινα
δικαιώµατα στον κόσµο το 2002 και
πολιτική της ΕΕ στον τοµέα των
ανθρωπίνων δικαιω

AFET (O) 11.09.02

AUROI
(VERTS/ALE)

Περιβάλλον: προστασία του εδάφους,
θεµατική στρατηγική.

AGRI (Γ) 11.09.02 C5-0328/02
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

PESÄLÄ
(ELDR)

∆άση: προστασία και πρακολούθηση,
νέα κοινοτική δράση Forest Focus
(΄Εµφαση στα δάση)

AGRI (Γ) 11.09.02 C5-0351/02

DAUL
(PPE-DE)

Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα:
συµπληρωµατική εισφορά (τροπ. καν.
3950/92/ΕΟΚ)

AGRI (O) 11.09.02 C5-0359/02

DELL'ALBA
(NI)

΄Ενατο ΕΤΑ BUDG (Γ) 12.09.02 C5-0361/02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Συµφωνία αλιείας ΕΚ/Αγκόλας:
παράταση του πρωτοκόλλου από τις 3
Μαΐου 2002 έως τις 2 Αυγούστου 2002

BUDG (Γ) 12.09.02 C5-0393/02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Συµφωνία αλιείας ΕΚ/Σάο Τοµέ και
Πρίνσιπε: 1η Ιουνίου 2002 έως 31
Μαΐου 2005

BUDG (Γ) 12.09.02 C5-0394/02

FÄRM
(PSE)

Βοσνία-Ερζεγοβίνη: χορήγηση
συµπληρωµατικής µακροοικονοµικής
χρηµατοδοτικής συνδροµής

BUDG (Γ) 12.09.02 C5-0402/02

PODESTA
(PPE-DE)

Καταπολέµηση της τροµοκρατίας:
χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων της
Ευρωπόλ, κέντρο κρίσης και
επικοινωνιών

BUDG (Γ) 12.09.02

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της
Γιουγκοσλαβίας: χορήγηση
συµπληρωµατικής µακροοικονοµικής
χρηµατοδοτικής συνδροµής

BUDG (Γ) 12.09.02 C5-0401/02

VIRRANKOSKI
(ELDR)

∆άση: προστασία και πρακολούθηση,
νέα κοινοτική δράση Forest Focus
(΄Εµφαση στα δάση)

BUDG (Γ) 12.09.02 C5-0351/02

WYNN
(PSE)

Χρηµατοδοτικές συνεισφορές στο
∆ιεθνές Ταµείο για την Ιρλανδία

BUDG (Γ) 12.09.02

Οµάδα
PPE-DE

Τριτοβάθµια εκπαίδευση: συνεργασία
µε τρίτες χώρες, πρόγραµµα ERASMUS
WORLD 2004-2008

BUDG (Γ) 12.09.02 C5-0360/02
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
PPE-DE

Συνεργασία για την ανάπτυξη: χώρες
της Ασίας και της Λατινικής Αµερικής
ALA (τροποποίηση οδηγίας
2258/96/ΕΕ)

BUDG (Γ) 12.09.02 C5-0368/02

Οµάδα
PPE-DE

Κοινωνία της πληροφορίας, eEurope:
ορθή πρακτική και ασφάλεια δικτύων,
πρόγραµµα MODINIS 2003-2005

BUDG (Γ) 12.09.02

COLOM I
NAVAL
(PSE)

Μέσον ευελιξίας BUDG (O) 12.09.02

LANGENHAGEN
(PPE-DE)

Κοινή αλιευτική πολιτική: διατήρηση
των αλιευτικών πόρων

CONT (Γ) 10.09.02 C5-0313/02

SJÖSTEDT
(GUE/NGL)

Οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και
την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ)

CONT (Γ) 10.09.02

van HULTEN
(PSE)

Τροποποίηση των πράξεων σύστασης
των κοινοτικών οργανισµών µετά το νέο
∆ηµοσιονοµικό Κανονισµό (διαδικασία
διαβούλευσης)

CONT (Γ) 10.09.02

van HULTEN
(PSE)

Τροποποίηση των πράξεων σύστασης
των κοινοτικών οργανισµών µετά το νέο
∆ηµοσιονοµικό Κανονισµό (διαδικασία
συναπόφασης)

CONT (Γ) 10.09.02 C5-0371/02
C5-0372/02
C5-0373/02
C5-0374/02

HIERONYMI
(PPE-DE)

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

CULT (Γ) 10.09.02 C5-0141/02

DE SARNEZ
(PPE-DE)

Τριτοβάθµια εκπαίδευση: συνεργασία
µε τρίτες χώρες, πρόγραµµα ERASMUS
WORLD 2004-2008

CULT (O) 10.09.02 C5-0360/02

SMET
(PPE-DE)

Μετανάστευση: ανοικτή µέθοδος
συντονισµού της κοινοτικής πολιτικής

EMPL (Γ) 04.09.02 C5-0337/02

Οµάδα
PSE

Τριτοβάθµια εκπαίδευση: συνεργασία
µε τρίτες χώρες, πρόγραµµα ERASMUS
WORLD 2004-2008

EMPL (Γ) 04.09.02 C5-0360/02
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

GUTIERREZ-
CORTINES
(PPE-DE)

Περιβάλλον: προστασία του εδάφους,
θεµατική στρατηγική.

ENVI (O) 09.09.02 C5-0328/02

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Βοσνία-Ερζεγοβίνη: χορήγηση
συµπληρωµατικής µακροοικονοµικής
χρηµατοδοτικής συνδροµής

ITRE (O) 11.09.02 C5-0402/02

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της
Γιουγκοσλαβίας: χορήγηση
συµπληρωµατικής µακροοικονοµικής
χρηµατοδοτικής συνδροµής

ITRE (O) 11.09.02 C5-0401/02

THYSSEN
(PPE-DE)

Πολιτική υπέρ των καταναλωτών:
στρατηγική 2002-2006

JURI (Γ) 10.09.02 C5-0329/02

LEHNE
(PPE-DE)

Εταιρικό δίκαιο: απαιτήσεις
δηµοσιότητας (τροποποίηση οδηγίας
68/151/ΕΟΚ)

JURI (O) 10.09.02 C5-0252/02

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας
του κ. FLORENZ

JURI (O) 10.09.02 IMM022200

ZIMERAY
(PSE)

Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής
ασυλίας και των προνοµίων του κ.
MUSOTTO

JURI (O) 10.09.02 IMM022201

HERNANDEZ
MOLLAR
(PPE-DE)

Τροποποίηση των πράξεων σύστασης
των κοινοτικών οργανισµών µετά το νέο
∆ηµοσιονοµικό Κανονισµό (διαδικασία
διαβούλευσης)

LIBE (Γ) 11.09.02

DEPREZ
(PPE-DE)

Ευρωπόλ: κανονισµός υπηρεσιακής
κατάστασης του προσωπικού,
διευθυντές και αναπληρωτές διευθυντές
Πρωτοβουλία Βελγίου,

LIBE (O) 11.09.02 C5-0293/02

DEPREZ
(PPE-DE)

Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία,
Europol: πρωτόκολλο στη Σύµβαση για
τη νοµιµοποίηση προσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες

LIBE (O) 11.09.02 C5-0352/02
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

DEPREZ
(PPE-DE)

Καταπολέµηση της τροµοκρατίας:
χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων της
Ευρωπόλ, κέντρο κρίσης και
επικοινωνιών

LIBE (O) 11.09.02

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος: δήµευση των
προϊόντων,οργάνων και αγαθών.
Πρωτοβουλία της ∆ανίας

LIBE (O) 11.09.02 C5-0375/02

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος, δικαστική συνεργασία:
εκτέλεση των αποφάσεων δήµευσης.

LIBE (O) 11.09.02 C5-0377/02

HERNANDEZ
MOLLAR
(PPE-DE)

Τελωνεία: χρήση της πληροφορικής,
δηµιουργία αρχείου εντοπισµού των
φακέλων. Γερµανική πρωτοβουλία

LIBE (O) 11.09.02 C5-0607/01

RIBEIRO E
CASTO
(UEN)

Αστυνοµική συνεργασία: αξιοποίηση
αξιωµατικών-συνδέσµων που
τοποθετούνται στο εξωτερικό από τα
κράτη µέλη. Πρωτοβουλία

LIBE (O) 11.09.02 C5-0357/02

RUTELLI
(ELDR)

Καταπολέµηση της εγκληµατικότητας: η
διαφθορά στον ιδιωτικό τοµέα.
Πρωτοβουλία της ∆ανίας

LIBE (O) 11.09.02

SANTINI
(PPE-DE)

Ιθαγένεια της ΄Ενωσης : ελευθερία
κυκλοφορίας και διαµονής των πολιτών
και των µελών των οικογενειών τους

LIBE (O) 11.09.02 C5-0336/01

SCHMITT
(PPE-DE)

Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες: πρόληψη µέσω της
τελωνειακής συνεργασίας

LIBE (O) 11.09.02 C5-0291/02

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Προϊόντα ζωικής προέλευσης για
κατανάλωση από τον άνθρωπο:
ασφάλεια, επίσηµοι έλεγχοι (τροπ. οδ.
89/662)

PECH (Γ) 12.09.02 C5-0340/02

Οµάδα
GUE/NGL

Μέσον ευελιξίας PECH (Γ) 12.09.02
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

∆ιατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και
χλωρίδας της Ανταρκτικής: Dissostichus
spp (τροπ. κανονισµού)

PECH (O) 12.09.02 C5-0405/02

STEVENSON
(PPE-DE)

∆ιατήρηση της πανίδας και της
χλωρίδας της Ανταρκτικής: µέτρα
ελέγχου

PECH (O) 12.09.02 C5-0356/02

STEVENSON
(PPE-DE)

∆ιατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και
χλωρίδας της Ανταρκτικής: τεχνικά
µέτρα

PECH (O) 12.09.02 C5-0355/02

STEVENSON
(PPE-DE)

Συµφωνία αλιείας ΕΚ/Αγκόλας:
παράταση του πρωτοκόλλου από τις 3
Μαΐου 2002 έως τις 2 Αυγούστου 2002

PECH (O) 12.09.02 C5-0393/02

Οµάδα
VERTS/ALE

∆ιατήρηση των ιχθυαποθεµάτων:
τεχνικά µέτρα διατήρησης των άκρως
µεταναστευτικών ειδών (τροπ.
κανονισµού)

PECH (O) 12.09.02 C5-0407/02

Οµάδα
VERTS/ALE

∆ιατήρηση των ιχθυαποθεµάτων: µέτρα
ελέγχου της αλιείας των άκρως
µεταναστευτικών ιχθύων (τροπ.
κανονισµού)

PECH (O) 12.09.02 C5-0406/02

Οµάδα
EDD

Περιβάλλον: προστασία του εδάφους,
θεµατική στρατηγική.

RETT (Γ) 10.09.02 C5-0328/02

CAVERI
(ELDR)

Περιβάλλον: αντιρρυπαντικά χρώµατα
στα σκάφη, απαγόρευση
οργανοκασσιτερικών ενώσεων

RETT (O) 10.09.02 C5-0347/02

CAVERI
(ELDR)

Συµφωνία ΕΚ/ΠΓ∆Μ: οικοσηµεία στη
διαµετακοµιστική κυκλοφορία µέσω της
Αυστρίας

RETT (O) 10.09.02 C5-0410/02

CAVERI
(ELDR)

Χρηµατοδοτικές συνεισφορές στο
∆ιεθνές Ταµείο για την Ιρλανδία

RETT (O) 10.09.02

Οµάδα
PPE-DE

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες,
γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα:
καθεστώς εισφοράς θαλάσσης (τροπ.
απόφασης)

RETT (O) 10.09.02 C5-0416/02
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Eφαρµογή του κοινοτικού
καθεστώτος παρεµβάσεων των κρατών µελών υπέρ της βιοµηχανίας
άνθρακα το έτος 2001

ITRE
ECON

COM (02) 242
τελ.

 Κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση του
παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής
όσον αφορά την ονοµασία "Φέτα"

ENVI
AGRI

COM (02) 314
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την ασφάλιση στον κλάδο
των αεροπορικών µεταφορών συνεπεία των τροµοκρατικών
επιθέσεων της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 στις Ηνωµένες Πολιτείες

RETT COM (02) 320
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα 2000 - Ετήσια
΄Εκθεση

CONT
ITRE
RETT
BUDG

COM (02) 344
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εταιρική κοινωνική
ευθύνη: µια συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιµη ανάπτυξη

DEVE
ENVI

FEMM
ITRE
EMPL

COM (02) 347
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή: Προς
µια θεµατική στρατηγική για αειφόρο χρήση των φυτοφαρµάκων

AGRI
ENVI

COM (02) 349
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της µακροοικονοµικής
χρηµατοδοτικής συνδροµής προς τρίτες χώρες το 2001

AFET
BUDG
CONT
DEVE
ITRE

COM (02) 352
τελ.

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως της
οδηγίας 96/49/ΕΚ του Συµβουλίου όσον αφορά τις προθεσµίες εντός
των οποίων τα βαρέλια υπό πίεση, τα πλαίσια φιαλών και οι
δεξαµενές, που χρησιµοποιούνται για τις σιδηροδροµικές µεταφορές
επικινδύνων εµπορευµάτων, πρέπει να συµµορφωθούν προς την
οδηγία

RETT COM (02) 357
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως της
οδηγίας 94/55/EΚ του Συµβουλίου όσον αφορά τις προθεσµίες εντός
των οποίων τα βαρέλια υπό πίεση, τα πλαίσια φιαλών και οι
δεξαµενές, που χρησιµοποιούνται για τις οδικές µεταφορές
επικίνδυνων εµπορευµάτων, πρέπει να συµµορφωθούν προς την
οδηγία

RETT COM (02) 358
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην
Επιτροπή των Περιφερειών: Για ένα πλαίσιο προώθησης της
οικονοµικής συµµετοχής των εργαζοµένων

ECON
ITRE
JURI

EMPL

COM (02) 364
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
επιτροπη σχετικά µε την εφαρµογή της απόφασης αριθ.
1999/297/ΕΚ του Συµβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 για την
καθιέρωση της υποδοµής κοινοτικών στατιστικών πληροφοριών
όσον αφορά τη βιοµηχανία και τις αγορές των οπτικοακουστικών
και συναφών κλάδων

ECON
CULT

COM (02) 384
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Ενδιάµεση επανεξέταση της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής

BUDG
EMPL
ENVI
RETT
AGRI

COM (02) 394
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Εφαρµογή της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του
Συµβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση
γεωργικής προελεύσεως Σύνθεση των εκθέσεων των κρατών µελών
για το έτος 2000

AGRI
ENVI

COM (02) 407
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο για την εφαρµογή του
άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2991/94 του Συµβουλίου για
τον καθορισµό των κανόνων για τις λιπαρές ύλες για επάλειψη

ENVI
AGRI

COM (02) 411
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή:
∆εύτερη διετής έκθεση για την εφαρµογή της αµοιβαίας
αναγνώρισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς

JURI COM (02) 419
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Απαντήσεις των κρατών µελών στην ετήσια
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το για το οικονοµικό έτος
2000

CONT COM (02) 423
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο: Σύνθεση των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων και
των δηλώσεων των γενικών διευθυντών και των επικεφαλής των
υπηρεσιών

BUDG
CONT

COM (02) 426
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Καταπολεµώντας τη φτώχεια της
υπαίθρου - Πολιτική και προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
στην αγροτική ανάπτυξη και βιώσιµη διαχείριση των φυσικών
πόρων σε αναπτυσσόµενες χώρες

DEVE COM (02) 429
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: ΄Εκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 93/83/ΕΟΚ του Συµβουλίου
περί συντονισµού ορισµένων κανόνων όσον αφορά το δικαίωµα του
δηµιουργού και τα συγγενικά δικαιώµατα που εφαρµόζονται στις
δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις και την καλωδιακή
αναµετάδοση

JURI COM (02) 430
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: Ετήσια ΄Εκθεση SAPARD - ΄Ετος 2001

AFET
BUDG
CONT
ITRE
AGRI

COM (02) 434
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Ευρωπαϊκό ΄Ιδρυµα Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης: Ετήσια κθεση 2001

BUDG
CONT
EMPL

COM (02) 440
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Η κατάσταση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών -
΄Εκθεση που υποβάλλεται στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου της
στρατηγικής για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών

ECON
ENVI
JURI

COM (02) 441
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Ειδική ∆ιοικητική Περιφέρεια του Μακάο: ∆εύτερη
ετήσια έκθεση 2001

ITRE
AFET

COM (02) 445
τελ.

Ετήσια ΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα αποτελέσµατα των πολυετών
προγραµµάτων προσανατολισµού για τους αλιευτικούς στόλους στο
τέλος του 2001

PECH COM (02) 446
τελ.

_____________________
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

88/2002
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε την Αφρικανική Ένωση
Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για την ίδρυση, σήµερα, της Αφρικανικής Ένωσης
στο πλαίσιο της πρώτης διάσκεψης κορυφής της στο Ντέρµπαν. Με το ιστορικό αυτό γεγονός, τα
αφρικανικά έθνη πραγµατοποίησαν σηµαντικό βήµα προς τη δηµιουργία ισχυρότερου και συνεκτικότερου
πλαισίου για ειρήνη, σταθερότητα, χρηστή διακυβέρνηση και οικονοµική ανάπτυξη στην Αφρική.

Το έργο που έχει να φέρει σε πέρας η νοτιοαφρικανική Προεδρία της ΑΕ είναι τεράστιο, ιδίως όσον αφορά
την προώθηση της διαδικασίας µετατροπής και την καθιέρωση λειτουργικών δεσµών µε τις
υποπεριφερειακές οργανώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ενθαρρυντικές τις προβαλλόµενες προοπτικές
για την υλοποίηση της ΑΕ και αναµένει να επιδείξουν οι Αφρικανοί ηγέτες τη δέουσα αποφασιστικότητα
και να αναλάβουν τις συγκεκριµένες δράσεις που απαιτούνται ώστε να καταστήσουν λειτουργική την ένωση
αυτή. Η ΕΕ υποστηρίζει πλήρως την Προεδρία της ΑΕ σ� αυτή τη διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει επίσης την υποστήριξή της προς τη Νέα εταιρική
σχέση για την ανάπτυξη της Αφρικής (NEPAD), την οποία θεωρεί ως καταλύτη για την ανάπτυξη της
Αφρικής και η οποία είναι ευθυγραµµισµένη µε τους στόχους της Αφρικανικής Ένωσης. Η ΕΕ αποδίδει
ιδιαίτερη σηµασία στις αρχές της NEPAD όσον αφορά τη δηµοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, το κράτος
δικαίου και την πολιτική και οικονοµική χρηστή διακυβέρνηση, καθώς και την πρόληψη συρράξεων, οι
οποίες αποτελούν θεµέλια για τη δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα συντελέσουν στην ειρήνη,
τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της Αφρικής.

Σύµφωνα µε τη ∆ήλωση του Καΐρου, η ΕΕ επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει τις αφρικανικές προσπάθειες για
την επιτυχία της Αφρικανικής Ένωσης. Η ΕΕ αναµένει µε ικανοποίηση τις δυνατότητες που θα προσφέρει η
ΑΕ για την προώθηση της παλαιότερης συνεργασίας και την εµβάθυνση του πολιτικού διαλόγου.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι συνδεδεµένες
χώρες Κύπρος και Μάλτα, καθώς και η Νορβηγία και το Λιχτενστάιν, χώρες της ΕΖΕΣ, µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συµµερίζονται την παρούσα δήλωση.

________________________

89/2002
∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

για τις εκλογές στη Βολιβία
Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2002

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση συγχαίρει τον λαό και τα πολιτικά κόµµατα της Βολιβίας για την ειρηνική και οµαλή
διεξαγωγή των προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών την Κυριακή, 30 Ιουνίου που επιβεβαιώνει την
εδραίωση και ωρίµανση της δηµοκρατίας στη Βολιβία.
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Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση αναγνωρίζει τον θετικό ρόλο που έπαιξαν τα εθνικά και νοµαρχιακά εκλογοδικεία
σύµφωνα µε την εκλογική νοµοθεσία.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση επιβεβαιώνει τη δέσµευσή της να συνεχίσει να αναπτύσσει εξαίρετες σχέσεις µε τη
Βολιβία µέσω του πολιτικού διαλόγου, της οικονοµικής συνεργασίας και της υποστήριξης των
προγραµµάτων συνεργασίας, µε στόχο την περαιτέρω προώθηση του εκδηµοκρατισµού, την καταπολέµηση
της διαφθοράς και των ναρκωτικών, την µείωση της φτώχειας και τη µεταρρύθµιση του δηµόσιου τοµέα.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση προσβλέπει στη συνεργασία µε τη νέα κυβέρνηση προκειµένου να συνεχιστεί η
διαδικασία των µεταρρυθµίσεων και η εφαρµογή του εγγράφου στρατηγικής για τη µείωση της φτώχειας
(PRSP), και να ληφθούν εποικοδοµητικά µέτρα αναθέρµανσης της οικονοµίας και ελάφρυνσης των
κοινωνικών επιπτώσεων της τωρινής οικονοµικής κρίσης.

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

________________________

90/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την ορκωµοσία του Προέδρου Kabbah στη Σιέρρα Λεόνε στις 12 Ιουλίου

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2002

Η ΕΕ απευθύνει τα συγχαρητήριά της στον Πρόεδρο Kabbah για την ορκωµοσία του ως Αρχηγού του
Κράτους της Σιέρρα Λεόνε. Η τελετή της ορκωµοσίας αποτελεί άλλο ένα σηµαντικό ορόσηµο για την
επιστροφή της Σιέρρα Λεόνε στη δηµοκρατία. Η ΕΕ επαναλαµβάνει τη δέσµευσή της να βοηθήσει τη νέα
κυβέρνηση της Σιέρρα Λεόνε να αντιµετωπίσει την τεράστια πρόκληση της ανοικοδόµησης της χώρας µετά
τον µακροχρόνιο και σκληρό εµφύλιο πόλεµο.

Η ΕΕ θα τηρήσει επίσης τη δέσµευσή της να βοηθήσει για την προαγωγή της σταθερότητας στην
συγκεκριµένη υπο-περιφέρεια, ειδικότερα µέσω του Ειδικού Αντιπροσώπου της Προεδρίας της ΕΕ στην
Ένωση των χωρών του Ποταµού Μάνο, κ. Hans Dahlgren.

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

________________________
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91/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της ΕΕ για τη διαδικασία συµφιλίωσης
στη Μαδαγασκάρη

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει θερµά και υποστηρίζει τη διαδικασία συµφιλίωσης στη Μαδαγασκάρη την
οποία εγκαινίασε ο Πρόεδρος κ. Μάρκ Ραβαλοµανάνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευελπιστεί ότι η διαδικασία
αυτή θα οδηγήσει το λαό της Μαδαγασκάρης στην ειρήνη και τη σταθερότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να συνδράµει τη Μαδαγασκάρη  στις προετοιµασίες της για τις
προβλεπόµενες κοινοβουλευτικές εκλογές καθώς και να συµβάλει ουσιαστικά στις προσπάθειες της
Μαδαγασκάρης να ανορθώσει την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση στη χώρα.

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

________________________

93/2002
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε την έκβαση της έφεσης την οποία άσκησε ο Datuk Seri Anwar Ibrahim
κατά της καταδικαστικής εναντίον του απόφασης της 14ης Απριλίου 1999

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχισε να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη δίωξη κατά του Datuk Seri Anwar
Ibrahim, πρώην Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης της Μαλαισίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει τη βαθειά της ανησυχία ως προς τη δίκαιη διεξαγωγή της δίκης που
ολοκληρώθηκε στις 14 Απριλίου 1999 και εκφράζει την απογοήτευσή της για την επικύρωση της απόφασης
τελεσιδίκως.

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

_______________________
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94/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την Αϊτή

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί τη λεπτοµερή και περιεκτική έκθεση της Επιτροπής ∆ιερεύνησης των
γεγονότων της 17ης ∆εκεµβρίου 2001 στην Αϊτή και παρακινεί την κυβέρνηση της Αϊτής καθώς και την
αντιπολίτευση να αποδεχθούν και να εφαρµόσουν τις συστάσεις της έκθεσης και να λάβουν µέτρα
οικοδόµησης εµπιστοσύνης για την επίτευξη πολιτικής συµφωνίας που θα δώσει νέα ώθηση στη
δηµοκρατική διαδικασία στη χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την πλήρη της υποστήριξη προς τις προσπάθειες του ΟΑΚ
(Οργανισµού Αµερικανικών Κρατών) για την επίτευξη µόνιµων πολιτικών λύσεων στις υφιστάµενες
δυσκολίες που αντιµετωπίζονται στην Αϊτή, εξασφαλίζοντας την ενίσχυση της δηµοκρατίας και του κράτους
δικαίου προς όφελος του πληθυσµού της Αϊτής. Η ΕΕ επικροτεί επίσης και υποστηρίζει το έργο της
αποστολής ΟΑΚ/CARICOM (Κοινότητα Καραϊβικής) στην Αϊτή.

Η ΕΕ υπενθυµίζει την απόφαση του Συµβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2002 να αναστείλει εν µέρει την
παροχή χρηµατοδοτικής ενίσχυσης και να επιτρέψει τη βαθµιαία αναδραστηριοποίηση όλων των µέσων
συνεργασίας για την ανάπτυξη µόνον εφόσον τα ενδιαφερόµενα κόµµατα της Αϊτής καταλήξουν σε
στοιχειώδη πολιτική συµφωνία και λάβουν τα αναγκαία µέτρα για µια ουσιαστική εφαρµογή της συµφωνίας
αυτής. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις σχετικές εξελίξεις στην Αϊτή.

Οι χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης οι οποίες είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, και οι χώρες της ΕΖΕΣ, που είναι µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ευθυγραµµίζονται προς τη δήλωση αυτή.

________________________

 95/2002

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε την ανάληψη των
καθηκόντων του Προέδρου της Κολοµβίας Alvaro Uribe

Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει την Αυτού Εξοχότητα τον κύριο Αlvaro Uribe για την ανάληψη των
καθηκόντων του Συνταγµατικού Προέδρου της Κολοµβίας και εκφράζει τις πλέον ειλικρινείς της ευχές για
την επιτυχία της υψηλής του αποστολής ως εκλεγέντος Προέδρου, για την προσωπική του ευηµερία και την
ευηµερία του λαού της Κολοµβίας.

Η νέα κυβέρνηση της Κολοµβίας αντιµετωπίζει ουσιαστικές πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές
προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της θα υποστηρίξουν τις προσπάθειες του Προέδρου
Uribe προς αντιµετώπιση των προκλήσεων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της
για την προσήλωση της νέας κυβέρνησης στις αρχές της ∆ηµοκρατίας, στον σεβασµό των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και στο κράτος δικαίου, καθώς και τις προθέσεις της να ενισχύσει τους κρατικούς θεσµούς και
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να εργαστεί για την βελτίωση της ασφάλειας και την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και του
λαθρεµπορίου ναρκωτικών.

Η ΕΕ καταδικάζει σθεναρώς όλες τις παραβάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του διεθνούς
ανθρωπιστικού δικαίου στην Κολοµβία και καλεί όλες τις πλευρές να εργαστούν για µια διαπραγµατευτική
επίλυση της σύρραξης ως του µόνου τρόπου επίτευξης µιας σταθερής ειρήνης. Η ΕΕ καταγγέλει επίσης
σθεναρώς την εκστρατεία εκφοβισµού των δηµάρχων και των δηµοτικών συµβούλων η οποία αποτελεί
απαράδεκτη παραβίαση των τοπικών ελευθεριών και της λειτουργίας των δηµοκρατικών θεσµών.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ΕΕ αποδίδει µεγάλη σηµασία στην δέσµευση του Προέδρου Uribe να επιδιώξει
µια διαπραγµατευτική λύση και θα εξέφραζε την ικανοποίησή της για την έναρξη συζητήσεων µεταξύ της
κυβέρνησης της Κολοµβίας και των παρανόµων ενόπλων οµάδων µόλις συγκεντρωθούν οι αναγκαίες
προϋποθέσεις. Η ΕΕ χαιρετίζει την πρόσκληση των Ηνωµένων Εθνών να διαδραµατίσουν κεντρικό ρόλο ως
διαµεσολαβητές.

Η ΕΕ θα υποστηρίξει απολύτως τις προσπάθειες της νέας κυβέρνησης να θέσει τέρµα στην ατιµωρησία και
υπενθυµίζει την σηµασία της πλήρους εφαρµογής του νόµου κατά των υπευθύνων για τα διαπραχθέντα
εγκλήµατα.

Η ΕΕ κρίνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις κοινωνικές και οικονοµικές µεταρρυθµίσεις
προκειµένου να επιτευχθεί µια µόνιµη λύση. Η ΕΕ είναι πρόθυµη να συνδράµει την κυβέρνηση κατά τον
σχεδιασµό και την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων αυτών πέραν των συνεχών της προσπαθειών προς
υποστήριξη πρωτοβουλιών µε στόχο την προώθηση της ειρήνης και της συµφιλίωσης.

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

________________________

96/2002

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της ΕΕ, σχετικά µε τη Γεωργία, την πρόσφατη επίθεση κατά του
Liberty Institute στην Τιφλίδα και άλλα επεισόδια

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει βαθιά ανησυχία για την επίθεση που πραγµατοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου
2002 εναντίον του Κέντρου του  Liberty Institute στην Τιφλίδα. Η επίθεση αυτή, καθώς και άλλα επεισόδια
εναντίον µη κυβερνητικών και θρησκευτικών οργανώσεων, υπονοµεύουν την ελευθερία της σκέψης και της
θρησκείας στη Γεωργία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την κυβέρνηση της Γεωργίας να τηρήσει τις υποχρεώσεις της ως µέλος του
Συµβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ. Όλοι οι πολίτες της Γεωργίας έχουν το θεµιτό δικαίωµα να
συµµετέχουν σε ειρηνικές δραστηριότητες, χωρίς το φόβο εγκληµατικών και βίαιων πράξεων. Τυχόν
αποτυχία βελτίωσης του υφιστάµενου  περιβάλλοντος ασφαλείας και εδραίωσης του κράτους δικαίου θα
επηρεάσει αρνητικά την πολιτική και την οικονοµική κατάσταση στη Γεωργία.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την κυβέρνηση της Γεωργίας να καταβάλει πάσα προσπάθεια προκειµένου να
εξασφαλιστεί η διενέργεια ταχείας και διεξοδικής έρευνας του επεισοδίου, προκειµένου να παραπεµφθούν
στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι για την επίθεση. Η ΕΕ καλεί επιπλέον τις αρχές της Γεωργίας να λάβουν τα
κατάλληλα µέτρα για την εγγύηση της ασφάλειας των µη κυβερνητικών και των θρησκευτικών
οργανώσεων, καθώς και του προσωπικού τους.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι συνδεδεµένες
χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία και οι χώρες της ΕΖΕΣ η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία,
µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

________________________

97/2002

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

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ζωηρή ικανοποίηση για τη συµφωνία που επετεύχθη µεταξύ της κυβέρνησης
του Σουδάν και του SPLM/A στο Machakos της Κένυας, στις 20 Ιουλίου 2002, ως προς τα δύο πιο επίµαχα
ζητήµατα, και συγκεκριµένα το δικαίωµα αυτοδιάθεσης του λαού του Νοτίου Σουδάν και το θέµα του
κράτους και της θρησκείας.

Η ΕΕ παροτρύνει όλα τα αντιµαχόµενα µέρη στο Σουδάν να τηρήσουν τη συµφωνία και να εργασθούν µε
προσήλωση για την επίτευξη συνολικής ειρηνευτικής συµφωνίας όταν αναληφθούν εκ νέου οι
διαπραγµατεύσεις κατά τα µέσα Αυγούστου του 2002.

Η ΕΕ επιβεβαιώνει τη θερµή της υποστήριξη για την ειρηνευτική διαδικασία της IGAD (∆ιακυβερνητική
Αρχή για την Ανάπτυξη), το ρόλο της Κένυας στη διευκόλυνση της διαδικασίας αυτής και τους εξωτερικούς
εταίρους οι οποίοι έχουν διαδραµατίσει ζωτικό ρόλο στην επίτευξη του αποτελέσµατος αυτού.

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την ΕΕ, οι συνδεδεµένες
χώρες της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας και οι χώρες της ΕΖΕΣ, µέλη του ΕΟΧ, συντάσσονται µε
την παρούσα δήλωση.

________________________

98/2002
∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

για το Μαυροβούνιο
Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει τη σηµασία που αποδίδει στη συµφωνία της νοµοθεσίας για τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης και τις εκλογές προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες και ζητά από όλα τα µέρη του
Μαυροβουνίου, πριν λάβουν οποιοδήποτε νοµοθετικό µέτρο, να δεχθούν τις συµβουλές που προσφέρουν ο
ΟΑΣΕ και το Συµβούλιο της Ευρώπης, ώστε η νοµοθεσία να ανταποκρίνεται προς τους κανόνες αυτούς.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι η θέσπιση και εφαρµογή νοµοθεσίας σύµφωνης προς τους
ευρωπαϊκούς κανόνες συνιστά σηµαντική προϋπόθεση για την προσέγγιση προς την Ευρώπη και την ένταξη
στους ευρωπαϊκούς θεσµούς.

________________________

99/2002
∆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 τη συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέµηση της αποσταθεροποιητικής

συσσώρευσης και διάδοσης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισµού
Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 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 2002/589/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της
12ης Ιουλίου 2002 σχετικά µε τη συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέµηση της
αποσταθεροποιητικής συσσώρευσης και διάδοσης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισµού και την
κατάργηση της κοινής θέσης 1999/34/ΚΕΠΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση αυτή τη δέσµευση.

________________________

100/2002
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τη δίκη,

στην Αίγυπτο, του ∆ρα Saad Eddin Ibrahim και των υπαλλήλων του Κέντρου Ibn Khaldoun
και της Ένωσης Hoda

Βρυξέλλες, 30 Ioυλίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολούθησε στενά τη δικαστική διαδικασία, στην Αίγυπτο, κατά του ∆ρα Saad
Eddin Ibrahim και των υπαλλήλων του Κέντρου Ibn Khaldoun και της Ένωσης Hoda (Ένωση Αιγυπτίων
Γυναικών Ψηφοφόρων).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι η δραστήρια κοινωνία των πολιτών αποτελεί προϋπόθεση για την
κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της Αιγύπτου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί ιδιαίτερα για τις ποινές που επέβαλε το Αιγυπτιακό Κρατικό ∆ικαστήριο
Ασφαλείας στις 29 Ιουλίου στον ∆ρα Saad Eddin Ibrahim και τους συγκατηγορουµένους του.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την έκπληξή της για τον εσπευσµένο τρόπο µε τον οποίο εκδόθηκε η
απόφαση, ο οποίος µπορεί να θέσει υπό αµφισβήτηση την ορθή διεξαγωγή της δίκης.

Το Κέντρο Ibn Khaldoun και η Ένωση Hoda έχουν λάβει, βάσει δεόντως υπογεγραµµένων συµβάσεων,
κονδύλια συνολικού ύψους 315.000 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει ανεξάρτητων λογιστικών
ελέγχων, δεν προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία για τη φερόµενη παραποίηση εγγράφων που αποτελούσε,
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κατά τα φαινόµενα, βασικό στοιχείο της δίωξης. Στη συνάρτηση αυτή, η ΕΕ επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει
πλήρως τους κατηγορουµένους, οι οποίοι, κατά τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτελούσαν, απλώς, το
επιστηµονικό έργο τους κατά υπεύθυνο τρόπο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι της γνώµης ότι η καταδικαστική απόφαση κατά του ∆ρα Saad Eddin Ibrahim και
των συγκατηγορουµένων του είχε ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην εικόνα της Αιγύπτου στο εξωτερικό.

∆εδοµένου ότι η αιγυπτιακή νοµοθεσία επιτρέπει το ενδεχόµενο αναίρεσης ή έφεσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση
θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί µε προσοχή την υπόθεση του ∆ρα Ibrahim και θα παραµείνει σε επαφή
µε τις αιγυπτιακές αρχές.

_______________________

101/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

στη Συρία
Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2002

Η ΕΕ σηµείωσε µε ικανοποίηση τις υποσχέσεις για οικονοµικές και πολιτικές µεταρρυθµίσεις στη Συρία που
δόθηκαν αµέσως µετά την ανάληψη καθηκόντων από τον Πρόεδρο Bashar Al-Assad. Ανησυχεί, ωστόσο, για
τη µικρή πρόοδο που έχει σηµειωθεί µέχρι σήµερα.

Η ΕΕ καλεί λοιπόν τη συριακή κυβέρνηση να ξεκινήσει επειγόντως τις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες, όπως
είχε υποσχεθεί.

Ο διάλογος που διεξάγεται µεταξύ Συρίας και ΕΕ περιλαµβάνει θέµατα σχετικά µε τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες. Ο διάλογος γίνεται, µεταξύ άλλων, µε βάση τις αµοιβαία
αποδεκτές αρχές της δήλωσης της Βαρκελώνης για σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θα ενισχυθεί
µε τη µελλοντική Συµφωνία Σύνδεσης, η οποία γίνεται αντικείµενο διαπραγµατεύσεων µεταξύ της Συρίας
και της ΕΕ. Και τα δύο µέρη αναγνώρισαν ότι ένας σοβαρός και συνεχής διάλογος είναι φυσικός µεταξύ
εταίρων και η ΕΕ εκτιµά τη θετική στάση της Συρίας όσον αφορά τον διεξαγόµενο διάλογο.

Στο πλαίσιο του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η ΕΕ διατύπωσε συχνά τα τελευταία χρόνια προς
τη συριακή κυβέρνηση την ανησυχία της για συλλήψεις και δίκες, για πολιτικούς λόγους, επιφανών πολιτών
λόγω της ειρηνικής άσκησης του νόµιµου δικαιώµατος ελευθερίας του λόγου.

Η ΕΕ λυπάται βαθιά για τις ποινές φυλάκισης που απαγγέλθηκαν πρόσφατα κατά των Riad al-Turk, Habib
Saleh, Mamoun al-Homsi, Riad Seif, Aref Dalila, Walid al-Bunni και άλλων ατόµων που ασκούσαν ειρηνικά
το νόµιµο δικαίωµα ελευθερίας του λόγου και καλεί επειγόντως τη Συρία να
ελευθερώσει όλους τους πολιτικούς κρατούµενους.

Η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι επετράπη στους διπλωµατικούς της εκπροσώπους να
παρακολουθήσουν τη δίκη σε αστικό δικαστήριο των δύο µελών του Κοινοβουλίου, Riad Seif και Mamoum
al-Homsi, αλλά λυπάται γιατί τους απαγορεύθηκε να παραστούν σε άλλες δίκες που πραγµατοποιήθηκαν
στο ∆ικαστήριο Κρατικής Ασφάλειας.
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Όσον αφορά την ελευθερία του λόγου, η ΕΕ ανησυχεί επίσης για τη συνεχή επιδείνωση των συνθηκών
εργασίας των περιφερειακών και διεθνών µέσων ενηµέρωσης στη Συρία.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Συρία, ιδίως στο
πλαίσιο της µελλοντικής Συµφωνίας Σύνδεσης. Η ΕΕ καλεί τη συριακή κυβέρνηση να σεβαστεί τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένου του κράτους δικαίου και της ελευθερίας έκφρασης, σύµφωνα
µεταξύ άλλων µε τη ∆ιεθνή Συνθήκη για τα Αστικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα, την οποία έχουν υπογράψει
τόσο η Συρία όσο και τα κράτη µέλη της ΕΕ.

Η ΕΕ προσβλέπει στη συνέχεια του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα µε τη συριακή κυβέρνηση.

________________________

102/2002
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε τις δηµοτικές εκλογές στη Νότια Σερβία
Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για την οµαλή διεξαγωγή δηµοτικών εκλογών στη Νότια
Σερβία στις 28 Ιουλίου 2002 και για το γεγονός ότι οι εκλογές αυτές διεξήχθησαν, γενικά, σύµφωνα µε τα
διεθνή πρότυπα.

Επιδοκιµάζει το εξαιρετικό έργο του ΟΑΣΕ, του Συµβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών
παρατηρητών, που κατέστησε δυνατή την οµαλή καταµέτρηση των ψήφων.

Οι εν λόγω εκλογές αποτελούν ένα ακόµη βήµα προς τη σταθεροποίηση της περιοχής. Η συµµετοχή όλων
των κοινοτήτων στη διαδικασία είναι δείγµα ωριµότητας, που οδηγεί στη δηµιουργία κλίµατος πολιτικής
σταθερότητας και οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Η ΕΕ καλεί όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να συνεχίσουν να εργάζονται µε πνεύµα διαλόγου και συνεργασίας
και να συστήσουν τους νέους δηµοτικούς φορείς µόλις επιβεβαιωθούν τα τελικά αποτελέσµατα.

________________________

103/2002
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της ΕΕ επ� ευκαιρία της τελετής υπογραφής, στην Πραιτώρια
στις 30 Ιουλίου 2002, των Συµφωνιών µεταξύ της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό και της

Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Ρουάντα
Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου

Επ� ευκαιρία της τελετής υπογραφής στην Πραιτώρια στις 30 Ιουλίου 2002, η Προεδρία συγχαίρει, εξ
ονόµατος της ΕΕ, τις Κυβερνήσεις της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό και της ∆ηµοκρατίας της Ρουάντα
για την υπογραφή της «Ειρηνευτικής συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του
Κονγκό και της ∆ηµοκρατίας της Ρουάντα µετά την απόσυρση των στρατευµάτων της Ρουάντα από το
έδαφος της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό και τη διάλυση των πρώην FAR και των δυνάµεων
Interahamwe στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό (Λ∆Κ)» και του προγράµµατος εφαρµογής της αυτής
συµφωνίας.
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Εξ ονόµατος της ΕΕ, η Προεδρία διατυπώνει θερµή ευχή να χρησιµοποιήσουν τα µέρη του Κονγκό την
παρούσα δυναµική για να προωθήσουν την ολοκλήρωση, µε συµµετοχή όλων των µερών, του εσωτερικού
διαλόγου του Κονγκό.

Η Προεδρία, εξ ονόµατος της ΕΕ, διαβεβαιώνει όλα τα µέρη ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει τη
συνεχιζόµενη διαδικασία της εξασφάλισης ειρήνης και ασφάλειας για όλες τις χώρες και τους πληθυσµούς
της περιοχής.

Η Προεδρία αναγνωρίζει, εξ ονόµατος της ΕΕ, τη σηµαντική συµβολή της Νοτιοαφρικανικής Προεδρίας της
ΑΕ και του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών και υπογραµµίζει τη σηµασία της ενιαίας
υποστήριξης εκ µέρους της διεθνούς κοινότητας.

________________________

104/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της ΕΕ σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στη Λιβερία
όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει εξαιρετικά ανήσυχη λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Λιβερία όσον
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και παροτρύνει την κυβέρνηση της Λιβερίας να τηρήσει πλήρως τις
πρόσφατες διαβεβαιώσεις της ότι τα θεµελιώδη δικαιώµατα όλων των πολιτών και κατοίκων της Λιβερίας
θα γίνουν σεβαστά.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει ανεπιφύλακτα την αυθαίρετη κράτηση του Hassan Bility,
εκδότη της εφηµερίδας «The Analyst» καθώς και δύο άλλων ατόµων. Οι τρεις συνελήφθησαν στις 24
Ιουνίου και κατηγορήθηκαν ως αντιφρονούντες ακτιβιστές. ∆εν παρέστησαν ενώπιον του δικαστηρίου κατά
την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία της 1ης Ιουλίου.

Η ΕΕ καλεί την κυβέρνηση της Λιβερίας να δώσει άµεσες διαβεβαιώσεις στην ΕΕ ως προς την υγεία των
τριών και την γενική τους κατάσταση και είτε να κινήσει δικαστική διαδικασία εναντίον τους είτε να τους
απελευθερώσει.

________________________
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105/2002
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε τις προσεχείς «Προεδρικές εκλογές» στο Ναγκόρνο-Καραµπάχ
Βρυξέλλες, 02 Αυγούστου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την υποστήριξή της στην εδαφική ακεραιότητα του Αζερµπαϊτζάν, και
υπενθυµίζει ότι δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία του Ναγκόρνο-Καραµπάχ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
πάντοτε τονίσει την ανάγκη να επιτευχθεί µια σταθερή πολιτική συµφωνία σχετικά µε το Ναγκόρνο-
Καραµπάχ, η οποία θα είναι αποδεκτή τόσο από την Αρµενία όσο και από το Αζερµπαϊτζάν. Η ΕΕ δεν είναι
σε θέση να θεωρήσει νόµιµες τις «προεδρικές εκλογές» που πρόκειται να διενεργηθούν στις 11 Αυγούστου
2002 στο Ναγκόρνο-Καραµπάχ. Η ΕΕ πιστεύει ότι οι εκλογές αυτές δεν θα επηρεάσουν την ειρηνευτική
διαδικασία.

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

________________________

106/2002
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

όσον αφορά την Τουρκία
Βρυξέλλες, 6 Αυγούστου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πλήρως κάθε προσπάθεια προκειµένου η Τουρκία να ανταποκριθεί σε
όλες τις προτεραιότητες της Εταιρικής Σχέσης Προσχώρησης.

Κατόπιν αυτού, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ένθερµα την ικανοποίησή της για τις µεταρρυθµίσεις που
ενέκρινε το Τουρκικό Κοινοβούλιο στις 3 Αυγούστου. Πρώτη εντύπωση είναι ότι η παρούσα δέσµη
µεταρρυθµίσεων συνιστά ένα σηµαντικό βήµα προς την ορθή κατεύθυνση. Στην προσεχή Περιοδική Έκθεσή
της η Επιτροπή θα αξιολογήσει διεξοδικότερα τη δέσµη, καθώς επίσης και όλες τις άλλες πρωτοβουλίες και
νοµοθετικές τροποποιήσεις που έχουν αναληφθεί από την τελευταία Περιοδική Έκθεση. Η Περιοδική
Έκθεση της Επιτροπής θα εκτιµήσει επίσης την ουσιαστική εφαρµογή και εκτέλεση των µεταρρυθµίσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε να ενθαρρύνει την Τουρκία να συνεχίσει τις καταβαλλόµενες προσπάθειες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει την ανάγκη ταχείας και συνολικής εφαρµογής. Εν προκειµένω ενθαρρύνουµε
τις τουρκικές αρχές να υιοθετήσουν ταχέως τις ρυθµίσεις που αναφέρονται στην παρούσα δέσµη
προκειµένου να τεθούν πάραυτα σε ισχύ το γράµµα και το πνεύµα των µεταρρυθµίσεων.

Όπως υπογραµµίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης, νέες αποφάσεις σχετικά µε την
υποψηφιότητα της Τουρκίας θα µπορούσαν να ληφθούν υπό το φως των εξελίξεων που θα σηµειωθούν
µεταξύ των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Σεβίλλης και της Κοπεγχάγης, βάσει της Περιοδικής Έκθεσης που
θα υποβάλει η Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2002 και σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ελσίνκι και του
Λάκεν.

________________________
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107/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για το Μπουρούντι
Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει απερίφραστα την αναθέρµανση της βίας κατά του άµαχου πληθυσµού
και, ιδίως, τους πρόσφατους τυφλούς βοµβαρδισµούς από ένοπλες οµάδες κατά της πρωτεύουσας
Bujumbura και συµπάσχει µε όλον τον βαριά δοκιµαζόµενο πληθυσµό.

Ενώπιον της παράλογης αυτής κλιµάκωσης της βίας, σηµειώνει µε ελπίδα την εξαγγελία έναρξης
διαπραγµατεύσεων στην Τανζανία µεταξύ της µεταβατικής κυβέρνησης και των ένοπλων οµάδων µε σκοπό
την κατάπαυση του πυρός. Παρακινεί για µία ακόµη φορά τις ένοπλες αυτές οµάδες να παρακαθίσουν στο
τραπέζι των διαπραγµατεύσεων και απευθύνει επείγουσα έκκληση προς όλα τα µέρη να λάβουν µέρος σε
αυτή τη διαδικασία αποφασισµένα να συµβάλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Καλεί τις χώρες της
περιοχής να σταµατήσουν να υποστηρίζουν καθ� οιονδήποτε τρόπο τις στρατιωτικές ενέργειες των ένοπλων
οµάδων που είναι αναµεµειγµένες στη σύρραξη στο Μπουρούντι.

Η ΕΕ επαναλαµβάνει τέλος την υποστήριξή της στις διαµεσολαβητικές προσπάθειες της Νοτίου Αφρικής
και της περιφερειακής Πρωτοβουλίας για το Μπουρούντι. Υποστηρίζει τη δέσµευση των χωρών της
περιοχής, ιδίως της Τανζανίας, να επιτύχουν το συντοµότερο δυνατό την καταστολή των βιαιοπραγιών και
την κατάπαυση του πυρός, προς όφελος του Μπουρούντι και ολόκληρης της περιοχής.

________________________

108/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
κατόπιν της ανακήρυξης του Προέδρου Gonzalo Sánchez de Lozada στις 6 Αυγούστου 2002

Βρυξέλλες, 7 Αυγούστου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι η εκλογική διαδικασία διεξήχθη και ολοκληρώθηκε
σύµφωνα µε το βολιβιανό δίκαιο και οδήγησε στο σχηµατισµό νέας κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
συγχαίρει τον κ. Gonzalo Sánchez de Lozada ως συνταγµατικό Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας της Βολιβίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συµµερίζεται την άποψη της νέας κυβέρνησης ότι η ένδεια, ο κοινωνικός
αποκλεισµός, η ανεργία, η οικονοµική κρίση και η διαφθορά αποτελούν τα σηµαντικότερα ζητήµατα που
πρέπει να αντιµετωπισθούν και ανυποµονεί να συνεργαστεί µε τη νέα κυβέρνηση σε αυτούς τους τοµείς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζει ότι είναι σηµαντικό να συνεχισθεί η διαδικασία της µεταρρύθµισης του
δηµόσιου τοµέα, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, και να ενισχυθούν οι δηµόσιοι θεσµοί σε κεντρικό και τοπικό
επίπεδο προκειµένου να λυθούν τα κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναβεβαιώνει τη δέσµευσή της να διατηρήσει την υποστήριξή της προς την
καταπολέµηση της παράνοµης καλλιέργειας και διακίνησης ναρκωτικών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζει ότι είναι σηµαντικό να επιλυθούν σηµαντικά προβλήµατα µέσω του
διαλόγου και παροτρύνει τη νέα κυβέρνηση, τα πολιτικά κόµµατα και τις οργανώσεις της κοινωνίας των
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πολιτών να δεσµευθούν στην αναζήτηση λύσεων µέσω διαπραγµατεύσεων και ευρείας εθνικής συναίνεσης
στο πλαίσιο του υπάρχοντος δηµοκρατικού συστήµατος της Βολιβίας.

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

________________________

109/2002
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για τη βία στο Κασµίρ και το Πακιστάν
Βρυξέλλες, 7 Αυγούστου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει απερίφραστα τις αδικαιολόγητες επιθέσεις εναντίον ινδουιστών
προσκυνητών στο Nunwan του Κασµίρ στις 6 Αυγούστου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει επίσης την
επίθεση εναντίον αθώων πολιτών σε χριστιανικό σχολείο και εκκλησία στο Murree του Πακιστάν, στις 5
Αυγούστου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λυπάται για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις
οικογένειες των θυµάτων και στις κυβερνήσεις της Ινδίας και του Πακιστάν.

Οι αποτρόπαιες αυτές επιθέσεις υπογραµµίζουν τη σηµασία της συνέχισης του αγώνα κατά της
τροµοκρατίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει τη σηµασία της ενίσχυσης του πνεύµατος θρησκευτικής ανεκτικότητας.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι συνδεδεµένες
χώρες της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας, και το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, χώρες της ΕΖΕΣ
µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συνυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

________________________

110/2002
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις εκλογές στο Καµερούν στις 30 Ιουνίου 2002

Βρυξέλλες, 7 Αυγούστου 2002

Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την ειρηνική διεξαγωγή των πρόσφατων βουλευτικών και
δηµοτικών εκλογών και την ίδρυση του Εθνικού Εκλογικού Παρατηρητηρίου.

Η ΕΕ ανησυχεί, ωστόσο, για κάποιες ενδείξεις ανωµαλιών στην εκλογική διαδικασία και επιθυµεί να τονίσει
στην κυβέρνηση του Καµερούν την ανάγκη ουσιαστικής εκλογικής µεταρρύθµισης πριν από τις προεδρικές
εκλογές του 2004.

Η ΕΕ αναµένει να συνεργασθεί µε την κυβέρνηση του Καµερούν για την περαιτέρω ενίσχυση των σχετικών
θεσµών και τη θέσπιση των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη αυτού του στόχου.

________________________
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DECLARATION 11 SEPTEMBER 2002
Brussels, 11 September 2002

DECLARATION BY HEADS OF STATE AND GOVERNMENT OF THE EUROPEAN UNION,
THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN

COMMISSION, AND THE HIGH REPRESENTATIVE FOR THE COMMON FOREIGN AND
SECURITY POLICY

The Central and Eastern European countries associated with the European Union, the associated countries
Cyprus, Malta and Turkey, and the EFTA countries, members of the European Economic Area align
themselves with this declaration.

Today marks the first anniversary of the terrorist attacks against the United States of America.
Thousands of innocent people, many citizens of Europe among them, became victims of terrorism in New
York, Washington and Pennsylvania on 11 September 2001. Many died in a selfless and heroic effort to save
the lives of others.

It is with deep sorrow that we remember that tragic day. Our thoughts and prayers go to the bereaved
families and friends in the United States and throughout the world who were stricken by the violence
unleashed a year ago.

11 September reminded all of us that security and democracy can never be taken for granted but must be
defended actively and ceaselessly. It also made clear that the scourge of terrorism, in itself a denial of
common democratic values and principles, must continue to be met through steadfast international
cooperation. Those who perpetrate and sponsor terrorist acts will be brought to justice and punished.

The terrorist attacks of 11 September have given rise to the most comprehensive international cooperation in
decades. Countries all over the world have united in the common cause against the kind of cynical contempt
for human lives that lies behind it. This unique solidarity must be sustained and supported, also through
dialogue of cultures.

11 September underlined how inextricably intertwined our destinies are. The EU will not slacken its resolve
to contribute to the international community�s fight against terrorism. We will continue to stand side by side
with the United States and all the other countries in this endeavour and seek to build a just international order
that promotes peace and prosperity for all.

__________________
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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
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/Bulletins


Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm

Page: 55
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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