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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:

Aριθ. 30/2002: Απαγόρευση καπνίσµατος στα υπηρεσιακά αυτοκίνητα·

Aριθ. 31/2002: Χρησιµοποίηση των πιστώσεων αποζηµίωσης γραµµατείας
(θέση 3910) κατά το οικονοµικό έτος 2002

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

_____________________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ



ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ8

∆ελτίο 18.11.2002 - EL - PE 320.292

∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΛΗΞΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΙΣΠΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Κανονισµού

ο κ. Pere ESTEVE (ELDR-/ES)

παραιτήθηκε  από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από 17 Οκτωβρίου 2002.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 23ης Οκτωβρίου 2002.

___________________________

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΟΥ∆ΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 24ης Οκτωβρίου  2002, έλαβε γνώση της εκλογής
του:

κ .Peder WACHTMEISTER

σε αντικατάσταση της κ. Gunilla CARLSSON  (PPE-DE/SV), µε ισχύ από τις 23 Οκτωβρίου 2002.

_______________________
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΙΣΠΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 6ης Νοεµβρίου 2002, έλαβε γνώση της εκλογής
του:

κ. Jοan VALLVÉ

σε αντικατάσταση του κ. Pere ESTEVE  (ELDR/ES), µε ισχύ από τις 25 Οκτωβρίου 2002.

_______________________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Κατάσταση στις 07.11.2002)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ     ΘΕΜΑ            Αριθ.

Charles Tannock Κόστος των τραπεζικών εµβασµάτων και αρµοδιότητα
της Επιτροπής να επιτρέψει την κίνηση νοµικής
διαδικασίας

E-2864/02

Christopher Huhne Οικονοµικές προβλέψεις για τον ισοσκελισµένο
προϋπολογισµό

E-2865/02

Christopher Huhne Οικονοµικές προβλέψεις για την αύξηση της οικονοµίας E-2866/02

Christopher Huhne Οικονοµικές προβλέψεις για την αύξηση της οικονοµίας E-2867/02

Christopher Huhne Οικονοµικές προβλέψεις για την αύξηση της οικονοµίας E-2868/02

Christopher Huhne Σχέση ανάµεσα στην αύξηση της οικονοµίας και τον
ισοσκελισµένο προϋπολογισµό

E-2869/02

Christopher Huhne Υποθέσεις οικονοµικού χαρακτήρα E-2870/02

Charles Tannock, Neil Parish και
Theresa Villiers

Παράνοµη απαγόρευση της Γαλλίας επί της εισαγωγής
βοδινού κρέατος από τη Βρετανία

E-2871/02

Ακυρωθείσα ερώτηση E-2872/02

Mogens Camre Οικονοµική ενίσχυση της Ε.Ε. στην Παλαιστινιακή Αρχή P-2873/02

Jonas Sjöstedt Επεσπευσµένη καταβολή επιδοτήσεων στους ιρλανδούς
αγρότες

P-2874/02

Nelly Maes Αθέµιτη κρατική ενίσχυση στη βιοµηχανία όπλων FN P-2875/02

Σταύρος Ξαρχάκος Υγεία και πρόνοια στην Ελλάδα E-2876/02

Σταύρος Ξαρχάκος Υγεία και πρόνοια στην Ελλάδα E-2877/02

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Επαναχάραξη της γραµµής του τραµ στην Αθήνα E-2878/02

Ulla Sandbæk Η πρωτοβουλία "Όλα εκτός από όπλα" E-2879/02

Giles Chichester Πρόοδοι ως προς την απελευθέρωση του τοµέα της
ενέργειας στην ΕΕ

E-2880/02

Theresa Villiers και Charles
Tannock

Πώληση ιρλανδικών εφηµερίδων E-2881/02

María Valenciano Martínez-Orozco Προσφυγή της Επιτροπής κατά του ισπανικού κράτους -
υπόθεση C-358/01 - εισαγωγή προϊόντων καθαρισµού µε
χλωρίνη

E-2882/02

Ilda Figueiredo Kοινοτικές ενισχύσεις E-2883/02
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Erik Meijer Ανεπαρκής εφαρµογή των κανόνων για τη διασφάλιση
της ορθής µεταχείρισης ζωντανών ζώων κατά τη
µεταφορά τους

E-2884/02

Brice Hortefeux Προστασία του αστικού πληθυσµού E-2885/02

Brice Hortefeux Οι τιµές των εφηµερίδων E-2886/02

Cristiana Muscardini Καύσιµα και ρύπανση E-2887/02

Adriana Poli Bortone Πληµµύρες στο Salento - παρέµβαση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

E-2888/02

Adriana Poli Bortone Συντονισµός των παρεµβάσεων στο πλαίσιο των
κοινοτικών ενισχύσεων

E-2889/02

Hanja Maij-Weggen Η σύλληψη Νοτιο-κορεάτισας και του διερµηνέα της στην
Κίνα

E-2890/02

Alexander de Roo Προβλήµατα µε τον Αντιδραστήρα Υψηλής Ροής
Νετρονίων στο Petten

E-2891/02

Erik Meijer Ο κίνδυνος ρήξης των αγωγών νερού ψύξης του
αντιδραστήρα υψηλής ροής νετρονίων στο Petten (Κάτω
Χώρες) και έλλειψη µέτρων για την πρόληψη του
κινδύνου αυτού

E-2892/02

Erik Meijer Ανάθεση σύµβασης σε εξωτερική εταιρία η οποία έχει
αναθέσει σε υπάλληλο της Επιτροπής την αναδιάρθρωση
της ιστοσελίδας της ΕΕ

E-2893/02

Jens-Peter Bonde Λογιστικά της Επιτροπής E-2894/02

Olivier Dupuis Σύλληψη του κ. Wei Jingy, Επίσκοπου της καθολικής
ανεπίσηµης κινεζικής εκκλησίας

E-2895/02

Kathleen Van Brempt Λαθρεµπόριο καπνού E-2896/02

Margrietus van den Berg Συµφωνίες για διεθνείς κανόνες σχετικά µε τον αθλητισµό
υψηλού επιπέδου

E-2897/02

Alexander de Roo Το θάρρος της γνώµης E-2898/02

Nelly Maes Παραβίαση του Ευρωπαϊκού "Κώδικα συµπεριφοράς για
τις εξαγωγές όπλων"

E-2899/02

Hiltrud Breyer Κοινοτικές τιµές και τιµές αναφοράς των ηλεκτρονικών
πεδίων

E-2900/02

Hiltrud Breyer Μελέτες σχετικά µε την ανθυγιεινή επίδραση των
παλλόµενων συχνοτήτων

E-2901/02

Struan Stevenson Πολιτική ανταγωνισµού E-2902/02
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Benedetto Della Vedova Παραβίαση της οδηγίας  79/409/EOK  του Συµβουλίου,
της 2ας Απριλίου 1979 ,εκ µέρους της Ιταλικής
∆ηµοκρατίας µέσω  του νόµου αριθ. 7 της Περιφέρειας
Veneto της 14ης Μαρτίου 2002

E-2903/02

Nelly Maes Bρετονική γλώσσα E-2904/02

Camilo Nogueira Román H προληπτική επίθεση των Ηνωµένων Πολιτειών και του
Ηνωµένου Βασιλείου στο Ιράκ

E-2905/02

Camilo Nogueira Román Ο σιδηρόδροµος µεγάλης ταχύτητας που θα συνδέει τη
Γαλικία µε την Πορτογαλία και µε το κέντρο της
Ευρώπης µέσω Γαλλίας

E-2906/02

Camilo Nogueira Román Η πολιορκία του αρχηγείου του Προέδρου Aραφάτ στην
Παλαιστίνη από τον ισραηλινό στρατό του Αριέλ Σαρόν

E-2907/02

María Valenciano Martínez-Orozco ∆ιαδικασία επί παραβάσει 93/2212 E-2908/02

Fernando Fernández Martín Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κογκό E-2909/02

Fernando Fernández Martín Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κογκό E-2910/02

Fernando Fernández Martín ∆οµηνικανή ∆ηµοκρατία E-2911/02

Fernando Fernández Martín ∆οµηνικανή ∆ηµοκρατία E-2912/02

Fernando Fernández Martín Νιούε E-2913/02

Fernando Fernández Martín Νιούε E-2914/02

Fernando Fernández Martín Παλάου E-2915/02

Fernando Fernández Martín Παλάου E-2916/02

Fernando Fernández Martín Παπούα-Νέα Γουϊνέα E-2917/02

Fernando Fernández Martín Παπούα-Νέα Γουϊνέα E-2918/02

Fernando Fernández Martín Ρουάντα E-2919/02

Fernando Fernández Martín Ρουάντα E-2920/02

Fernando Fernández Martín Σαιν Κιτς και Νέβις E-2921/02

Fernando Fernández Martín Σαιν Κιτς και Νέβις E-2922/02

Alexandros Alavanos Αξιοπιστία στοιχείων χρέους και ελλείµµατος για την
Ελλάδα

P-2923/02

Roger Helmer Παραβίαση του άρθρου 12 του Κανονισµού Υπηρεσιακής
Κατάστασης

P-2924/02

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων κατάρτισης
στην Ελλάδα

P-2925/02
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Ari Vatanen Συνεχείς παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου εκ µέρους
των κρατών µελών

P-2926/02

Paulo Casaca Συγκρούσεις συµφερόντων σε κοινοτικές συµβάσεις P-2927/02

Margrietus van den Berg Προσωρινά µέτρα ενίσχυσης της ολλανδικής ναυπηγίας P-2928/02

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Απαγόρευση ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην Ελλάδα E-2929/02

Graham Watson Φάρµακα για ταχυδροµικά περιστέρια E-2930/02

María Sornosa Martínez Προτίµηση για τη χορήγηση κοινοτικών πόρων στις
σιδηροδροµικές συνδέσεις µεγάλης ταχύτητας (AVE) που
ευνοούν την εδαφική ισορροπία και την οικονοµική και
κοινωνική συνοχή

E-2931/02

Olivier Dupuis ∆ιώξεις των οποίων θύµατα είναι η σύζυγος και ο γιος του
κ. Hada, φυλακισµένου ηγέτη της ∆ηµοκρατικής
Συµµαχίας της Νοτίου Μογγολίας

E-2932/02

Jorge Moreira Da Silva Εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την
ακαδηµαϊκή αναγνώριση πανεπιστηµιακών τίτλων
(Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, ETS032)

E-2933/02

Jorge Moreira Da Silva Εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την
ακαδηµαϊκή αναγνώριση πανεπιστηµιακών τίτλων
(Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, ETS032)

E-2934/02

Cristiana Muscardini, Roberta
Angelilli και Antonio Mussa

Ο ιταλικός πολιτισµός θύµα διακρίσεως στο εξωτερικό E-2935/02

Jules Maaten Η έκθεση που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο
του 2002, σχετικά µε το επενδυτικό κλίµα στην Πολωνία,
κατόπιν αιτήσεως της ολλανδικής κυβέρνησης

E-2936/02

Jan Mulder Αντιβιοτικά ως προσθετικές ύλες που χρησιµοποιούνται
στη διατροφή των ζώων

E-2937/02

Jan Mulder Εισαγωγικοί περιορισµοί στην Πολωνία για τα κοµµένα
άνθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση

E-2938/02

Chris Davies Το µέλλον της αρωµατοθεραπείας P-2939/02

Mikko Pesälä Αποστολή βοήθειας στο Αφγανιστάν P-2940/02

Carlos Carnero González Έκθεση της UAFSE (∆ιοικητικής µονάδας της FSE)
σχετικά µε την ανάθεση µαθηµάτων από το IMEFE
(∆ηµοτικό Ινστιτούτο για την απασχόληση και κατάρτιση
σε θέµατα επιχειρήσεων) του ∆ήµου της Μαδρίτης:
απόκρυψη της έκθεσης και επέµβαση της OLAF

P-2941/02

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Έλεγχος για την εκτέλεση των σιδηροδροµικών έργων
στην Ελλάδα

E-2942/02
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Hanja Maij-Weggen Κατάσταση της υποδοχής παιδιών στα κράτη µέλη και η
ενθάρρυνσή της

E-2943/02

Erik Meijer Η συρρίκνωση και η εξαφάνιση των λιµνών στα νότια
σύνορα της Μακεδονίας λόγω άντλησης υδάτων για
ανάγκες της γεωργίας στην ελληνική πλευρά των
συνόρων

E-2944/02

Paulo Casaca Κατάχρηση κοινοτικών πόρων στην Ρουµανία E-2945/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Κίνδυνοι για τις φάλαινες από την χρήση τεχνολογίας
υψηλής συχνότητας σε ναυτικά γυµνάσια

E-2946/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Η επαναχάραξη διαδροµής του τραµ στην Αθήνα E-2947/02

Sebastiano Musumeci Ναυάγιο µε λαθροµετανάστες στις θάλασσες της Σικελίας P-2948/02

Ian Hudghton Μειώσεις των αλιευτικών στόλων P-2949/02

Juan Ojeda Sanz ∆ίκτυο Πληροφόρησης σχετικά µε την εκπαίδευση στην
Ευρώπη (NARIC)

P-2950/02

Rosa Miguélez Ramos Κατανοµή των διαρθρωτικών πόρων P-2951/02

Gabriele Stauner Ακρόαση του Pascal Lamy από την υπηρεσία για την
καταπολέµηση της απάτης

E-2952/02

Gabriele Stauner Mέγεθος των πληρωµών από και προς τραπεζικούς
λογαριασµούς της Επιτροπής

E-2953/02

Gabriele Stauner Λογαριασµοί της Επιτροπής σε εµπορικές
τράπεζες/επενδύσεων

E-2954/02

Charlotte Cederschiöld ∆ιατήρηση δεδοµένων P-2955/02

María Rodríguez Ramos Εφαρµογή της ρήτρας διασφάλισης στις εισαγωγές
κονσερβών µανταρινιών που προέρχονται από την Κίνα
στην ΕΕ

P-2956/02

Giovanni Procacci Κανονισµός (ΕΚ) 1019/2002 σχετικά µε τη σήµανση του
ελαιολάδου

P-2957/02

Dieter-Lebrecht Koch Απόφαση της Επιτροπής µε ηµεροµηνία 27.6.2002
(2002/525/ΕΚ): Τροποποίηση του Παραρτήµατος ΙΙ της
οδηγίας για οχήµατα στο τέλος του κύκλου της ζωής τους
2000/53/ΕΚ

E-2958/02

Chris Davies Ο αυτοκινητόδροµος Α2 (Λισσαβώνα-Algarve), στην
Πορτογαλία

E-2959/02

André Brie και Joost Lagendijk Ναρκοπέδια στα (ανατολικά) σύνορα µεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας

E-2960/02

Giovanni Pittella Φαρµακευτικός τοµέας στην Ιταλία E-2961/02
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Sérgio Marques Υλοποίηση της βοήθειας προς τη Βενεζουέλα E-2962/02

Christa Klaß Οικονοµική συµµετοχή της ΕΕ στο πρόγραµµα
επιτήρησης για τη ΣΕΒ

P-2963/02

James Fitzsimons Σχέδιο για την εστίαση της κοινής γνώµης στα δάση
"Forest Focus"

P-2964/02

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Τηλεοπτικός Σταθµός για την ενηµέρωση των αγροτών E-2965/02

Nicholas Clegg Προϋποθέσεις για απαλλαγή από τις δεσµεύσεις της
ΓΣΕΥ

E-2966/02

Pere Esteve και Isidoro Sánchez
García

Προστασία του µεσογειακού δάσους E-2967/02

Jens-Peter Bonde Γενικός διαγωνισµός CΟM/Α/6/01 - Υπάλληλος
διοικήσεως (Α7/Α6) στους τοµείς των εξωτερικών
σχέσεων και της διαχείρισης της βοήθειας προς τρίτες
χώρες

E-2968/02

Bert Doorn Τράπεζα δεδοµένων για  ∆εσµευτικές ∆ασµολογικές
Πληροφορίες

P-2969/02

Christa Prets Πρόγραµµα "Πολιτισµός 2000" - Προθεσµία για την
υποβολή σχεδίων σχετικά µε την εκδήλωση "Αγία
Πετρούπολη 2003"

E-2970/02

Christa Prets Γ∆ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων - πολιτική
πληροφόρησης

E-2971/02

Michl Ebner Χρηµατοδότηση της διάθεσης υλικού ειδικού κινδύνου
ΣΕΒ

E-2972/02

Caroline Lucas Κοτόπουλα κρεοπαραγωγής E-2973/02

Pere Esteve και Camilo Nogueira
Román

Χορήγηση ευρωπαϊκών ενισχύσεων για την οικονοµική
ανάπτυξη σε αγροτικές ζώνες της περιοχής Σαφόρ

E-2974/02

Pere Esteve και Camilo Nogueira
Román

Ερµηνεία του Άρθρου 87 της ΣΕΕ όσον αφορά την
πολεοδοµική συµφωνία που συνήψε η Ποδοσφαιρική
Οµάδα Ρεάλ Μαδρίτης και ο ελεύθερος ανταγωνισµός

E-2975/02

Olivier Dupuis Οι απάνθρωπες συνθήκες κράτησης του κ. Latsamy
Khamphoui και του κ. Feng Sackchittaphong

E-2976/02

Erik Meijer Στρέβλωση του ανταγωνισµού επειδή σε κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απασχολούνται στον οικοδοµικό
τοµέα, µε χαµηλό κόστος,  πολωνοί εργάτες που δεν
υπάγονται σε συλλογική σύµβαση εργασίας

E-2977/02

Paulo Casaca Nοθεία του βουτύρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση E-2978/02

Anders Wijkman Υψηλές κρατικές ενισχύσεις στη γερµανική δασική
βιοµηχανία

E-2979/02



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ18

∆ελτίο 18.11.2002 - EL - PE 320.292

Rosa Miguélez Ramos Κοινωνική ρήτρα στις διεθνείς αλιευτικές συµφωνίες E-2980/02

Rosa Miguélez Ramos Μέτρα για τη µείωση των ατυχηµάτων στην αλιεία E-2981/02

Rosa Miguélez Ramos Μέτρα για τη µείωση των ατυχηµάτων στην αλιεία E-2982/02

Rosa Miguélez Ramos Μέτρα για τη µείωση των ατυχηµάτων στην αλιεία E-2983/02

Rosa Miguélez Ramos Μέτρα για τη µείωση των ατυχηµάτων στην αλιεία E-2984/02

Rosa Miguélez Ramos Μέτρα για τη µείωση των ατυχηµάτων στην αλιεία E-2985/02

Rosa Miguélez Ramos Μέτρα για τη µείωση των ατυχηµάτων στην αλιεία E-2986/02

Rosa Miguélez Ramos Μέτρα για τη µείωση των ατυχηµάτων στην αλιεία E-2987/02

Rosa Miguélez Ramos Μέτρα για τη µείωση των ατυχηµάτων στην αλιεία E-2988/02

Rosa Miguélez Ramos Μέτρα για τη µείωση των ατυχηµάτων στην αλιεία E-2989/02

Rosa Miguélez Ramos Μέτρα για τη µείωση των ατυχηµάτων στην αλιεία E-2990/02

Rosa Miguélez Ramos Μέτρα για τη µείωση των ατυχηµάτων στην αλιεία E-2991/02

Rosa Miguélez Ramos Μέτρα για τη µείωση των ατυχηµάτων στην αλιεία E-2992/02

Rosa Miguélez Ramos Μέτρα για τη µείωση των ατυχηµάτων στην αλιεία E-2993/02

Rosa Miguélez Ramos Μέτρα για τη µείωση των ατυχηµάτων στην αλιεία E-2994/02

Rosa Miguélez Ramos Μέτρα για τη µείωση των ατυχηµάτων στην αλιεία E-2995/02

Rosa Miguélez Ramos Μέτρα για τη µείωση των ατυχηµάτων στην αλιεία E-2996/02

Rosa Miguélez Ramos Μέτρα για τη µείωση των ατυχηµάτων στην αλιεία E-2997/02

Rosa Miguélez Ramos Μέτρα για τη µείωση των ατυχηµάτων στην αλιεία E-2998/02

Rosa Miguélez Ramos Μέτρα για τη µείωση των ατυχηµάτων στην αλιεία E-2999/02

Sir Robert Atkins, Guido Bodrato
και Malcolm Harbour

Αθέµιτος ανταγωνισµός στην αγορά σκραπ αλουµινίου E-3000/02

Winfried Menrad Η οδηγία για τα πτηνά: διαφορετικές ερµηνείες στα κράτη
µέλη

P-3001/02

Eija-Riitta Korhola Η νοµική ασφάλεια του θύµατος, η ελεύθερη κυκλοφορία
των πολιτών και τα θύµατα βιασµού στην ΕΕ

P-3002/02

Erik Meijer Ποιότητα, αποτελεσµατικότητα και κόστος των
συστηµάτων λογιστικής που χρησιµοποιεί η Επιτροπή

E-3003/02

Eija-Riitta Korhola Η νοµική ασφάλεια του θύµατος, η ελεύθερη κυκλοφορία
των πολιτών και τα θύµατα βιασµού στην ΕΕ

E-3004/02

Albert Maat Ο ευρωπαϊκός ναυπηγικός τοµέας E-3005/02
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Hiltrud Breyer Καταγγελία Αρ. 2002/427 σχετικά µε την µόλυνση από
βλαβερές/ρυπογόνες ουσίες σε σχολείο - παραβίαση της
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ και του Χάρτη των ∆ικαιωµάτων
των Παιδιών

E-3006/02

Patricia McKenna Αυτοδιάθεση της ∆υτικής Παπουασίας E-3007/02

Elspeth Attwooll Προστασία των εµβρύων των βοοειδών E-3008/02

Charlotte Cederschiöld ∆ιατήρηση δεδοµένων. E-3009/02

Chris Davies Ανθρωπιστική κρίση στη Βόρειο Ουγκάντα E-3010/02

Eluned Morgan Επιδοτήσεις για τη Βρετανική Βασιλική οικογένεια E-3011/02

Eluned Morgan Λογιστική οργάνωση της ΚΓΠ E-3012/02

Eluned Morgan Επιδοτήσεις για τη ζάχαρη και ενδιάµεση αξιολόγηση της
ΚΓΠ

E-3013/02

Isidoro Sánchez García Επίσηµη αντιπροσωπεία της Επιτροπής στο Μαρόκο: η
κατάσταση του σχεδίου δράσης ΕΕ-Μαρόκου

E-3014/02

Dominique Vlasto ∆ιαχείριση των επιδοτήσεων που χορηγεί το ΕΚΤ στη
Γαλλία

E-3015/02

Cristiana Muscardini Έρευνα σχετικά µε την εξάρτηση από τα ναρκωτικά
καθώς και τη µόλυνση από τον ιό ΗΙV

E-3016/02

Luciano Caveri Ονοµασία προέλευσης βιοτεχνικών προϊόντων E-3017/02

Luciano Caveri ∆ιέλευση βαρέων οχηµάτων από τη σήραγγα του Λευκού
Όρους

E-3018/02

Hanja Maij-Weggen Ανθρώπινα δικαιώµατα και δηµοκρατία στη Βιρµανία E-3019/02

Alexander de Roo Ελαστικότερη πολιτική στον τοµέα των λιπασµάτων στην
Ολλανδία

E-3020/02

Margrietus van den Berg Βοήθεια της ΕΕ στο Αφγανιστάν E-3021/02

Joke Swiebel Παραίτηση λόγω ηλικίας πριν από το όριο ηλικίας για
κρατική συνταξιοδότηση (στην Ολλανδία 65 ετών)
επιτρέπεται δυνάµει της οδηγίας 2000/78/ΕΚ;

E-3022/02

Mariotto Segni Περιφερειακές ενισχύσεις για την καταπολέµηση του
καταρροϊκού πυρετού των προβατοειδών

E-3023/02

Cristiana Muscardini Ελευθερία εγκατάστασης για τους αποφοίτους των
ιταλικών ωδείων

E-3024/02

Camilo Nogueira Román Χαµηλή αναλογία κλινών ανά κάτοικο στην EE E-3025/02

Patricia McKenna Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σουδάν E-3026/02

Patricia McKenna Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σουδάν E-3027/02
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Glyn Ford Ναυαγιαιρεσία του Friesland/ Ανέλκυση του ναυαγίου
του Friesland

E-3028/02

Concepció Ferrer ∆ιώξεις καθολικών στην Ρωσία E-3029/02

Jaime Valdivielso de Cué Υπερβολικές τιµές περιαγωγής στην κινητή τηλεφωνία E-3030/02

Olivier Dupuis Ιδιαίτερα ανησυχητική τύχη του κ. Mohamed Kamel
Hamzaoui

E-3031/02

Herman Vermeer και Albert Maat Οι διαπραγµατεύσεις µε τη Νορβηγία, την Ισλανδία, τις
Φερόες νήσους και την Ρωσία σχετικά µε τις διεθνείς
κατανοµές  όσον αφορά το ψάρι προσφυγάκι

E-3032/02

Marco Pannella Βιετνάµ: καταδίκη σε κάθειρξη 9 ετών ενός Ορεσίβιου ο
οποίος ζήτησε πολιτικό άσυλο στην Καµπότζη

E-3033/02

Daniela Raschhofer Ενισχύσεις της ΕΕ για περιφέρειες του στόχου 1 E-3034/02

Dorette Corbey Προστασία της φύσης στη Μάλτα E-3035/02

Dorette Corbey Προστασία της φύσης στη Μάλτα E-3036/02

Glyn Ford ΦΠΑ για επισκευές στα πολεµικά µνηµεία E-3037/02

Laura González Álvarez Το φράγµα του Μπερνάρδος (Σεγκόβια - Ισπανία) και οι
περιβαλλοντικές του επιπτώσεις

E-3038/02

Caroline Lucas Λυγξ ο Ιβηρικός (Iberian lynx) E-3039/02

Ilda Figueiredo H ενδιάµεση αναθεώρηση της ΚΓΠ και το νέο σύστηµα
άµεσων ενισχύσεων

E-3040/02

Paulo Casaca Άσκηση προσφυγής ενώπιον του Eυρωπαϊκού
∆ικαστηρίου για τις συνθήκες των κρατικών υπηρεσιών
στις Aζόρες

E-3041/02

Paulo Casaca Τακτοποίηση καταστάσεων του παρελθόντος στην
Πορτογαλία

E-3042/02

Paulo Casaca ΄Eννοια του εκτός προϋπολογισµού ελλείµµατος του
δηµοσίου

E-3043/02

Paulo Casaca Εκτός προϋπολογισµού δαπάνη του κρατικού
προϋπολογισµού για το 2003

E-3044/02

Paulo Casaca ∆ιαχείριση των νοσοκοµείων στην Πορτογαλία σύµφωνα
µε τα επιχειρησιακά πρότυπα

E-3045/02

Paulo Casaca H έννοια του δηµόσιου χρέους στην Πορτογαλία E-3046/02

Benedetto Della Vedova Συµβατότητα του ιδρύµατος του Έκτακτου Επικουρικού
Ταµείου Κερδών (CIGS) µε το άρθρο 87 της Συνθήκης
ΕΚ

P-3047/02

Jean-Claude Fruteau Περιφερειακή πολιτική P-3048/02
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Wolfgang Ilgenfritz Αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας Peer-Review E-3049/02

Bart Staes Χρησιµοποίηση εποξειδικών παραγώγων για την
αποθήκευση οίνου

E-3050/02

Bart Staes Αυξηµένος κίνδυνος καρκίνου εξαιτίας υπερυψωµένων
καλωδίων υψηλής τάσεως

E-3051/02

Bart Staes Εκτέλεση σύµβασης για την κατασκευή εγκαταστάσεων
καθαρισµού λυµάτων στην τοποθεσία Sanski Most
(Βοσνία)

E-3052/02

Bart Staes ∆ασοκοµία στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό E-3053/02

Bart Staes Στάση της Επιτροπής ως προς το Νεπάλ E-3054/02

Claude Moraes Γενική συµφωνία σχετικά µε το εµπόριο υπηρεσιών P-3055/02

Massimo Carraro Κρατικές ενισχύσεις στην Alitalia P-3056/02

Klaus-Heiner Lehne Κανονισµός για την ελευθέρωση του εµπορίου
αυτοκινήτων

E-3057/02

Jo Leinen Τραπεζικές εγγυήσεις για µη κυβερνητικές οργανώσεις
κατά την υποστήριξη ρωσικών µέσων µαζικής
ενηµέρωσης στο πλαίσιο του προγράµµατος TΑCΙS

E-3058/02

Luciano Caveri Κρίση της  FIAT Auto SpA E-3059/02

Frank Vanhecke Η Ευρωπαϊκή Συνέλευση για το µέλλον της Ευρώπης E-3060/02

Herbert Bösch Αδειούχοι υπάλληλοι της Επιτροπής E-3061/02

Cristiana Muscardini Παγκόσµια τραπεζική κρίση; E-3062/02

Theresa Villiers Κόστος των συναλλαγών E-3063/02

Torben Lund Προϊόν αδυνατίσµατος Letigen - περιπτώσεις θανάτου -
ύποπτη διαδικασία έγκρισης

P-3064/02

Roberta Angelilli Εθνική προέλευση των τροφίµων P-3065/02

Terence Wynn ∆ιοργάνωση αυτοκινητιστικών αγώνων  και νοµοθεσία
της ΕΕ

E-3066/02

Roberta Angelilli Εισφορά στο κρασί E-3067/02

Roberta Angelilli Πορεία των τιµών στην Ιταλία µετά την καθιέρωση του
ευρώ

E-3068/02

Roberta Angelilli Παραποίηση ιταλικών εµπορικών σηµάτων E-3069/02

Roberta Angelilli Παραποίηση του "Made in Italy" E-3070/02

Roberta Angelilli Έκτακτος επίτροπος για την κυκλοφορία στη Ρώµη E-3071/02
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María Rodríguez Ramos Ανεξέλεγκτη απόρριψη στείρων άνθρακα στην πόλη
Ponferrada

E-3072/02

Bart Staes Η χρήση εποξειδικών παραγώγων στην οινοπαραγωγή E-3073/02

Friedrich-Wilhelm Graefe zu
Baringdorf

∆ιάσκεψη που διοργανώνει η Γ∆ Έρευνα στις 30 και 31
Ιανουαρίου 2003 µε τον τίτλο: "Προς µια βιώσιµη
γεωργία για τις αναπτυσσόµενες χώρες"

P-3074/02

Ulpu Iivari ∆ιπλή φορολόγηση σε ορχήστρες P-3075/02

Glyn Ford Ρατσισµός στο ποδόσφαιρο E-3076/02

Michael Cashman Οργανισµοί που βρίσκουν χρηµατοδότηση E-3077/02

Ulpu Iivari ∆ιπλή φορολόγηση σε ορχήστρες E-3078/02

Erik Meijer Ολοκλήρωση της έρευνας για την διεθνή ανάµειξη σε
απάτη µε ενισχύσεις για την καλλιέργεια λιναριού και η
λήψη µέτρων προς αποφυγή επανάληψης της απάτης

E-3079/02

Erik Meijer Περιπτώσεις απάτης στον οικοδοµικό τοµέα: η
οικονοµική διευθέτηση αντί της καταδίκης προλαµβάνει
τον αποκλεισµό των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων από
την αγορά της ΕΕ

E-3080/02

Erik Meijer Παράκαµψη της αµερικανικής νοµοθεσίας µέσω της
θεσπίσεως, εντός της ΕΕ,

E-3081/02

Jonas Sjöstedt Αποτυχία των χαµηλότοκων δανείων της ΕΤΕ στις µικρές
επιχειρήσεις στη Σουηδία

E-3082/02

Jonas Sjöstedt Αποτυχία των χαµηλότοκων δανείων της ΕΤΕ στις µικρές
επιχειρήσεις στη Σουηδία

E-3083/02

Jonas Sjöstedt Το προϊόν αδυνατίσµατος Letigen E-3084/02

Jonas Sjöstedt Ανταγωνιστική κατάσταση στη σουηδική αγορά
ζωοτροφών

E-3085/02

Jonas Sjöstedt Επαγγελµατίες οδηγοί µε προβλήµατα όρασης E-3086/02

Jonas Sjöstedt Κρατική ενίσχυση στη γερµανική βιοµηχανία παραγωγής
χαρτοπολτού

E-3087/02

Bob van den Bos Γούνα από σκύλους και γάτες E-3088/02

Antonio Di Pietro Κέντρο Ασφαλούς Οδήγησης στο Λουξεµβούργο E-3089/02

Jan Mulder Αύξηση της ανώτατης εγγυηµένης ποσότητας κάνναβης
και λίνου στις Κάτω Χώρες

E-3090/02

Ilda Figueiredo Η εκτέλεση των διαρθρωτικών ταµείων και ο κανόνας
"n+2"

E-3091/02

Luciana Sbarbati Νέοι κανόνες για την εµπορία του ελαιολάδου P-3092/02
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José Ribeiro e Castro Παράβαση από την Πορτογαλία στον τοµέα της
περιβαλλοντικής πολιτικής στο πλαίσιο της κατασκευής
αυτοκινητοδρόµου

P-3093/02

Klaus-Heiner Lehne Οδηγία στον τοµέα των συσκευών αερίου E-3094/02

María Valenciano Martínez-Orozco Επιχειρησιακό πρόγραµµα στόχου 2 για την Αυτόνοµη
∆ιοικητική Περιφέρεια της Μαδρίτης (1997-1999)

E-3095/02

Brice Hortefeux Έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης E-3096/02

Joaquim Miranda (Eνδεχόµενη) άσκηση προσφυγής από την Επιτροπή κατα
του πορτογαλικού κράτους σε σχέση µε την κατασκευή
εργοστασίου ανακύκλωσης χάρτου στο Mourão -
Πορτογαλία

E-3097/02

José Ribeiro e Castro Yπεύθυνος συνεργασίας µε το Μακάο E-3098/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Γενοκτονία από το AIDS στις φτωχές χώρες γιατί ο Bush
θέλει αµερικάνικα προφυλακτικά

E-3099/02

Laura González Álvarez Εργατικά ατυχήµατα στην Ισπανία E-3100/02

Torben Lund PPD - απαγόρευση των επικίνδυνων ουσιών στα
καλλυντικά

E-3101/02

Roberta Angelilli ∆ηµόσιοι βρεφονηπιακοί σταθµοί στη Ρώµη E-3102/02

Bart Staes Η εξακρίβωση της ταυτότητας των φιλάθλων κατά τους
ευρωπαϊκούς αγώνες ποδοσφαίρου

E-3103/02

Nelly Maes Απαγόρευση τoυ Batasuna E-3104/02

Erik Meijer Εξαγωγές ραδιενεργών αποβλήτων από χώρες της ΕΕ, ως
σηµαντική πηγή εσόδων για τη Σερβία κατά την περίοδο
Milocevic και µετέπειτα

E-3105/02

Erik Meijer Σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση στην κοιλάδα του
Borska Rek (Σερβία), λόγω της περιττής χρήσης
ραδιενεργών αποβλήτων που εισάγονται από κράτη µέλη
της ΕΕ για την εξόρυξη χαλκού

E-3106/02

Cristiana Muscardini Μπάρµπι "Καµικάζι" E-3107/02

Cristiana Muscardini Πρόκληση βλαβών στον εγκέφαλο από τη µαριχουάνα E-3108/02

Cristiana Muscardini Οι κίνδυνοι της υποβοηθούµενης γονιµοποίησης E-3109/02

Camilo Nogueira Román Τα εγκλήµατα του ισραηλινού Πρωθυπουργού, Αριέλ
Σαρόν

E-3110/02

Charles Tannock Κρατικές ενισχύσεις για τον τοµέα του ηλεκτρισµού στη
Γαλλία

E-3111/02



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ24

∆ελτίο 18.11.2002 - EL - PE 320.292

Charles Tannock Νοµιµότητα ή µη του ελέγχου των πλοίων στην ανοιχτή
θάλασσα

E-3112/02

Charles Tannock Θρησκευτική ελευθερία στο Λάος E-3113/02

Charles Tannock Θεραπεία παιδιών που πάσχουν από ΗΙV/AIDS στη
Ρουµανία

E-3114/02

Charles Tannock Κλείσιµο Προτεσταντικής Εκκλησίας στο Ισκεντερούν,
Τουρκία

E-3115/02

Charles Tannock Aποτέλεσµα της µελέτης σχετικά µε το fenthion E-3116/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Μύδια Γαλικίας: Προστασία ονοµασίας προέλευσης E-3117/02

Marie-Thérèse Hermange Χρηµατοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα
του νερού

E-3118/02

Geoffrey Van Orden Χρηµατοδότηση εκ µέρους της ΕΕ των ελληνικών
δικαστικών υπηρεσιών και φυλακών

P-3119/02

Glyn Ford Σχεδιαζόµενο κλείσιµο της Federal Mogul E-3120/02

Richard Howitt Ασφάλεια των εργαζοµένων στον τοµέα των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων στην Κολοµβία

E-3121/02

Jaime Valdivielso de Cué Μποϋκοτάζ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων "ον λάιν" στις
Ηνωµένες Πολιτείες

E-3122/02

Erik Meijer Η µεταξύ των κρατών µελών αµοιβαία ανταλλαγή
µητρώων πληθυσµού και τίτλων παραµονής, σε
περίπτωση µετακόµισης από ένα κράτος µέλος σε άλλο

E-3123/02

Erik Meijer Η έλλειψη τυποποίησης για τις µπαταρίες και τους
προσαρµογείς των φορητών ηλεκτρικών συσκευών

E-3124/02

Giuseppe Di Lello Finuoli Απόλυση του Augusto Fichtner P-3125/02

Graham Watson Αρχηγοί της αντιπολίτευσης της Σιγκαπούρης E-3126/02

Jan Dhaene Οι πληροφορίες προς τους επιβάτες στα διεθνή τρένα E-3127/02

Jan Dhaene Η παροχή πληροφοριών στους επιβάτες των διεθνών
τρένων

E-3128/02

Jan Dhaene ∆εδοµένα σχετικά µε τα ποδήλατα στην ιστοθέση της
Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας

E-3129/02

Ilda Figueiredo ∆ιαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ για τη Γενική
Συµφωνία Εµπορίου και Υπηρεσιών

E-3130/02

Alexander de Roo Εργοστάσιο φυσικού αερίου στη Μάλτα E-3131/02

Samuli Pohjamo Η εκπροσώπηση των διαφόρων γλωσσών στις υπηρεσίες
της Επιτροπής

E-3132/02
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Cristiana Muscardini Αναβολικά και ανοχές E-3133/02

Cristiana Muscardini Θάνατοι από την ατµοσφαιρική ρύπανση E-3134/02

Glyn Ford Συνταγογραφούµενα φάρµακα και ταχυδροµικά
περιστέρια

P-3135/02

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Η κατασκευή δρόµου για τη µεταφορά φορτίων µεγάλων
διαστάσεων

P-3136/02

Sérgio Marques Eυρωπαϊκό Πρόγραµµα για την Ανασυγκρότηση και την
Aνάπτυξη της Nοτίου Aφρικής

P-3137/02

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Υλοποίηση Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader + στην
Ελλάδα

E-3138/02

Gordon Adam Γενετικής φύσεως ευαισθησία ορισµένων ατόµων σε
συγκεκριµένα τρόφιµα εντός του έκτου προγράµµατος
πλαισίου

E-3139/02

Giacomo Santini Ο µη σύννοµος χαρακτήρας της Οδηγίας 91/67/ΕΟΚ E-3140/02

Erik Meijer Η εκ µέρους των κρατών µελών της ΕΕ θέσπιση
αριθµητικών στόχων όσον αφορά την εισδοχή, την
υποδοχή και την απώθηση των αιτούντων άσυλο,
ανεξαρτήτως των λόγων για τους οποίους οι τελευταίοι
αυτοί εγκατέλειψαν τη χώρα τους

E-3141/02

Sérgio Marques Kοινό σύστηµα ΦΠΑ E-3142/02

Christa Randzio-Plath Το άρθρο 14 του πρωτοκόλλου περί προνοµίων και
ασυλιών των ΕΚ µε ηµεροµηνία 8.4.1965

E-3143/02

Herbert Bösch Ιδιωτικοποιήσεις στη Βουλγαρία E-3144/02

Theresa Zabell Τηλεφωνικές διακοπές λόγω σφαλµάτων των φορέων
κινητής τηλεφωνίας και η χρέωσή τους

E-3145/02

Theresa Zabell ∆ιαφηµιστικά µηνύµατα των φορέων τηλεφωνίας στα
κινητά τηλέφωνα

E-3146/02

Roberta Angelilli Χρησιµοποίηση πόρων για τις "µητροπολιτικές περιοχές" E-3147/02

Sebastiano Musumeci Πακιστανοί τροµοκράτες στη Μεσόγειο E-3148/02

Ilda Figueiredo Kοινοτικό πρόγραµµα για την καταπολέµηση της
πτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού

E-3149/02

Ilda Figueiredo Eφαρµογή του Συµφώνου Σταθερότητας E-3150/02

Ilda Figueiredo Απαγόρευση της διάθεσης νέων γενετικώς
τροποποιηµένων οργανισµών

E-3151/02

Camilo Nogueira Román H Ευρωπαϊκή Ένωση και ο πολυεθνοτικός χαρακτήρας
του ισπανικού κράτους

E-3152/02
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Hélène Flautre, Bart Staes και Jan
Dhaene

∆ιασυνοριακή µόλυνση µε ΡCΒ E-3153/02

Avril Doyle Αρσενικό στις ζωοτροφές E-3154/02

Avril Doyle Συνταξιοδοτικά δικαιώµατα E-3155/02

Isidoro Sánchez García Μέτρα για την εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης στην ΕΕ

E-3156/02

Yasmine Boudjenah Οι επιπτώσεις του Agent Orange στην υγεία και το
περιβάλλον στο Βιετνάµ

E-3157/02

Erik Meijer Καθυστέρηση στην επιβολή φόρου σε λογαριασµούς
ταµιευτηρίου αλλοδαπών διότι δεν αποφασίζεται είτε η
κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου, είτε η επιβολή
φορολογίας στην πηγή

E-3158/02

Erik Meijer Η εφαρµογή των αποτελεσµατικότερων µεθόδων για την
καταπολέµηση της απάτης σε επιχειρήσεις  εντός και
εκτός της ΕΕ, εισηγµένες στο χρηµατιστήριο

E-3159/02

Rosa Miguélez Ramos Αθέµιτες εµπορικές πρακτικές από µέρους ελληνικών
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας

E-3160/02

Erik Meijer Πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως η McDonald's µπορούν
να καταστρατηγούν το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο,
εθνικούς κανόνες και το Πράσινο Βιβλίο για την εταιρική
κοινωνική ευθύνη

E-3161/02

W.G. van Velzen Οι απειλές που υφίσταται η ακεραιότητα των δικτύων και
ο ρόλος της Επιτροπής

E-3162/02

Marjo Matikainen-Kallström και
Christian Rovsing

Πυρηνική ενέργεια στη Βουλγαρία E-3163/02

Marjo Matikainen-Kallström και
Christian Rovsing

Πυρηνική ενέργεια στη Βουλγαρία E-3164/02

Ieke van den Burg Το δικαίωµα σε επίδοµα ανεργίας λόγω ανικανότητας
προς εργασία και µετά από αλλαγή κατοικίας

E-3165/02

Emma Bonino Το ναυάγιο του πλοίου "joola" E-3166/02

Daniela Raschhofer Απάτη µε τις ενισχύσεις στις εξαγωγές αγροτικών
προϊόντων

E-3167/02

Patricia McKenna Ευθύνη των µεταφορέων E-3168/02

Eluned Morgan Καταβολές για γαλακτοκοµικά προϊόντα από την ΚΑΠ E-3169/02

Marie Isler Béguin Έλεγχος και επαγρύπνηση της ΕΕ σχετικά µε τη
µεταφορά πυρηνικών υλικών στον κοινοτικό χώρο

E-3170/02
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Werner Langen Απαλλαγή από το φόρο προστιθέµενης αξίας ιδιωτικών
εταιριών διαχείρισης στη Γερµανία

P-3171/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Περιφέρειες εξαρτώµενες σε µεγάλο βαθµό από την
αλιεία, σχετική σταθερότητα και πρόσβαση στους
αλιευτικούς πόρους

P-3172/02

Charles Tannock Χρηµατοδότηση της ΕΕ στα παλαιστινιακά εδάφη P-3173/02

Dorette Corbey Μεταρρύθµιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής E-3174/02

Charles Tannock Το ζήτηµα του καθεστώτος οικονοµίας της αγοράς για
την Ουκρανία

E-3175/02

Charles Tannock Χρέος και το Σύµφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας E-3176/02

Charles Tannock Η ακεραιότητα του Συµφώνου Ανάπτυξης και
Σταθερότητας

E-3177/02

Charles Tannock Μετρήσεις της Eurostat E-3178/02

Charles Tannock ∆ιώξεις χριστιανών στο Βιετνάµ E-3179/02

Charles Tannock Παράταση της οµαδικής εξαίρεσης από το δίκαιο του
ανταγωνισµού

E-3180/02

Charles Tannock Τροµοκρατία και ειρηνευτική διεργασία στη Μέση
Ανατολή

E-3181/02

Charles Tannock Πρόσβαση στο Καλίνινγκραντ E-3182/02

Astrid Thors Στρέβλωση του ανοικτού και θεµιτού ανταγωνισµού στις
δηµόσιες προµήθειες, πρόσβαση στα έγγραφα

P-3183/02

Robert Evans Επίδοµα επιβίωσης αναπήρων P-3184/02

Alejo Vidal-Quadras Roca Φόρος υπέρ των Αυτονοµιών για την χρήση χώρων από
µεγάλα εµπορικά κέντρα

P-3185/02

Eluned Morgan Προστασία των συντάξεων E-3186/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Περιοχές που εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την
αλιεία, σταθερότητα και πρόσβαση στους αλιευτικούς
πόρους

E-3187/02

María Sornosa Martínez Προάσπιση της προστατευόµενης ζώνης  "Marjal de
Almenara"

E-3188/02

Adriana Poli Bortone Νέες διατάξεις σχετικά µε τη σήµανση του ελαιόλαδου E-3189/02

____________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  (B5-0494/02)  22 και 23 Οκτωβρίου 2002

27 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Η παραγωγή γάλακτος στο πλαίσιο της αναθεώρησης της
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

H-0606/02

Josu ORTUONDO
LARREA

∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε τη διαµάχη για τη νήσο
Περεχίλ

H-0608/02

Aλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ ∆ραµατική µείωση του εισοδήµατος των
βαµβακοπαραγωγών στην Ελλάδα

H-0610/02

Bart STAES ∆εσµευτικός κώδικας συµπεριφοράς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά µε τις εξαγωγές όπλων

H-0612/02

Mιχαήλ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο H-0616/02

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Συµφωνία ασυλίας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες ενώπιον του
∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου

H-0667/02

Sarah LUDFORD ∆ιεθνές ποινικό δικαστήριο H-0681/02

Eυστράτιος ΚΟΡΑΚΑΣ Συµφωνία ΕΕ - ΗΠΑ για απελάσεις, µυστικές αστυνοµικές
επιχειρήσεις και παρακολούθηση    επικοινωνιών

H-0623/02

María IZQUIERDO ROJO Νέες προοπτικές στις σχέσεις µε τη Λιβύη H-0626/02

Lennart SACRÉDEUS Καθεστώς γειτονικής χώρας για την Ουκρανία H-0629/02

Bernd POSSELT ΕΕ - Μακεδονία H-0631/02

Olivier DUPUIS Απαγωγή του ιατρού κ. Αλί Κανµπιέφ, στην Τσετσενία H-0634/02

Paulo CASACA ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου H-0638/02

Kωνσταντίνος
ΑΛΥΣΣΑΝ∆ΡΑΚΗΣ

Καλλιέργεια αστυνοµοκρατίας και χαφιεδισµού σε κείµενο
της EUROPOL

H-0648/02
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ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Raimon OBIOLS i GERMÀ Κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσον αφορά την διατροφή των
προσφύγων στο στρατόπεδο του Τιντούφ

H-0645/02

Lennart SACRÉDEUS Κατηγορίες όσον αφορά τη χρηµατοδότηση τροµοκρατικών
δραστηριοτήτων στην Παλαιστίνη µε πόρους της ΕΕ

H-0630/02

José GIL-ROBLES GIL-
DELGADO

Ρωσική Οµοσπονδία - Απέλαση καθολικών ιερέων H-0688/02

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

κα SCHREYER

Erik MEIJER Προετοιµασία, αγορά και χρησιµοποίηση ενός ειδικού
λογιστικού συστήµατος για την εφαρµογή του εκ µέρους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

H-0707/02

κ. VITORINO

María IZQUIERDO ROJO ∆ιακρίσεις στη χορήγηση αδειών διαµονής λόγω
σεξουαλικών προτιµήσεων

H-0654/02
/αναθ.1

Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αντιµετώπιση της παιδεραστίας H-0659/02

Iωάννης ΜΑΡΙΝΟΣ Xαρακτηρισµός τροµοκρατών ως "πολιτικών κρατουµένων" H-0664/02

κ. BYRNE

Richard CORBETT Αγορές αγροτικών ζώων H-0613/02

Philip BUSHILL-
MATTHEWS

Ασφάλεια τροφίµων H-0633/02

Mary BANOTTI ∆ιαβήτης H-0639/02

Marit PAULSEN Σαλµονέλα και παρασκευάσµατα από κρέας H-0660/02

Jonas SJÖSTEDT Σαλµονέλα σε µαριναρισµένο κρέας H-0669/02

Joachim WUERMELING Απαγόρευση των εξαγωγών τσιγάρων - σύµβαση-πλαίσιο του
ΠΟΕ σχετικά µε τον έλεγχο του καπνού

H-0673/02
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 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 37 14 20 8 3 0 0 κ. HAARDER

Επιτροπή 71 13 58 7 0 0 0 κ. NIELSON
κ. PATTEN
κα SCHREYER
κ. VITORINO
κ. BYRNE

Σύνολο 108 27 78 15 3 0 0
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ. Αριθ. ΡΕ Συντάκτης Θέµα Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Ηµεροµηνία
λήξης

Υπογραφές

13/2002 323.196 Daniel DUCARME Η άρνηση ενδιάµεσης αναθεώρησης της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής

23.09.2002 23.12.2002 6

 14/2002 323.497 Marco PANNELLA, Paula CASACA,
Daniel Marc COHN-BENDIT, Chris
DAVIES και Charles TANNOCK

Η παραβίαση των θεµελιωδών δικαιωµάτων του
βιετναµικού λαού και για την απελευθέρωση των
θρησκευτικών αρχών

23.09.2002 23.12.2002 17

15/2002 323.498 Marco PANNELLA, Paulo CASACA,
Daniel COHN-BENDIT, Chris
DAVIES και Charles TANNOCK

Η παραβίαση των θεµελιωδών δικαιωµάτων του
βιετναµικού λαού και το σεβασµό των δικαιωµάτων
των Montagnards

23.09.2002 23.12.2002 16

16/2002 323.719 Freddy BLAK Υποστήριξη της ενδιάµεσης επανεξέτασης της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής

02.10.2002 02.01.2003 7

                                                     
1 Κατάσταση στις  24.10.2002
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17/2002 323.955 Jo LEINEN,  Alain LAMASSOURE,
Cecilia MALMSTRÖM, Monica
FRASSONI και Mihail
PAPAYANNAKIS

Εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

17.10.2002 117.01.2003 45

18/2002 324.277 James PROVAN, Jan MULDER και
Terence WYNN

Χρήση της διαδικασίας συναπόφασης σε αποφάσεις
που λαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 37 της
Συνθήκης

21.10.2002 21.01.2003 24
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ                     (Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση)

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

MAIJ-WEGGEN
(PPE-DE)

Πρόσβαση στα έγγραφα: άνοιγµα στο
κοινό των ιστορικών αρχείων της
κοινότητας και της ΕΚΑΕ

AFCO (Γ) 04.11.02 C5-0417/02

MORILLON
(PPE-DE)

Προς µια ολοκληρωµένη διαχείριση των
εξωτερικών συνόρων των κρατών µελών
της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης

AFET (Γ) 05.11.02 C5-0505/02

Οµάδα
PPE-DE

∆ιεύρυνση: υποψήφιες ΧΚΑΕ,
κοινοτική στήριξη για τη γεωργία και
την αγροτική ανάπτυξη (τροπ. καν.
1268/1999/ΕΚ)

AGRI (O) 05.11.02 C5-0497/02

Οµάδα
PSE

Υγειονοµικός έλεγχος: συναλλαγές και
εισαγωγές σπέρµατος βοοειδών
(τροποποίηση οδηγίας 88/407/ΕΟΚ)

AGRI (O) 05.11.02 C5-0478/02

Οµάδα
VERTS/ALE

Σπόροι, υλικά αγενούς
πολλαπλασιασµού και φυτώρια:
συγκριτικές κοινοτικές µελέτες
(τροποποίηση)

AGRI (O) 05.11.02 C5-0476/02

Οµάδα
PSE

∆ηµοσιονοµικός κανονισµός που
εφαρµόζεται στο ένατο ΕΤΑ

CONT (O) 22.10.02 C5-0361/02

SBARBATI
(ELDR)

Υπήκοοι τρίτων χωρών: µετνάστευση µε
σκοπό τις σπουδές, την επαγγελµατική
κατάρτιση ή τον εθελοντισµό

EMPL (Γ) 23.10.02 C5-0502/02

JACKSON
(PPE-DE)

Υγειονοµικός έλεγχος: ενίσχυση των
ελέγχων των κινήσεων των
αιγοπροβάτων (τροπ. οδηγίας
91/68/ΕΟΚ)

ENVI (O) 04.11.02 C5-0477/02

DYBKJÆR
(ELDR)

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

FEMM (Γ) 05.11.02 C5-0360/02
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

EVANS
(VERTS/ALE)

Καταπολέµηση του ΑΙDS, της
ελονοσίας, της φυµατίωσης στις
αναπτυσσόµενες χώρες: πρόγραµµα
έρευνας (ΕDCTP)

FEMM (Γ) 05.11.02 C5-0392/02

VALENCIANO
MARTINEZ-
OROZCO
(PSE)

Στρατηγική ενηµέρωσης και
επικοινωνίας για την Ευρωπαϊκή
΄Ενωση

FEMM (Γ) 05.11.02 C5-0506/02

MAYER
(PPE-DE)

Καταστατικό του ευρωπαϊκού
συνεταιρισµού: ο ρόλος των
εργαζοµένων

JURI (Γ) 05.11.02 C3-0123/92

OREJA
(PPE-DE)

Υπήκοοι τρίτων χωρών: µετνάστευση µε
σκοπό τις σπουδές, την επαγγελµατική
κατάρτιση ή τον εθελοντισµό

JURI (Γ) 05.11.02 C5-0502/02

KLAMT
(PPE-DE)

∆ικαιώµατα των θυµάτων της
εγκληµατικότητας : αποκαταστατική
δικαιοσύνη, δίκτυο εθνικών σηµείων
επαφής

LIBE (O) 05.11.02 C5-0467/02

NICHOLSON
(PPE-DE)

Αεροµεταφορές: ασφάλιση των
αεροµεταφορέων και των επιχειρήσεων
εκµετάλλευσης αεροσκαφών

RETT (O) 05.11.02 C5-0455/02

_________________________
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο για τις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων -
Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 8/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 961
τελ.

΄Eγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά µε το σχεδιάζοµενο
δικαιοδοτικό όργανο για το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας

ITRE
JURI

COM (02) 480
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο: Η απόκριση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά
τις πληµµύρες στην Αυστρία, τη Γερµανία και σε ορισµένες
υποψήφιες χώρες

AGRI
ENVI
RETT
BUDG

COM (02) 481
τελ.

 κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά µε την κοινοτική εποπτεία των
εισαγωγών άνθρακα από τρίτες χώρες

ITRE COM (02) 482
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα των πολυετών
προγραµµάτων προσανατολισµού για τους αλιευτικούς στόλους στις
30 Ιουνίου 2002

PECH COM (02) 483
τελ.

Ετήσια ΄Εκθεση 2001 της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΚ και
την εφαρµογή της εξωτερικής βοήθειας

ITRE
DEVE

COM (02) 490
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ Στόχος: 3% του Α.Εγχ.Π

ECON
JURI
ITRE

COM (02) 499
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κονοβούλιο
και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά µε το
δικαίωµα δηµόσιου δανεισµού στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση

CULT
ECON
JURI

COM (02) 502
τελ.

____________________
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

131/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την επίσκεψη του Ιάπωνα πρωθυπουργού στην Πιονγιάνγκ

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τις ιστορικές συνοµιλίες που διεξάχθηκαν µεταξύ του Ιάπωνα
πρωθυπουργού κ. Γιουνιχίρο Κοϊζούµι και του Προέδρου στης Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κορέας κ. Κιµ
Γιονγκίλ στις 17 Σεπτεµβρίου 2002 στην Πιονγιάνγκ.

Βήµατα προς τη συµφιλίωση και την αποκατάσταση των σχέσεων µεταξύ της Ιαπωνίας και της Λαϊκής
∆ηµοκρατίας της Κορέας, µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, αναµένονταν από πολλού από τους λαούς
της Ιαπωνίας και της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κορέας καθώς και από τη διεθνή κοινότητα. Η ιαπωνική
αυτή πρωτοβουλία αποτελεί ευπρόσδεκτη συµβολή στην οικοδόµηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη
Βοριοανατολική Ασία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει ιδιαίτερα την εξαγγελία σύµφωνα µε την οποία η Λαϊκή ∆ηµοκρατία της
Κορέας προτίθεται να διατηρήσει, κατά το 2003 και µετά την αναστολή εκτόξευσης πυραύλων και να
απόσχει από κάθε απειλή κατά της ασφάλειας της Ιαπωνίας. Γεγονός εξίσου σηµαντικό, αµφότερα τα µέρη
επιβεβαίωσαν την προθυµία τους να συµµορφωθούν µε το διεθνές δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένων των
διεθνών συµφωνιών σε πυρηνικά θέµατα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι η δέσµευση αυτή θα ανοίξει το
δρόµο για την ταχεία πρόσβαση επιθεωρητών του ∆ΟΑΕ στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει περαιτέρω τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας να καταλάβει σταθερή και
υπεύθυνη θέση στη διεθνή κοινότητα.

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

________________________

132/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
σχετικά µε την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή

Βρυξέλλες, 20 Σεπτεµβρίου 2002

Επί έξι εβδοµάδες δεν είχαν υπάρξει απώλειες µεταξύ των Ισραηλινών αµάχων εντός της Πράσινης Γραµµής
του Ισραήλ. Αυτή η περίοδος ηρεµίας κατέρρευσε από νέες πράξεις τρόµου. Η ΕΕ καταδικάζει
ανεπιφύλακτα τις βοµβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας της 18ης Σεπτεµβρίου στο Umm el-Fahm και στο Τελ-
Αβίβ χθες, στις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 6 Ισραηλινοί και τραυµατίστηκαν πολύ περισσότεροι.
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Αυτά συµβαίνουν σε µια χρονική στιγµή που υπάρχουν κάποιες ελπίδες ότι η ανανέωση των επαφών µεταξύ
των µερών θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην επανέναρξη των πολιτικών διαδικασιών.

Απευθύνουµε τα πιο θερµά και ειλικρινή µας συλλυπητήρια στην ισραηλινή κυβέρνηση και τους συγγενείς
των θυµάτων.

Κατά τον ίδιο τρόπο, οι καρδιές µας στρέφονται προς τα παιδιά των Παλαιστινίων και προς τους γονείς τους
που υπέστησαν χθες βοµβιστική επίθεση στην αυλή του ∆ηµοτικού Σχολείου της Zeif Yatta στη Χεβρώνα.
Η εσκεµµένη επίθεση µε στόχο παιδιά στο σχολείο τους αποτελεί ιδιαιτέρως ειδεχθή πράξη.

Η ΕΕ αποδοκιµάζει το ότι άµαχος πληθυσµός και από τις δύο πλευρές εξακολουθεί να δοκιµάζεται από τη
βία : Φρικαλεότητες τρόµου για απλούς πολίτες στους δρόµους του Ισραήλ, βιαιότητες της κατοχής για τους
απλούς πολίτες στα παλαιστινιακά εδάφη.

Η ΕΕ υπενθυµίζει την πρόσφατη δήλωση της Τετραµερούς από τη συνεδρίασή της στις 17 Σεπτεµβρίου στη
Νέα Υόρκη, στην οποία αποδοκιµάστηκαν και καταδικάστηκαν η βία και ο τρόµος της ισραηλινο-
παλαιστινιακής σύγκρουσης, και στην οποία εξετέθησαν οι προσδοκίες της διεθνούς κοινότητας όσον αφορά
την επιστροφή της σύγκρουσης στην ειρηνευτική οδό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτησε µε ικανοποίηση το ότι η Φατάχ υποσχέθηκε πρόληψη των επιθέσεων κατά
Ισραηλινών αµάχων και κάλεσε άλλες παλαιστινιακές οµάδες να πράξουν το ίδιο. Επαναλαµβάνουµε µε
θέρµη αυτή µας την έκκληση. ∆εν πρέπει να επιτραπεί στους τροµοκράτες να ανατρέψουν τις προσδοκίες
των πολλών αυτών που υποστηρίζουν την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Προτρέπουµε τους Παλαιστινίους να εργαστούν από κοινού µε τις ΗΠΑ και τους εταίρους στην περιοχή για
την αναµόρφωση των παλαιστινιακών υπηρεσιών ασφαλείας, προκειµένου να καταπολεµήσουν τον τρόµο
που υπονόµευσε τόσο σοβαρά τις νόµιµες προσδοκίες του παλαιστινιακού λαού. Οι ΗΠΑ επαναλαµβάνουν
ότι είναι πρόθυµες να παράσχουν τη συνδροµή τους στη διαδικασία της αναµόρφωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί έντονα από την ανάπτυξη ισραηλινών τεθωρακισµένων στη Ραµάλα και στο
βόρειο τµήµα της λωρίδας της Γάζας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί µετ� επιτάσεως και τις δύο πλευρές να
καταστήσουν εµφανές ότι είναι προσηλωµένες στην ειρήνη, επιδεικνύοντας τη µέγιστη δυνατή συγκράτηση.
Η δύναµη δεν µπορεί να κατανικήσει τη δύναµη. Η πολιορκία του κτιριακού συγκροτήµατος της
Παλαιστινιακής Προεδρίας είναι αντιπαραγωγική· ο περιορισµός της ελευθερίας κινήσεων της
παλαιστινιακής ηγεσίας δεν συµβάλλει στην καταπολέµηση του τρόµου, στην καθησύχαση των νοµίµων
ανησυχιών του Ισραήλ ως προς την ασφάλεια, ή στην αναγκαία διαδικασία των παλαιστινιακών
µεταρρυθµίσεων που υποστηρίζει η διεθνής κοινότητα και εντελώς πρόσφατα η Τετραµερής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει για µια ακόµα φορά την ισχυρή της βούληση να συµπαρασταθεί σε
όσους επιδιώκουν µόνιµη ειρήνη και ασφάλεια. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα συνεχίσουµε, µε
ακλόνητη εµµονή, να εργαζόµαστε µε τα εµπλεκόµενα στην περιοχή αυτή µέρη καθώς και στο πλαίσιο της
Τετραµερούς.

________________________
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132/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
σχετικά µε τα γεγονότα στην Ακτή του Ελεφαντοστού

Βρυξέλλες, 25 Σεπτεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει την βία η οποία ασκήθηκε στην Ακτή του Ελεφαντοστού κατά της
νοµίµου κυβερνήσεως και εκφράζει την λύπη της για τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές που προκάλεσε.

Επιβεβαιώνει εκ νέου την προσήλωσή της σε µία πολιτική λύση στην οποία θα συµµετέχουν όλα τα
ενεχόµενα µέρη, υπό το πνεύµα εθνικής συµφιλίωσης το οποίο επεκράτησε τον Οκτώβριο του 2001, και το
οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε.

Υπενθυµίζει ότι, κατά τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν τα γεγονότα της 19ης Σεπτεµβρίου 2002,
αποδίδει υψίστη σηµασία στον σεβασµό της νοµιµότητας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

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

________________________

134/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την πρόθεση της Κούβας να προσχωρήσει στην ΝΡΤ

(Συνθήκη περί µη διαδόσεως των πυρηνικών όπλων)
Βρυξέλλες, 27 Σεπτεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλωσορίζει την ανακοίνωση της Κούβας κατά την 57η Σύνοδο της Γενικής
Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών ότι σκοπεύει να προσχωρήσει στη Συνθήκη περί µη διαδόσεως των
πυρηνικών όπλων, ως κράτος που δεν έχει πυρηνικά όπλα

Η απόφαση αυτή υπογραµµίζει το ρόλο της ΝΡΤ ως του ακρογωνιαίου λίθου του καθεστώτος µη διάδοσης
των πυρηνικών όπλων και ως του βασικού θεµελίου για τη συνέχιση του πυρηνικού αφοπλισµού. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση τάσσεται µε σταθερή βούληση υπέρ της ενίσχυσης των πολυµερών µέσων στον τοµέα
της µη διάδοσης και του αφοπλισµού και για τον λόγο αυτό, αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην προσχώρηση
όλων των κρατών στην ΝΡΤ.

Προς τούτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί και εκείνα τα κράτη που δεν είναι ακόµα µέλη, να προσχωρήσουν
στην ΝΡΤ ως κράτη που δεν έχουν πυρηνικά όπλα.

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 Ισλανδία και Νορβηγία, µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

_____________________
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135/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε το Μπουρούντι

Βρυξέλλες, 30 Σεπτεµβρίου 2002

Η ΕΕ καταδικάζει ανεπιφύλακτα τα σοβαρά συµβάντα που έλαβαν χώρα κοντά στο Gitega της κοινότητας
Itaba. Ζητεί να διενεργηθούν αµερόληπτες και ανεξάρτητες έρευνες ώστε να διαπιστωθούν το συντοµότερο
δυνατόν τα γεγονότα και να εντοπισθούν οι ένοχοι, προκειµένου να διωχθούν ποινικά και να προσαχθούν
στο δικαστήριο σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες. Εκφράζει εξάλλου ανησυχία σχετικά µε την απόκρυψη
πληροφοριών όσον αφορά αυτή τη σοβαρή παράβαση του ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαιώµατος στη
ζωή, που συνιστά προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η ΕΕ καταγγέλλει την κλιµάκωση της βίας που παρουσιάζει αυτή τη στιγµή η σύγκρουση, όχι µόνον επειδή
εξαιτίας της υποφέρει ακόµη περισσότερο ο πληθυσµός αλλά και για το λόγο ότι καµία στρατιωτική νίκη
δεν µπορεί να αποτελέσει το θεµέλιο βιώσιµης ειρήνης και συµφιλίωσης στο πλαίσιο της κοινωνίας του
Μπουρούντι.

Η ΕΕ πραγµατοποιεί επείγουσα έκκληση τόσο προς τις ένοπλες οµάδες όσο και προς το στρατό, που
εγγυάται την έννοµη τάξη, ιδίως σε σχέση µε την υποχρέωσή τους να σέβονται τα στοιχειώδη δικαιώµατα
του άµαχου πληθυσµού που πλήττεται από τη σύγκρουση, καθώς και προς την κυβέρνηση του Μπουρούντι,
ενόψει της ποινικής δίωξης όλων των διαπιστούµενων παραβάσεων των εν λόγω δικαιωµάτων, ώστε να
εξαλειφθεί η συνήθεια της ατιµωρησίας.

Η ΕΕ καλεί όλα τα εµπόλεµα µέρη να τηρούν τους κανόνες του δικαίου του πολέµου καθώς και εκείνους
του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Καµία στρατιωτική τακτική δεν είναι δυνατόν να θίγει το δικαίωµα
στη ζωή και τη σωµατική ακεραιότητα αθώων αµάχων λόγω της υποτιθέµενης παθητικής ή ενεργού
υποστήριξής τους προς οποιονδήποτε από τους αντιπάλους.

Με την ευκαιρία της επανάληψης των συνοµιλιών µεταξύ της µεταβατικής κυβέρνησης και των ένοπλων
οµάδων, η ΕΕ επισηµαίνει και πάλι σε όλα τα µέρη της σύγκρουσης ότι επείγει να ολοκληρώσουν
καλόπιστα τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη γενικής και πλήρους εκεχειρίας, διότι διαφορετικά ενδέχεται
να τεθεί σε κίνδυνο η εύθραυστη ισορροπία της µεταβατικής περιόδου.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Κύπρος, η
Μάλτα και η Τουρκία, που αποτελούν επίσης συνδεδεµένες χώρες, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ που
συµµετέχουν στον ΕΟΧ συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

136/2002
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για την επίθεση στο Καράτσι του Πακιστάν
Βρυξέλλες, 26 Σεπτεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά λύπη της για την παρανοϊκή επίθεση στη φιλανθρωπική οργάνωση
Adara-o-Ansaaf στο Καράτσι η οποία προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων.

Η ΕΕ εκφράζει τα ειλικρινέστερα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυµάτων.
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Η ΕΕ θέλει να πιστεύει ότι η επίθεση αυτή δεν θα οδηγήσει σε ένα νέο κύµα βίας.

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

________________________
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 22ας, 23ης ΚΑΙ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

Τα πλήρη κείµενα των γνωµοδοτήσεων της ΕΟΚΕ διατίθενται
στις 11 επίσηµες γλώσσες στην ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ στο ∆ιαδίκτυο:

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

Ι. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΟΚΕ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

Κύριο χαρακτηριστικό της συνεδρίασης αυτής ήταν η εγκατάσταση της νέας ΕΟΚΕ, της
οποίας τα µέλη ορίσθηκαν από το Συµβούλιο, στις 17 Σεπτεµβρίου 2002, για την περίοδο από 21ης
Σεπτεµβρίου 2002 µέχρις 20ης Σεπτεµβρίου 2006 (βλέπε ΕΕ L 253 της 21/9/2002). Υπό την
προεδρία του πρεσβυτέρου µέλους της, η ΕΟΚΕ προέβη στην εκλογή του νέου Προεδρείου.

Ο κ. Roger BRIESCH εξελέγη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για διετή θητεία, µε 173 ψήφους υπέρ, 3 ψήφους κατά και 6 αποχές. Ο κ.
BRIESCH, 69 ετών, είναι συνδικαλιστής καταγόµενος από τη Λορένη και έχει διετελέσει πρόεδρος
της Οµάδας των εργαζοµένων της ΕΟΚΕ. Οι κκ. NIELSEN (Οµάδα διαφόρων δραστηριοτήτων �
DK) και FRERICHS (Οµάδα των εργοδοτών � D) εξελέγησαν Αντιπρόεδροι της ΕΟΚΕ.

ΙΙ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατά τη συνεδρίαση εργασίας, η ΕΟΚΕ υιοθέτησε τις παρακάτω γνωµοδοτήσεις,
µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και µία διερευνητική γνωµοδότηση για την ασφάλεια των
µεταφορών, την κατάρτιση της οποίας ζήτησε η Επιτροπή.

•  Ασφάλεια των µεταφορών
 Εισηγήτρια: η κα. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ-ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ (Εργοδότες � EL)
 
� Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση - CESE 1156/2002

 

http://www.cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ46

∆ελτίο 18.11.2002 - EL - PE 320.292

� Κύρια σηµεία:
 
 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι θα πρέπει να ληφθούν µέτρα σε διεθνές επίπεδο, τα οποία,
εκτός από τις προσπάθειες εξάλειψης των φαινοµένων εκδήλωσης της τροµοκρατίας και
άλλων απειλών για την ασφάλεια, θα λαµβάνουν υπόψη τους και τα αίτια, και εφιστά την
προσοχή στην ανάγκη:
 
� τα πλοία, τα αεροσκάφη, τα αεροδρόµια και οι λιµενικές εγκαταστάσεις να είναι κατάλληλα
εξοπλισµένα για την πιθανότητα να αντιµετωπίσουν τροµοκρατικές επιθέσεις ή άλλες
µορφές εγκληµατικών προθέσεων,

� να ενισχυθεί η συνεργασία µεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών µελών
(µετανάστευση, τελωνεία, αρχές αερολιµένων και λιµενικές αρχές) και ο συντονισµός των
διαδικασιών λήψης αποφάσεων στα διεθνή φόρα και στο επίπεδο της ΕΕ, προκειµένου να
αποφευχθούν ενδεχόµενες ασυνέπειες ανάµεσα στους διεθνείς και τους κοινοτικούς
κανόνες,

� οι απαιτήσεις ασφαλείας να εφαρµόζονται οµοιόµορφα και χωρίς διακρίσεις και να
επιτρέπουν την απρόσκοπτη ροή του εµπορίου,

� τα νέα µέτρα ασφαλείας να είναι ισορροπηµένα όσον αφορά τους επιδιωκόµενους στόχους,
το κόστος τους και τον αντίκτυπό τους στην κυκλοφορία. ∆εν πρέπει να παραβιάζουν ούτε τα
ανθρώπινα δικαιώµατα των πολιτών ούτε τη συνταγµατική τάξη των κρατών.

 
 Όσον αφορά τον τρόπο χρηµατοδότησης της ασφάλειας των µεταφορών, ο οποίος,
επί του παρόντος, διαφέρει από χώρα σε χώρα, η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι το θέµα απαιτεί µία
εναρµονισµένη προσέγγιση στους κόλπους της ΕΕ και ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να
αναλάβουν συντονισµένη δράση για τη χάραξη µιας ολοκληρωµένης πολιτικής για τη
χρηµατοδότηση και την εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού βαθµού ασφαλείας στις
θαλάσσιες και τις αεροπορικές µεταφορές.
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Luis Lobo

 (Tηλ.: + 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
 

 *
 

 *          *
 
 
 

•  Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε την έγκριση πολυετούς
προγράµµατος (2003-2005) για την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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eEurope, τη διάδοση ορθής πρακτικής και τη βελτίωση της ασφάλειας
δικτύων και πληροφοριών (MODINIS)

 Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Εργαζόµενοι � F)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 425 τελικό - 2002/0187 (CNS) � CESE 1157/2002
 

� Κύρια σηµεία:
 
 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει πλήρως το πρόγραµµα MODINIS.
 
 H ΕΟΚΕ ενθαρρύνει τη συγκριτική ανάλυση ως κοινό µηχανισµό ανάλυσης, ο
οποίος είναι ουσιώδους σηµασίας για όλες τις µελέτες και τις δράσεις στον τοµέα της κοινωνίας
των πληροφοριών.
 
 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την προτεραιότητα που δόθηκε στο πρόγραµµα για τα
ευρυζωνικά δίκτυα. Η ΕΟΚΕ φρονεί, επίσης, ότι η ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών αποτελεί
βασική ανάγκη για τους Ευρωπαίους και θα έπρεπε να θεωρείται ως υπηρεσία κοινής ωφέλειας,
που θα είναι ευπρόσιτη και σε φθηνή τιµή, σε όλη την έκταση της ευρωπαϊκής επικράτειας.
 
 Η ΕΟΚΕ προτείνει το εξεταζόµενο πρόγραµµα να µη προωθεί µόνο στην κοινωνία
την έντονη συνειδητοποίηση των θεµάτων ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών, αλλά και
να επιχειρεί να συνδυάσει την αναγκαία προστασία των πληροφοριών και των δικτύων µε τις
ελευθερίες του πολίτη και τα δικαιώµατα των χρηστών.
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Raffaele Del Fiore

 (Tηλ.: + 32 2 546 9794 � e-mail: Raffaele.Delfiore@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 
 

•  Τοξικοµανία
 Γενική εισηγήτρια: η κα. LENOUAIL-MARLIERE (Εργαζόµενοι � F)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 201 τελικό � 2002/0098 (CNS) - CESE 1159/2002

 
� Κύρια σηµεία:
 
 Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι η παρούσα σύσταση αποσκοπεί στον περιορισµό των
βλαβερών συνεπειών των ναρκωτικών στην υγεία και ασχολείται κυρίως µε την ενηµέρωση και µε
την πρόληψη των κινδύνων, καθώς και µε την εξεύρεση συγκεκριµένων λύσεων για την αναγκαία
µείωση της ζήτησης, χωρίς να εξετάζει το ζήτηµα του περιορισµού της προσφοράς. Ωστόσο, η
ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι στους στόχους της παρούσας σύστασης δεν
περιλαµβάνεται µία εγκάρσια προσέγγιση, η οποία θα ευνοούσε τη συνέργια µεταξύ των δράσεων
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που αναλαµβάνονται σε διάφορους τοµείς: υγεία, αστυνοµία, εκπαίδευση, κοινωνικές υποθέσεις
και απασχόληση.
 
 Οι παράγοντες κινδύνου εξελίσσονται διαρκώς και, συνεπώς, απαιτείται η
προσαρµογή των µέτρων προστασίας.

 Η πρόληψη και οι µορφές καταπολέµησης των διαφόρων µορφών εξάρτησης
µπορούν να ενσωµατωθούν στα προγράµµατα για την υγεία και την υγιεινή κατά την εργασία. Η
επιχείρηση δεν είναι κατ' ανάγκη χώρος ο οποίος εγκυµονεί κινδύνους εξάρτησης από τα
ναρκωτικά, αλλά ενδέχεται να αποτελέσει τόπο διαιώνισης καταστάσεων εξάρτησης. Θα ήταν
σκόπιµο να προαχθεί η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων � επιπροσθέτως των φορέων που
δραστηριοποιούνται εκ παραδόσεως στον υγειονοµικό και στον κοινωνικό τοµέα � στη
διαµόρφωση συνδεδεµένων προγραµµάτων πρόληψης ή επανένταξης των εργαζοµένων που
αντιµετωπίζουν πρόβληµα εξάρτησης, όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κa Stefania BARBESTA

 (Tηλ.: + 32 2 546 9510 � e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 

•  Μέτρα για την περίπτωση έκτακτων φυσικών καταστροφών στις
υποψήφιες χώρες

 Γενικός εισηγητής: ο κ. KIENLE (Εργοδότες � D)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 519 τελικό - 2002/0227 (CΝS) � CESE 1161/2002

 
� Κύρια σηµεία:

 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση, την οποία εκλαµβάνει ως συµπλήρωµα της
πρότασης της Επιτροπής για την ίδρυση Ταµείου Αλληλεγγύης της ΕΕ στην περίπτωση φυσικών
καταστροφών.
 
 Από την άλλη πλευρά, η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για τα τεράστια προβλήµατα
και τις διοικητικές δυσχέρειες που προέκυψαν µε την έναρξη της εφαρµογής  του SAPARD.
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κa Georgine Willems

 (Τηλ.: + 32 2 546 9471 - e-mail: georgine.willems@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
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•  Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Εισηγητής: ο κ. KIENLE (Εργοδότες � D)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 514 τελικό - 2002/0228 (CΝS) � CESE 1158/2002

 
� Κύρια σηµεία:

 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής.  Συνιστά τη θέσπιση σαφών
κριτηρίων επιλεξιµότητας για την κινητοποίηση των πόρων του Ταµείου Αλληλεγγύης. Η ΕΟΚΕ
αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητο να προβλεφθεί στήριξη και µέσω άλλων κοινοτικών
χρηµατοδοτικών µέσων και υπογραµµίζει τη σηµασία της πρόληψης των κινδύνων από πληµµύρες.
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Roberto Pietrasanta

 (Tηλ.: + 32 2 546 9313 � e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 
 

•  Μειωµένοι συντελεστές ΦΠΑ σε ορισµένες υπηρεσίες υψηλής έντασης
εργατικού δυναµικού
Εισηγητής: ο κ. LANDRILLE (Εργαζόµενοι � B)

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 525 τελικό � 2002/0230 (CNS) � CES 1160/2002
 

� Κύρια σηµεία:

 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την πρόταση της Επιτροπής.
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Roberto Pietrasanta

(Tηλ.: + 32 2 546 9313 � e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)
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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: 45
Type: http:

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:Raffaele.Delfiore@esc.eu.int
New: mailto:Raffaele.Delfiore@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:georgine.willems@esc.eu.int
New: mailto:georgine.willems@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 51
Type: http:

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