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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
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∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΛΗΞΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΙΣΠΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Κανονισµού

ο κ. Isidoro SÁNCHEZ GARCIA (ELDR/ES)

παραιτήθηκε από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από 20 Μαρτίου 2003.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 13ης Μαρτίου 2003

_______________

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ∆ΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Κανονισµού

ο κ. Jens Dyhr OKKING (GUE/NGL-DK)

παραιτήθηκε από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από 1η Μαρτίου 2003.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 11ης Μαρτίου 2003

_______________

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
∆ΑΝΟΥ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 13ης Μαρτίου 2003, έλαβε γνώση της
εκλογής

του κ. Bent Hindrup ANDERSEN (EDD/DK)

εις αντικατάσταση του κ. Jens Dyhr OKKING, µε ισχύ από 1η Μαρτίου 2003.

_______________
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ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΦΙΛΑΝ∆ΟΥ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Κατά τη συνεδρίαση της 27ης Μαρτίου 2003 το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του διορισµού της:

κ. Heidi Anneli HAUTALA (Verts/ALE-FIN)

ως µέλους του Φιλανδικού Κοινοβουλίου.

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 4, του Κανονισµού, η εντολή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λήγει
µε ισχύ από τις 26 Μαρτίου 2003.

___________________



ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ8

∆ελτίο 07.04.2003 - EL - PE 327.467

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

Κατά τη συνεδρίασή του της 12ης Μαρτίου 2003, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση ότι:

η κα Nicole THOMAS-MAURO

προσχώρησε στην Οµάδα UEN  µε ισχύ από11 Μαρτίου 2003.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                      Κατάσταση στις 28.03.2003

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Jean-Maurice Dehousse Χρήση γλωσσών κατά τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις P-0551/03

Herbert Bösch Εργατικό δίκαιο στη Σλοβακία - Παραβιάσεις της
κοινοτικής νοµοθεσίας

E-0552/03

Joan Vallvé Παράβαση των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού E-0553/03

Philip Bradbourn Πρόγραµµα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας E-0554/03

Antonio Di Pietro Ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων του ∆ήµου
του Conegliano (Κονελιάνο)

E-0555/03

María Izquierdo Rojo Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση και αποκλεισµός των
γυναικών από το Άγιο Όρος

P-0556/03

Anne Van Lancker Η ρύθµιση των ποσοστώσεων γάλακτος στις
διασυνοριακές εκµαταλλεύσεις

P-0557/03

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Κρεαταγορά του Ρέντη P-0558/03

Christopher Huhne Έγγραφα αναγνώρισης των ιπποειδών E-0559/03

Raina Echerer Οι ραδιοτηλεοπτικές αρχές της Μάλτας λογοκρίνουν
τηλεοπτικά προγράµµατα

E-0560/03

Olivier Dupuis Απεργία πείνας του κ. Jebali E-0561/03

Juan Ojeda Sanz Συλλήψεις δηµοσιογράφων στο Γιβραλτάρ E-0562/03

Frédérique Ries Πρόταση Κανονισµού για τα παιδιατρικά φάρµακα E-0563/03

Frédérique Ries Πρόταση Κανονισµού για τα παιδιατρικά φάρµακα E-0564/03

Luciano Caveri Κανονισµός για το προειδοποιητικό ακουστικό σήµα της
όπισθεν

E-0565/03

Luciano Caveri Προβλήµατα σχετικά µε τις εκπέµπουσες ηχητικό σήµα
διατάξεις

E-0566/03

Armando Cossutta Σύγκρουση συµφερόντων στην Επιτροπή E-0567/03

Ria Oomen-Ruijten, Bert Doorn
και Alexander de Roo

Κρατική ενίσχυση για το αεροδρόµιο του Laarbruch E-0568/03

Freddy Blak Επιστροφή του φόρου ταξινόµησης σε περίπτωση
εξαγωγής από τη ∆ανία

E-0569/03

Freddy Blak ∆υσµενής φόρος επί εισαγοµένων αυτοκινήτων E-0570/03

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Έθνικό Πάρκο στο ∆έλτα του Νέστου E-0571/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Luigi Vinci Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Μεξικού και 'Υπόθεση
Digna Ochoa'

E-0572/03

Luigi Vinci Τουρκία και 'Υπόθεση Ocalan' E-0573/03

Luigi Vinci Τουρκία και 'Υπόθεση Ocalan' E-0574/03

Nelly Maes Εξαναγκαστική στείρωση  γυναικών της οµάδας των
Ρόµα στη Σλοβακία

E-0575/03

Μιχαήλ Παπαγιαννάκης Αποχαρακτηρισµός δασικών εκτάσεων στην Ελλάδα E-0576/03

΄Αννα Καραµάνου Είναι επικίνδυνα για την υγεία τα κινητά τηλέφωνα; E-0577/03

Frank Vanhecke Κατανοµή εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο E-0578/03

Frank Vanhecke Κατανοµή εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο E-0579/03

Erik Meijer Πυρασφάλεια και τεχνική ευπάθεια των τρένων υψηλής
ταχύτητας και η εκτίµηση της τεχνικής αιτιολόγησης των
µονοπωλίων

E-0580/03

Erik Meijer Επαναφορά τοξικών χηµικών αποβλήτων κατόπιν
µετατροπής σε δοµικούς λίθους και τεχνητά σκύρα ως
πληρωτικό υλικό σε τοιχοποιία µε σκυρόδεµα

E-0581/03

Erik Meijer Η εξάλειψη εµποτισµένης ξυλείας που προκαλεί καρκίνο
κατόπιν απαγόρευσης νέων εφαρµογών και η σήµανση
χρησιµοποιούµενου υλικού ως επικίνδυνα απόβλητα

E-0582/03

Erik Meijer Αποκλίνοντα χαρακτηριστικά των γραµµών υψηλής
ταχύτητας, τα οποία εµποδίζουν την παράλληλη χρήση
αυτών από τρένα υψηλής ταχύτητας διαφορετικού τύπου

E-0583/03

Erik Meijer Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας κατά µήκος των γραµµών του
µετρό σε στενές σήραγγες χωρίς δίοδο πεζών για επιβάτες
που διαφεύγουν από πυρκαγιά

E-0584/03

Erik Meijer Βήµατα για τη δηµιουργία προτύπων και τη συµβατότητα
µεταξύ των τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη

E-0585/03

Σταύρος Ξαρχάκος Μείωση του ΦΠΑ στα CD E-0586/03

Jan Mulder Ζάχαρη από τα Βαλκάνια E-0587/03

Miquel Mayol i Raynal Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι στη Ρουµανία E-0588/03

Miquel Mayol i Raynal Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι στη Ρουµανία E-0589/03

Marco Pannella Παραβίαση εκ µέρους της κυβέρνησης της Καµπότζης της
Σύµβασης του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε βάρος του
πληθυσµού Montgnard (Degar) που προσπαθεί να
διαφύγει από τις διώξεις της βιετναµικής κυβέρνησης

P-0590/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Klaus-Heiner Lehne Πιστώσεις από ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο
Συνοχής για την κατασκευή οδών στην Ισπανία

E-0591/03

Bernd Lange Χρηµατοδοτικές ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την Κάτω Σαξωνία το 2002

E-0592/03

Armando Cossutta 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο E-0593/03

Matti Wuori, Bart Staes και
Elisabeth Schroedter

Παροχή στήριξης της ΕΕ προς τους αυτόχθονες λαούς της
Ρωσικής Οµοσπονδίας

E-0594/03

Jonas Sjöstedt Όροι για την παροχή κρατικής  ενίσχυσης στον
Οργανισµό Σιδηροδρόµων Σουηδίας (SJ)

E-0595/03

Jonas Sjöstedt Παρακολούθηση νέων καταστάσεων ως προς την
οικονοµική εξέλιξη  στις περιφέρειες της Ε.Ε.

E-0596/03

Jonas Sjöstedt Επιπλέον φώτα στα φορτηγά αυτοκίνητα E-0597/03

Camilo Nogueira Román Η ΕΕ και η Βραζιλία E-0598/03

Margrietus van den Berg και
Dorette Corbey

Η δηµιουργία µιας πανευρωπαϊκής οµάδας εργασίας για
τα ύδατα των ποταµών

E-0599/03

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Ηλεκτρική διασύνδεση Ιβηρικής Χερσονήσου -
Βαλεαρίδων

P-0600/03

Ilda Figueiredo H KOA στον γαλακτοκοµικό τοµέα και η πρόσθετη
επιβάρυνση για την Πορτογαλία

P-0601/03

Joaquim Miranda Πληροφορίες σχετικά µε επιβάτες προς Ηνωµένες
Πολιτείες

P-0602/03

Jens-Peter Bonde Προκήρυξη διαγωνισµού για την εκµετάλλευση
σιδηροδροµικών γραµµών

E-0603/03

Bárbara Dührkop Dührkop ∆ηµιουργία υπηρεσίας για την προώθηση της γλωσσικής
πολυµορφίας

E-0604/03

Bárbara Dührkop Dührkop ∆ηµιουργία υπηρεσίας για την προώθηση της γλωσσικής
πολυµορφίας

E-0605/03

Miquel Mayol i Raynal Λήψη της καταλανικής και βασκικής τηλεόρασης στο
Γαλλικό κράτος

E-0606/03

José Ribeiro e Castro Ζιµπάµπουε - Καθεστώς του Ρόµπερτ Μουγκάµπε -
Κυρώσεις της ΕΕ - Σχέσεις µε την Αφρική

E-0607/03

José Ribeiro e Castro Αγκόλα: Προϋπολογισµός 2003 - Οικονοµικό και
κοινωνικό πρόγραµµα της κυβέρνησης για το 2003/2004

E-0608/03

José Ribeiro e Castro ΕΕ/Ανατολικό Τιµόρ 1999-2003: Συνεργασία, Ανάπτυξη,
Ανθρώπινα  ∆ικαιώµατα, Παροχή Βοήθειας και άλλα

E-0609/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

José Ribeiro e Castro ΕΕ/Σάο Τοµέ και Πρίντσιπε 1999-2003: Συνεργασία,
Ανάπτυξη, Ανθρώπινα  ∆ικαιώµατα, Παροχή Βοήθειας
και άλλα

E-0610/03

José Ribeiro e Castro ΕΕ/Γουινέα-Μπισάου 1999-2003: Συνεργασία, Ανάπτυξη,
Ανθρώπινα  ∆ικαιώµατα, Παροχή Βοήθειας και άλλα

E-0611/03

José Ribeiro e Castro ΕΕ/Πράσινο Ακρωτήρι 1999-2003: Συνεργασία,
Ανάπτυξη, Ανθρώπινα  ∆ικαιώµατα, Παροχή Βοήθειας
και άλλα

E-0612/03

José Ribeiro e Castro ΕΕ/Μοζαµβίκη 1999-2003: Συνεργασία, Ανάπτυξη,
Ανθρώπινα  ∆ικαιώµατα, Παροχή Βοήθειας και άλλα

E-0613/03

José Ribeiro e Castro ΕΕ/Αγκόλα 1999-2003: Συνεργασία, Ανάπτυξη,
Ανθρώπινα  ∆ικαιώµατα, Παροχή Βοήθειας και άλλα

E-0614/03

Christos Folias Προτεινόµενες αναθεωρήσεις των κοινών οργανώσεων
αγορών (ΚΟΑ)

P-0615/03

Lord Inglewood Οδηγία όσον αφορά τη διαφήµιση και τη χορηγία υπέρ
των προϊόντων καπνού

P-0616/03

W.G. van Velzen Άρθρο στην εφηµερίδα Financial Times της 20ης
Φεβρουαρίου 2003 σχετικά µε διαφορές απόψεων στην
Επιτροπή όσον αφορά τον ανταγωνισµό στην αφορά
ευρυζωνικών υπηρεσιών διαδικτύου στην Ε.Ε.

P-0617/03

Dagmar Roth-Behrendt και Christa
Prets

Κίνδυνος για την ασφάλεια των δυτών λόγω της έλλειψης
ενιαίων πινάκων αποσυµπίεσης

E-0618/03

Chris Davies Οργάνωση Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν E-0619/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Ελευθερία εγκατάστασης και απόκτηση άδειας για την
πραγµατοποίηση τεχνικών ελέγχων οχηµάτων στη
Γερµανία

E-0620/03

Olivier Dupuis Κρίσιµη κατάσταση του Σεβ. Thich Huyen Quang E-0621/03

Brice Hortefeux Αγώνας κατά των καρτέλ (συµπράξεις επιχειρήσεων) E-0622/03

Johanna Boogerd-Quaak και
Dorette Corbey

Η αποζηµίωση για τις δαπάνες που συνεπάγεται η
συλλογή πετρελαίου στις ακτές της Ζηλανδίας και της
Νοτίου Ολλανδίας

E-0623/03

Robert Evans Συνυπολογισµός Ασφαλίσεων και Κανονισµός (ΕΟΚ)
1408/71

P-0624/03

Michael Cashman Μεταφορά της κοινοτικής νοµοθεσίας στο εσωτερικό
δίκαιο των κρατών µελών

P-0625/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Peter Liese Πρόταση της Επιτροπής για την εκπόνηση κανονισµού
σχετικά µε ιατροφαρµακευτικά προϊόντα για παιδιατρική
χρήση

P-0626/03

Jonas Sjöstedt Πολιτικές διώξεις στο Τουρκµενιστάν P-0627/03

Françoise Grossetête Εφαρµογή της οδηγίας 1999/96/EK P-0628/03

Charles Tannock Αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων
Εθνών για το Ιράκ και χρήση βίας

P-0629/03

Aντώνιος Τρακατέλλης Ελληνική εκπαίδευση E-0630/03

Aντώνιος Τρακατέλλλης Λειτουργία του Οργανισµού Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)

E-0631/03

Dana Scallon Αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ και ΜΚΟ E-0632/03

Charles Tannock Κοσσυφοπέδιο, Ιράκ και η δικαιοδοσία του Συµβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών

E-0633/03

Rosa Miguélez Ramos Προστασία της τίγρης της Σιβηρίας E-0634/03

Kathleen Van Brempt Έξυπνοι φανοί πορείας E-0635/03

Baroness Sarah Ludford Όροι υποδοχής των αιτούντων άσυλο P-0636/03

Baroness Sarah Ludford Συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο E-0637/03

José Mendiluce Pereiro Έκθεση σχετικά µε το Εθνικό Υδρολογικό Σχέδιο της
Ισπανίας και Ευρωπαϊκή Επιτροπή

P-0638/03

José Ribeiro e Castro Aγκόλα - Καµπίντα - Ανθρώπινα δικαιώµατα E-0639/03

José Ribeiro e Castro Aγκόλα - Καµπίντα - Ανθρώπινα δικαιώµατα E-0640/03

Michl Ebner Απαγόρευση έκδοσης βασκικής εφηµερίδας E-0641/03

Paul Rübig Φορολογική αντιµετώπιση των δαπανών για την έρευνα E-0642/03

Paul Rübig ∆απάνες για ερευνητικές δραστηριότητεςκαι Βασιλεία ΙΙ E-0643/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Η ετήσια συζήτηση του 2002 για ένα χώρο ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης

E-0644/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Η ετήσια συζήτηση του 2002 για ένα χώρο ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης

E-0645/03

Olivier Dupuis ∆υσφηµιστική εκστρατεία κατά του κ. Mohammed Charfi E-0646/03

Jules Maaten Οι υποχρεώσεις όσον αφορά την καταχώρηση των
οµοιοπαθητικών φαρµάκων

E-0647/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Erik Meijer Η έλλειψη µέτρων αποζηµίωσης και αποκατάστασης των
προσώπων τα οποία, στη Σλοβακία, είχαν
µετατοπίσθηκαν παράνοµα κατά το 1946 και 1947

E-0648/03

Erik Meijer Κριτικές που διατυπώνει στις Κάτω Χώρες το Γενικό
Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά µε την έλλειψη διαφάνειας
όσον αφορά τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων, ανά
χρηµατοδοτική ροή και ανά κράτος µέλος

E-0649/03

Erik Meijer Μαζική καταστροφή των βοσκοτόπων για τη συλλογή
αυγών σχοινίκλου στην ολλανδική επαρχία της Φρισσίας

E-0650/03

Erik Meijer Μη εξετασθείσες ακόµη αιτήσεις για παρέµβαση κατά της
µαζικής συλλογής αυγών σχοινίκλου στην ολλανδική
επαρχία της Φρισσίας

E-0651/03

Erik Meijer Σηµαντική αύξηση της τιµής των αδειών παραµονής στις
Κάτω Χώρες, η οποία αντιβαίνει στην προαγωγή της
ελευθερίας εγκατάστασης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-0652/03

Miquel Mayol i Raynal Έκθεση σχετικά µε το Εθνικό Υδρολογικό Σχέδιο της
Ισπανίας και Ευρωπαϊκή Επιτροπή

P-0653/03

Graham Watson Καλλιεργητές ζάχαρης της Μοζαµβίκης E-0654/03

Bill Miller Συµφωνία αντιντάµπινγκ ΕΕ-Νορβηγίας E-0655/03

Elly Plooij-van Gorsel Πλοία βυθοκόρησης στην Ινδονησία E-0656/03

Aλέξανδρος Αλαβάνος Αποκατάσταση ζηµιών από φυσικές καταστροφές στα
Νησιά των Κυκλάδων

E-0657/03

Charles Tannock Αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων
Εθνών για το Ιράκ και χρήση βίας

E-0658/03

Maurizio Turco Απαγόρευση λειτουργίας πολυαρίθµων και εκτεταµένων
παρανόµων χώρων απόθεσης απορριµµάτων στη Σικελία
και οδηγία 75/442/ΕΟΚ

E-0659/03

Maurizio Turco Απάτη στον προϋπολογισµό της ΕΕ εκ µέρους 514
εταιρειών µε έδρες στην Ιταλία και το Λουξεµβούργο

E-0660/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna ∆ασµοί στις εισαγωγές κονσερβών τόνου από την
Ταϊλάνδη και τις Φιλιππίνες

P-0661/03

Paul Rübig Υποχρέωση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων να
δηµοσιεύουν τους ισολογισµούς τους

E-0662/03

Aλέξανδρος Αλαβάνος Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για κρατικές
δαπάνες στην Ολυµπιακή Αεροπορία

E-0663/03

Aλέξανδρος Αλαβάνος Τηλεϊατρική για τα αποµακρυσµένα νησιά Ελλάδας E-0664/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Cristiana Muscardini Τράπεζες και πελάτες E-0665/03

Jan Dhaene Εξοπλισµός οχηµάτων µε οπίσθια φώτα οµίχλης που
αναβοσβήνουν

E-0666/03

Chris Davies Ηµεροµηνίες για τη µεταφορά οδηγιών της Γ∆
Περιβάλλοντος

E-0667/03

Giacomo Santini Παραµεληµένοι νέοι στο πλαίσιο της ΚΠΓ E-0668/03

Giacomo Santini Παραµεληµένοι νέοι στο πλαίσιο της ΚΠΓ E-0669/03

Aλέξανδρος Αλαβάνος ∆ιόδια στην Αττική Οδό E-0670/03

Caroline Lucas ∆οκιµές χηµικών προϊόντων E-0671/03

Mario Borghezio Σεβασµός της ελευθερίας του Τύπου στη Χώρα των
Βάσκων

E-0672/03

Marco Pannella και Maurizio
Turco

Σοβαρή και κατ' εξακολούθηση παραβίαση της
θρησκευτικής ελευθερίας εκ µέρους των ρωσικών αρχών

E-0673/03

Marco Pannella και άλλοι ∆ιώξεις, βιαιοπραγίες, βασανιστήρια και ανθρωποκτονίες
που πραγµατοποιούνται από τις δηµόσιες αρχές της
Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας του Βιετνάµ εις βάρος του
χριστιανικού πληθυσµού των Ορεσίβιων (Montagnard -
Degar)

E-0674/03

Wolfgang Kreissl-Dörfler Πράσινη γενετική µηχανική - Αναπτυσσόµενες χώρες P-0675/03

Marco Cappato Ενέργειες καπνισµού σε ορισµένες ζώνες της Κολοµβίας
που προορίζοντι για την καλλιέργεια καφέ

E-0676/03

Marco Cappato Ενέργειες καπνισµού σε ορισµένες ζώνες της Κολοµβίας
που προορίζονται για την καλλιέργεια καφέ

E-0677/03

Marco Cappato Σύλληψη του περουβιανού πολίτη Nelson Palomino E-0678/03

Marco Cappato Σύλληψη του περουβιανού πολίτη Nelson Palomino E-0679/03

Ακυρωθείσα ερώτηση E-0680/03

María Sornosa Martínez Πληµµελής µεταφορά της οδηγίας για τα πτηνά στην
ισπανική νοµοθεσία

E-0681/03

María Sornosa Martínez Σχέδιο κατασκευής φράγµατος στο Rivas de Tereso (La
Rioja-Ισπανία)

E-0682/03

María Sornosa Martínez Μη τήρηση της ρύθµισης σχετικά µε τη δηµόσια
συµµετοχή στην ισπανική νοµοθεσία περί ακτών

E-0683/03

María Sornosa Martínez Ολοκληρωµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανδαλουσίας
και Κοινοτικά Ταµεία

E-0684/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Marie Isler Béguin, José Mendiluce
Pereiro και Alexander de Roo

Ισπανικό Εθνικό Υδρολογικό Σχέδιο, ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία και στάθµιση κόστους/ωφέλειας

E-0685/03

Marie Isler Béguin, José Mendiluce
Pereiro και Alexander de Roo

Ισπανικό Εθνικό Υδρολογικό Σχέδιο, ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία και περιφερειακές ανισότητες

E-0686/03

Joan Vallvé και Carles-Alfred
Gasòliba i Böhm

Μέτρα προστασίας για τα φουντούκια που παράγονται
στην ΕΕ

E-0687/03

Joan Vallvé Φυτοϋγειονοµικά µέτρα για την ανίχνευση της
µεξικανικής µύγας των φρούτων και της µύγας της
Ανατολής

E-0688/03

Laura González Álvarez Έκθεση σχετικά µε το Εθνικό Υδρολογικό Σχέδιο
(Ισπανία)

P-0689/03

Aντώνιος Τρακατέλλης Ατύχηµα στη γέφυρα του Αλιάκµονα E-0690/03

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Κατάσταση των σφαγείων στην Ελλάδα E-0691/03

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Χώροι υγειονοµικής ταφής στην Ελλάδα E-0692/03

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Άρνηση του ∆ΙΚΑΤΣΑ στην Ελλάδα για αναγνώριση
ευρωπαϊκού τίτλου σπουδών

E-0693/03

Olivier Dupuis Σεισµός στο ανατολικό Τουρκεστάν E-0694/03

Juan Naranjo Escobar Οι συντάξεις στην ΕΕ και η ανοικτή µέθοδος
συντονισµού

E-0695/03

Juan Naranjo Escobar Ανισορροπία της οδικής κυκλοφορίας µεταξύ Γαλλίας και
Ισπανίας, µετά τα εγκαίνια της σήραγγας του Somport

E-0696/03

Brice Hortefeux Εναρµόνιση των συστηµάτων χαρακτηρισµού των
µεγεθών

E-0697/03

Giovanni Procacci Πιθανή παράβαση εκ µέρους της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας E-0698/03

Bart Staes Έρευνα σχετικά µε την προστασία συγκεκριµένης µάρκας
εκτυπωτικής µελάνης

E-0699/03

Bart Staes Χρήση ναρκωτικών ουσιών από ερασιτέχνες αθλητές E-0700/03

Rosa Miguélez Ramos Εκτέλεση του ΧΜΠΑ στη Γαλικία P-0701/03

Raffaele Costa Παραβίαση από την Ιταλία της κοινοτικής ρυθµίσεως για
τα γαλακτοκοµικά προϊόντα

P-0702/03

Baroness Sarah Ludford Καλή µεταχείρηση των ζώων E-0703/03

Baroness Sarah Ludford Γούνα από το τρίχωµα γάτας και σκύλου E-0704/03

Olivier Dupuis Τσετσενία: Τα ρωσικά στρατεύµατα ανατινάζουν
αµάχους µε δυναµίτη

E-0705/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Olivier Dupuis Το Βιετνάµ καταστέλλει την ελευθερία έκφρασης και του
συνέρχεσθαι

E-0706/03

Gianfranco Dell'Alba ∆ικαίωµα ασύλου για τις γυναίκες που απειλούνται µε
ακρωτηριασµό των γυναικείων γεννητικών οργάνων

E-0707/03

Gianfranco Dell'Alba ∆ικαίωµα ασύλου για τις γυναίκες που απειλούνται µε
ακρωτηριασµό των γυναικείων γεννητικών οργάνων

E-0708/03

Marco Cappato Απογραφή των παραγωγών κόκας στο Περού και
αναταξινόµηση των φύλλων κόκας

E-0709/03

Marco Cappato Απογραφή των παραγωγών κόκας στο Περού και
αναταξινόµηση των φύλλων κόκας

E-0710/03

Luigi Vinci Επέκταση του αερολιµένα της Malpensa E-0711/03

Claude Moraes Εφαρµογή της νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων P-0712/03

Miguel Martínez Martínez Χρηµατοδότηση του προγράµµατος "Η αίσθηση των
λαών: η γυναίκες της υπαίθρου, πρωταγωνίστριες"

P-0713/03

Rosa Miguélez Ramos Πλοίο Prestige: Ευρωπαϊκό συµπληρωµατικό ταµείο
αποζηµίωσης

E-0714/03

Rosa Miguélez Ramos Πετρελαιοφόρο Prestige: αυστηρότερος χαρακτηρισµός
της  οικολογικής ζηµίας και της θαλάσσιας ρύπανσης

E-0715/03

Rosa Miguélez Ramos Πετρελαιοφόρο Prestige: αυστηρότερος χαρακτηρισµός
της οικολογικής ζηµίας και θαλάσσιας ρύπανσης

E-0716/03

Rosa Miguélez Ramos Πετρελαιοφόρο Prestige: τροποποίηση των διαδρόµων
των θαλασσίων µεταφορών

E-0717/03

Rosa Miguélez Ramos Πετρελαιοφόρο Prestige: τροποποίηση των διαδρόµων
των θαλασσίων µεταφορών

E-0718/03

Rosa Miguélez Ramos Πετρελαιοφόρο Prestige: ∆ράσεις της ΕΕ προς τον ∆ιεθνή
Ναυτιλιακό Οργανισµό (∆ΝΟ)

E-0719/03

Rosa Miguélez Ramos Πετρελαιοφόρο Prestige: ∆ράσεις της ΕΕ προς τον ∆ιεθνή
Ναυτιλιακό Οργανισµό (∆ΝΟ)

E-0720/03

Rosa Miguélez Ramos Πετρελαιοφόρο Prestige: δηµιουργία ευρωπαϊκής
δύναµης πολιτικής προστασίας

E-0721/03

Rosa Miguélez Ramos Πετρελαιοφόρο Prestige: δηµιουργία ευρωπαϊκού
σώµατος ακτοφυλακής

E-0722/03

Rosa Miguélez Ramos Πετρελαιοφόρο Prestige: καθορισµός ιδιαιτέρως
ευαίσθητων θαλάσσιων περιοχών

E-0723/03

Rosa Miguélez Ramos Πετρελαιοφόρο Prestige: ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές E-0724/03
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Rosa Miguélez Ramos Πετρελαιοφόρο Psrestige: Ευρωπαϊκό συµπληρωµατικό
ταµείο αποζηµίωσης

E-0725/03

Rosa Miguélez Ramos Πετρελαιοφόρο Prestige: Ταµείο Αλληλεγγύης E-0726/03

Rosa Miguélez Ramos Πετρελαιοφόρο Prestige: εντατικοποίηση του ελέγχου του
κράτους του λιµένα

E-0727/03

Rosa Miguélez Ramos Πετρελαιοφόρο Prestige: κοινοτική οικονοµική βοήθεια E-0728/03

Rosa Miguélez Ramos Πετρελαιοφόρο Prestige: αναθεώρηση του Ταµείου
Αλληλεγγύης

E-0729/03

Rosa Miguélez Ramos Πετρελαιοφόρο Prestige: Μέτρα για τις καταστραφείσες
ζώνες του δικτύου Natura 2000

E-0730/03

Carlos Westendorp y Cabeza Οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωµών E-0731/03

José Ribeiro e Castro Γουινέα-Μπισάου: Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα E-0732/03

Sebastiano Musumeci Ασφάλεια στις εναέριες µεταφορές και χρήση της
µητρικής γλώσσας

P-0733/03

Theresa Villiers Απαγόρευση δεξιάς στροφής E-0734/03

Jean Lambert και Inger Schörling Εκτροπή υδάτων από τον ισπανικό ποταµό Έβρο και
κανονισµός των διαρθρωτικών ταµείων

E-0735/03

Ilda Figueiredo ∆ηµιουργία ελεγχόµενων χώρων για την ταφή
απορριµµάτων

E-0736/03

Erik Meijer Σοβαρές καθυστερήσεις στην κατασκευή νέων
σιδηροδροµικών υποδοµών για ταχείες διασυνοριακές
υπηρεσίες

E-0737/03

Erik Meijer Η µεταβίβαση ακάλυπτων κινδύνων από γερµανικές
τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες σε εταιρείες που
χρηµατοδοτούνται από την κυβέρνηση

E-0738/03

Erik Meijer Αυξανόµενη διάδοση του AIDS στις χώρες µε χαµηλό
βιοτικό επίπεδο που οφείλεται σε σφάλµατα κατά τις
εγχύσεις και τις µεταγγίσεις αίµατος

E-0739/03

Erik Meijer Αίτηση της Κροατίας για να γίνει δεκτή από το 2007
ταυτόχρονα µε τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία ως κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-0740/03

Roberta Angelilli Παραποίηση ιταλικών κονσερβών ντοµάτας E-0741/03

Inger Schörling Αντιστάθµιση στους κοινοιτικούς αλιείς και πλοιοκτήτες
για προσωρινή διακοπή της αλιευτικής δραστηριότητας

P-0742/03



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ20

∆ελτίο 07.04.2003 - EL - PE 327.467

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Helena Torres Marques Κοινοτικοί πόροι για τον τουριστικό τοµέα της
Καραϊβικής

P-0743/03

Nelly Maes Η χρηµατοδότηση της επεξεργασίας αποβλήτων
ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισµού

P-0744/03

Jens-Peter Bonde Συνοπτικός πίνακας προτύπων E-0745/03

Jillian Evans Οι χριστιανοί Hmong στο Βιετνάµ E-0746/03

Christopher Huhne Πληροφορίες σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις E-0747/03

Olivier Dupuis Απαγωγές πολιτών στο Grozny (Τσετσενία) E-0748/03

Gianfranco Dell'Alba Θέση της Επιτροπής σχετικά µε έγγραφο που συνέταξε
αναπληρωτής γενικός διευθυντής στο πλαίσιο των
ακαδηµαϊκών του δραστηριοτήτων

E-0749/03

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Οι άστεγοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση P-0750/03

Mary Banotti Eθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο της Ιρλανδίας για την
περίοδο 2000-2006

E-0751/03

Camilo Nogueira Román Απειλές κατά της Χιλής και του Μεξικού, στο πλαίσιο της
υπόθεσης του Ιράκ, από πλευράς του ισπανού
πρωθυπουργού Χοσέ Μαρία Αθνάρ, κατά την διάρκεια
συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη, στις 27 Φεβρουαρίου τ.
έ.

E-0752/03

María Rodríguez Ramos Θάνατος 70 βοοειδών διά πυροβολισµού, στην Castilla y
León

P-0753/03

Philip Bushill-Matthews Χρυσοτιλικός (λευκός) αµίαντος P-0754/03

Daniela Raschhofer Ακρόαση του κοινού κατά την εκτίµηση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για έργα σε προστατευόµενες περιοχές

E-0755/03

Joan Vallvé Ελευθέρωση του τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας στις
Βαλεαρίδες Νήσους

E-0756/03

Nelly Maes Καταπολέµηση  της  απώλειας της όρασης όταν µπορεί να
αποφευχθεί

E-0757/03

Nelly Maes Παρατηρητές σε εκλογές E-0758/03

Vitaliano Gemelli Ιατρική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής P-0759/03

Elisabeth Jeggle Συνθήκες λειτουργίας µονάδων αποτέφρωσης σύµφωνα
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002

E-0760/03

Charles Tannock Απαιτήσεις της ΕΕ σχετικά µε την έγερση κεραιών
κινητής τηλεφωνίας

E-0761/03
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Charles Tannock Προστασία των υγροβιοτόπων Biebrza στη
βορειοανατολική Πολωνία

E-0762/03

Patricia McKenna, Inger Schörling
και Claude Turmes

Υπολείµµατα νιτροφουρανίου σε εισαγόµενες γαρίδες και
πουλερικά

E-0763/03

Glyn Ford Παρεµπίπτουσα αλιεία κητοειδών E-0764/03

Patricia McKenna Σουηδική πρόταση για απαγόρευση της αλιείας γάδου E-0765/03

Isidoro Sánchez García Εκµετάλλευση των φυσικών πόρων στη ∆υτική Σαχάρα E-0766/03

Maria Carrilho Ανατολικό Τιµόρ E-0767/03

Eryl McNally PINC (ενδεικτικό πυρηνικό πρόγραµµα της Κοινότητας) P-0768/03

María Sornosa Martínez Επέκταση του λιµένα της Αλτέα (Αλικάντε - Ισπανία) P-0769/03

Maurizio Turco ∆ιαδικασίες εικαζόµενης παράβασης και διαπιστώσεις
παράβασης που γνωστοποιήθηκαν στην Ιταλική
∆ηµοκρατία βάσει του άρθρου 85 της Συνθήκης Ίδρυσης
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

P-0770/03

Marco Cappato ∆ικαίωµα θρησκευτικής ελευθερίας στην Καµπότζη P-0771/03

Albert Maat Απόφαση της ολλανδικής αρµόδιας για τον ανταγωνισµό
αρχής (NMA) στην υπόθεση 2269 για την χονδρική
πώληση και την αλιεία γαρίδων, όσον αφορά συµφωνίες
για τις τιµές

P-0772/03

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Υπερβάσεις στον προϋπολογισµό κατασκευής της
Αττικής Οδού

E-0773/03

Charles Tannock Καταστροφή του ελώδους βιότοπου του Σχοινιά E-0774/03

María Sornosa Martínez Η επέκταση του Λιµανιού της Altea (Alicante - Ισπανία)
και οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστηµα

E-0775/03

Carlos Bautista Ojeda Επιτροπολογία E-0776/03

Carlos Bautista Ojeda Επιτροπολογία E-0777/03

Carlos Bautista Ojeda Επιτροπολογία E-0778/03

Carlos Bautista Ojeda Επιτροπολογία E-0779/03

Elly Plooij-van Gorsel Αρµοδιότητες του Προέδρου Μπους για επιθέσεις στον
κυβερνοχώρο

P-0780/03

Avril Doyle Εµπόριο αλόγων P-0781/03

Claude Moraes Συµµετοχή της ΕΕ στις παγκόσµιες πρωτοβουλίες
ανοσοποίησης

P-0782/03

Χρήστος Φώλιας Ενιαία Αγορά E-0783/03
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Χρήστος Φώλιας Ενισχύσεις παραγωγών E-0784/03

Juan Naranjo Escobar Καταχρηστικές ρήτρες εις βάρος των πελατών στις
τραπεζικές συµβάσεις

E-0785/03

Alexander de Roo Αποφυγή των διπλών πειραµάτων σε ζώα E-0786/03

Sérgio Marques ∆εύτερη έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τις εξόχως
απόκεντρες περιοχές

E-0787/03

Yvonne Sandberg-Fries Οι επενδυτικές ενισχύσεις προκαλούν ανεργία E-0788/03

Ria Oomen-Ruijten και Alexander
de Roo

Ερµηνεία της οδηγίας ΑΗΗΕ E-0789/03

Christopher Huhne Νοµοθεσία για την αποτέφρωση αποβλήτων E-0790/03

Σταύρος Ξαρχάκος Χρηµατοδότηση θρησκευτικών οργανώσεων  από την
Ε.Ε.

E-0791/03

Σταύρος Ξαρχάκος Χρήση τoυ όρου "ευρω" και των εµβληµάτων της
Ένωσης

E-0792/03

Sérgio Marques 2003: Ευρωπαϊκό έτος ατόµων µε ειδικές ανάγκες E-0793/03

Hedwig Keppelhoff-Wiechert Συντονισµός, δικτύωση και προώθηση αγροτουριστικών
προϊόντων και υπηρεσιών ως συµπληρωµατικό µέτρο
στον Κανονισµό (EΚ) αριθ. 1257/1999

E-0794/03

Aλέξανδρος Αλαβάνος Προσωπικά δεδοµένα ευρωπαίων πολιτών E-0795/03

Concepció Ferrer Γραφειοκρατία και ΕΤΑ E-0796/03

Paulo Casaca Aντικειµενική ενηµέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σχετικά µε τις ζηµίες που προκαλούνται στο περιβάλλον
από  την ιχθυοκαλλιέργεια

E-0797/03

Christopher Heaton-Harris AIRINC co P-0798/03

Paulo Casaca Κατάσταση του κούρδου ηγέτη Αµπντουλάχ Οτσαλάν P-0799/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Ελευθερία του τύπου E-0800/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Ελευθερία της έκφρασης E-0801/03

Marco Pannella και άλλοι ∆ίωξη εκ µέρους των αρχών του Βιετνάµ, του ∆ρ. Que
Nguyen και συµµόρφωση µε τις Καταληκτικές
Παρατηρήσεις της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
του ΟΗΕ της 27ης Ιουλίου 2002

E-0802/03

Marco Pannella και άλλοι ∆ιώξεις εκ µέρους των κινεζικών αρχών των οπαδών της
αίρεσης Falun Gong και, συγκεκριµένα, σύλληψη και
θάνατος κατόπιν 11 ηµερών κράτησης της κυρίας Liu Jie

E-0803/03
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Giovanni Pittella Ολοκληρωµένα Περιφερειακά Προγράµµατα (P.I.T)
Καλαβρίας

E-0804/03

Cristiana Muscardini Θηλασµός και γάλα υπό µορφή σκόνης στην Αφρική E-0805/03

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Παραβιάσεις του Κοινοτικού ∆ικαίου στις χώρες µέλη της
E.E.

E-0806/03

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Αντιµετώπιση των κακοτεχνιών στην Ελλάδα E-0807/03

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Παραβιάσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα της
δηµόσιας υγείας και της προστασίας του καταναλωτή

E-0808/03

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Παραβίαση της κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε το
περιβάλλον στην Ελλάδα

E-0809/03

Heidi Hautala Καταπολέµηση των ζηµιών που σχετίζονται µε την χρήση
του οινοπνεύµατος στην Φινλανδία και την Ευρωπαϊκή
Ένωση

P-0810/03

Alexander de Roo και Bernd Lange Αναθεώρηση της Οδηγίας 2000/14/ΕΚ σχετικά µε την
εκποµπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς
χρήση σε εξωτερικούς χώρους

E-0811/03

Maurizio Turco και άλλοι Πόλεµος κατά των ναρκωτικών στην Ταϊλάνδη E-0812/03

Maurizio Turco και άλλοι Πόλεµος κατά των ναρκωτικών στην Ταϊλάνδη E-0813/03

Robert Goebbels Λιµός στην Αιθιοπία E-0814/03

Alexander de Roo Πληµµελής εφαρµογή της οδηγίας περί οικοτόπων στην
Zeeland

E-0815/03

Paulo Casaca Ανεξάρτητη µελέτη για τη χρησιµοποίηση µεσοειδικών
ποικιλιών αµπέλου

E-0816/03

Paulo Casaca Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση

E-0817/03

Mario Borghezio Επιστροφή εκ µέρους του ιταλικού κράτους των
επιστολών της κ. Petacci στους κληρονόµους της

P-0818/03

Ole Krarup Γενετικώς τροποποιηµένες καλλιέργειες  και αστική
ευθύνη

E-0819/03

Karl-Heinz Florenz Υποχρεωτική παύση καλλιέργειας γαιών στο πλαίσιο της
µεταρρύθµισης της ΚΑΠ

E-0820/03

Patricia McKenna Γενική Συµφωνία Εµπορίου και Υπηρεσιών (ΓΣΕΥ) και
ιδιωτικοποίηση του ύδατος

E-0821/03

Dana Scallon Κυριαρχικά δικαιώµατα της ΕΕ P-0822/03

Christel Fiebiger Απαγόρευση του Nifursol E-0823/03
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Paul Rübig Περιορισµός της µεταβίβασης τίτλων στην Τσεχική
∆ηµοκρατία

E-0824/03

Dana Scallon Κυριαρχικά δικαιώµατα της ΕΕ E-0825/03

Nicholas Clegg Οµάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
απλούστευση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος
(ΒΕSΤ)

E-0826/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Tempus III εκ
µέρους του ∆ήµου Frosinone

E-0827/03

Roberta Angelilli Xρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ των
διακινουµένων εργαζοµένων εκ µέρους του ∆ήµου
Frosinone

E-0828/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ της
πολιτικής άµυνας εκ µέρους του ∆ήµου Frosinone

E-0829/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Πολιτισµός 2000εκ
µέρους του ∆ήµου Frosinone

E-0830/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος αποκεντρωµένης
συνεργασίας εκ µέρους του ∆ήµου Frosinone

E-0831/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Ecos-Ouverture II
εκ µέρους του ∆ήµου Frosinone

E-0832/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Leonardo da Vinci
εκ µέρους του ∆ήµου Frosinone

E-0833/03

Roberta Angelilli Χρήση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) εκ µέρους του ∆ήµου Frosinone

E-0834/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων LIFE III, V Πρόγραµµα δράσης για το
περιβάλλον και µια βιώσιµη ανάπτυξη, ενέργειες
κατάρτισης και ευαισθητοποίησης στα περιβαλλοντικά
προβλήµατα εκ µέρους του ∆ήµου Frosinone

E-0835/03

Mario Mauro Τροποποιήσεις στην τεχνική-διοικητική δοµή του
Αερολιµένα Γένοβας

P-0836/03

Jean Lambert Άρνηση των ισραηλινών αρχών να αποφυλακίσουν
προσωρινά υπό όρους τον Mordechai Vanunu

P-0837/03

Raimon Obiols i Germà Θέµατα ασφάλειας στη χάραξη της σιδηροδροµικής
γραµµής υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Lleida

E-0838/03

Mario Mauro Τροποποιήσεις στην τεχνική-διοικητική δοµή του
αερολιµένα της Γένοβας

E-0839/03

Ria Oomen-Ruijten Εφαρµογή της οδηγίας για τα οχήµατα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους

E-0840/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Carlos Coelho Υγεία E-0841/03

Jean-Claude Fruteau Μεταρρύθµιση της κοινής γεωργικής πολιτικής E-0842/03

Jean-Claude Fruteau Μεταρρύθµιση της κοινής γεωργικής πολιτικής E-0843/03

Herbert Bösch Συµβάσεις µε συµβούλους επιχειρήσεων E-0844/03

Dana Scallon Προϋπολογισµός της ΕΕ για την αναπτυξιακή βοήθεια E-0845/03

María Herranz García Προώθηση της ποιότητας E-0846/03

Jan Andersson Κλείσιµο εργοστασίου στο Asarum συνεπεία κρατικής
ενίσχυσης

E-0847/03

Roberta Angelilli Σήµα γνησιότητας για τα ιταλικά εστιατόρια που
λειτουργούν στην ΕΕ

P-0848/03

Encarnación Redondo Jiménez Επιπτώσεις της µεταρρύθµισης της ΚΑΠ στην παραγωγή
πατάτας

P-0849/03

María Izquierdo Rojo Φυσικές καταστροφές και "Ευρωπαϊκή ∆ύναµη Πολιτικής
Προστασίας"

E-0850/03

María Izquierdo Rojo Πρόθεση του Μαρόκου να υπογράψει συµφωνία
ελεύθερων συναλλαγών µε τις ΗΠΑ

E-0851/03

Χρήστος Φώλιας ∆ηµόσιες συµβάσεις E-0852/03

Χρήστος Φώλιας Συστάσεις των ελεγκτών E-0853/03

Christopher Huhne Προληπτική εποπτεία E-0854/03

Christopher Huhne Ποιότητα των οικονοµικών προβλέψεων E-0855/03

Christopher Huhne Απαντήσεις σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις E-0856/03

David Bowe Aγορά της Corus από την Outokumpu E-0857/03

David Bowe Κεφαλές ανάγνωσης εκτυπωτών E-0858/03

Roberta Angelilli ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τους πόρους που έλαβε η πόλη
του Frosinone

E-0859/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Αθλητισµού για
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες" εκ µέρους του ∆ήµου
Frosinone

E-0860/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του Σχεδίου ∆ράσης για την ασφαλή
χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου εκ µέρους του ∆ήµου
Frosinone

E-0861/03

Roberta Angelilli Χρήση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων εκ µέρους του ∆ήµου
Frosinone

E-0862/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Leader +" εκ
µέρους του ∆ήµου Frosinone

E-0863/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Αδελφοποιήσεις
Πόλεων 2000" εκ µέρους του ∆ήµου Frosinone

E-0864/03

Roberta Angelilli Γυναίκες νοµάδες και ποινικές καταδίκες µε κίνδυνο
απέλασης

E-0865/03

Roberta Angelilli Αλιεία του είδους γωβιουδάκι άφια στην παράκτια ζώνη
του Λιβόρνο

E-0866/03

Roberta Angelilli Οικονοµική κρίση στη Βενεζουέλα E-0867/03

Joaquim Miranda Εργασίες φορτοεκφόρτωσης στους κοινοτικούς λιµένες
και ασφάλεια στη θάλασσα

E-0868/03

Joaquim Miranda Εργασίες φορτοεκφόρτωσης στους κοινοτικούς λιµένες
και Σύµβαση 137 της ∆ΟΕ

E-0869/03

Eija-Riitta Korhola Kαταπολέµηση των βλαβερών συνεπειών του
οινοπνεύµατος στην Φινλανδία

P-0870/03

Bart Staes Ανταλλαγή προσωπικών δεδοµένων µεταξύ αεροπορικών
εταιριών και CIA

P-0871/03

Glyn Ford Σχέδιο Κανονισµού σχετικά µε το εµπόριο οργάνων που
µπορούν να χρησιµεύσουν για βασανιστήρια

E-0872/03

Joan Vallvé Ονοµασία "γιαούρτι" E-0873/03

Eija-Riitta Korhola Προειδοποίηση για τις βλαβερές επιπτώσεις των
οινοπνευµατωδών στην ΕΕ

E-0874/03

Giovanni Pittella Εθνικό Ταµείο Ορέων E-0875/03

Iωάννης Μαρίνος Άνοδος των επιτοκίων  χορηγήσεων στην Ελλάδα E-0876/03

Jean Lambert Έγγραφο "STAR 21 - Επισκόπηση της Αεροδιαστηµικής
Στρατηγικής για τον 21ο Αιώνα" της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

E-0877/03

Graham Watson Αναισθητοποίηση των ζώων στα Ελληνικά σφαγεία E-0878/03

Phillip Whitehead Οδηγία για το Πλαίσιο Κοινοτικής ∆ράσης στον Τοµέα
της Πολιτικής των Υδάτων 2000/60/ΕΚ

E-0879/03

Roberta Angelilli Ίδρυση ενός ειδικού ταµείου για την ασφάλεια των
ιστορικών κτιρίων - πρόταση του Περιφερειακού
Συµβουλίου του Λατίου

E-0880/03
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Roberta Angelilli Παρεµβάσεις υπέρ της οικογένειας-πρόταση του
Περιφερειακού Συµβουλίου του Λατίου για την
κατασκευή και αναµόρφωση των κτιρίων για τα παιδιά

E-0881/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Leader +" εκ
µέρους του ∆ήµου Fiumicino

E-0882/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Τελωνείο 2002" εκ
µέρους του ∆ήµου Fiumicino

E-0883/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του Σχεδίου ∆ράσης για την ασφαλή
χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου εκ µέρους του ∆ήµου
Fiumicino

E-0884/03

Roberta Angelilli Xρήση των πόρων του "Προγράµµατος Αθλητισµού για
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες" εκ µέρους του ∆ήµου
Fiumicino

E-0885/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Αδελφοποιήσεις
Πόλεων 2000" εκ µέρους του ∆ήµου Fiumicino

E-0886/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων LIFE III, V Πρόγραµµα δράσης για το
περιβάλλον και µια βιώσιµη ανάπτυξη, ενέργειες
κατάρτισης και ευαισθητοποίησης στα περιβαλλοντικά
προβλήµατα εκ µέρους του ∆ήµου Fiumicino

E-0887/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος SFOP εκ µέρους
του ∆ήµου Fiumicino

E-0888/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ της
πολιτικής άµυνας εκ µέρους του ∆ήµου Fiumicino

E-0889/03

Roberta Angelilli Xρήση των πόρων του προγράµµατος Leonardo da Vinci
εκ µέρους του ∆ήµου Fiumicino

E-0890/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Ecos-Ouverture II
εκ µέρους του ∆ήµου Fiumicino

E-0891/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Πολιτισµός 2000εκ
µέρους του ∆ήµου Fiumicino

E-0892/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος αποκεντρωµένης
συνεργασίας εκ µέρους του ∆ήµου Fiumicino

E-0893/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ των
διακινουµένων εργαζοµένων εκ µέρους του ∆ήµου
Fiumicino

E-0894/03

Glenys Kinnock Αγροτική-Εµπορική Τράπεζα της Γεωργίας P-0895/03

Klaus-Heiner Lehne Πρακτική των γερµανικών φορολογικών αρχών σχετικά
µε το φόρο κύκλου εργασιών

E-0896/03
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Hedwig Keppelhoff-Wiechert Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την κοινή
οργάνωση αγοράς αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής
προέλευσης (CΟΜ(2001) 101 τελ. - C5-0095/01)·
ειδικότερα, µέτρα για την αγορά γεωργικής
αλκοόλης/άρθρο 10

E-0897/03

Wilhelm Piecyk Προµήθεια χαρτιού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής E-0898/03

Bart Staes Συµβατότητα του βελγικού συστήµατος "κάρτας
φιλάθλου"µε την οδηγία 95/46/Ε Ε

E-0899/03

Richard Corbett Περιορισµοί της εσωτερικής αγοράς E-0900/03

James Fitzsimons ∆ιατάξεις συγκράτησης αερίου ραδονίου από τα υπόγεια
ύδατα

P-0901/03

Raffaele Costa ∆απάνες για την υγεία P-0902/03

María Sornosa Martínez Εφαρµογή της αρχής της πρόληψης για την
ηλεκτροµαγνητική µόλυνση

E-0903/03

Jan Mulder Χρήση diesel στις παραµεθόριες περιοχές για γεωργικές
εφαρµογές

E-0904/03

José Ribeiro e Castro Ρουµανία - Πρόσβαση στα Αρχεία της Securitate E-0905/03

José Ribeiro e Castro Κούβα. Συµφωνία του Κοτονού. Ανθρώπινα δικαιώµατα E-0906/03

Olle Schmidt Αζερµπαϊτζάν E-0907/03

Aλέξανδρος Αλαβάνος Σύλληψη έλληνα φοιτητή στο Ηνωµένο Βασίλειο P-0908/03

Seán Ó Neachtain Επικοινωνία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ιρλανδική
γλώσσα (γαελική)

P-0909/03

Aντώνιος Τρακατέλλης Αποζηµίωση για καταστροφές από θεοµηνία E-0910/03

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Καθυστέρηση αναγνώρισης πτυχίων λόγω τεχνικών
δυσκολιών

E-0911/03

Claude Moraes Ρατσισµός και ρατσιστικές επιθέσεις σε υποψήφιες χώρες E-0912/03

Claude Moraes Απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης E-0913/03

Claude Moraes Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης E-0914/03

Claude Moraes Στοιχεία σχετικά µε το Παγκόσµιο Επισιτιστικό
Πρόγραµµα Ε.Ε./ΟΗΕ

E-0915/03

Claude Moraes Η εν τω βάθει φλεβική θρόµβωση (DVT) E-0916/03

Claude Moraes Ιός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (ΗIV/AIDS) στη
Νότιο Αφρική

E-0917/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Raimon Obiols i Germà Κίνδυνος κατολισθήσεων στη γραµµή του σιδηροδρόµου
µεγάλης ταχύτητας (AVE) Μαδρίτης-Βαρκελώνης

E-0918/03

Antonio Tajani και Gerardo
Galeote Quecedo

Απελευθέρωση από τις ολλανδικές αρχές του µουλά
Krekar

E-0919/03

Antonio Tajani και Gerardo
Galeote Quecedo

Απελευθέρωση από τις ολλανδικές αρχές του µουλά
Krekar

E-0920/03

José Ribeiro e Castro Ανατολικό Τιµόρ - σφαγές του 1999. ∆ίκη των
υπευθύνων. Ινδονησία. Ανθρώπινα δικαιώµατα

E-0921/03

José Ribeiro e Castro Σερβία. ∆ολοφονία του Πρωθυπουργού. Πολιτική
αστάθεια

E-0922/03

Florence Kuntz Η επανεξέταση του σχεδίου σύνδεσης Λυών-Τουρίνου P-0923/03

Jorge Moreira Da Silva Χρηµατοδότηση του δικτύου Natura 2000 P-0924/03

Eluned Morgan Βαλτική οδός E-0925/03

Peter Skinner Μεταφορά εργατικού δυναµικού, από το Eastleigh, του
Ηνωµένου Βασιλείου, στην Battipaglia, στη Νότιο Ιταλία,
από την Pirelli

E-0926/03

Monica Frassoni και άλλοι Πρόταση για την µεταφορά υδάτων από τον ποταµό Έβρο
στην Βαρκελώνη

E-0927/03

José Mendiluce Pereiro και άλλοι Ανάθεση σε δηµόσιο φορέα των µελετών σχετικά µε τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εκτροπών του ποταµού
Έβρου

E-0928/03

Jorge Moreira Da Silva Νόσος των λεγεωναρίων E-0929/03

Jorge Moreira Da Silva Τεχνητό µαύρισµα E-0930/03

Jorge Moreira Da Silva Πολιτική για τη µείωση των κινδύνων της εξάρτησης από
τα ναρκωτικά

E-0931/03

Jorge Moreira Da Silva ∆εύτερη περίοδος εφαρµογής του Πρωτοκόλλου του
Κυότο

E-0932/03

Χρήστος Φώλιας Μαθηµατικός τύπος P-0933/03

Graham Watson Σεϋχέλλες E-0934/03

Graham Watson Σεϋχέλλες E-0935/03

Dana Scallon Βιοµηχανία ξυλείας E-0936/03

Roberta Angelilli Στήριξη στους πολίτες της ΕΕ στην Βενεζουέλα E-0937/03

Roberta Angelilli Πόροι για τη δηµιουργία ενός µουσείου του ιστορικού
οχήµατος

E-0938/03
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Roberta Angelilli Πλατεία  Santa Maria in Trastevere E-0939/03

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Ξενοδοχειακή µονάδα στη νησίδα Αλατάς και
περιβαλλοντικές επιπτώσεις

E-0940/03

Salvador Garriga Polledo Κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τη χρήση τηλεοπτικών
συσκευών στα δωµάτια ξενοδοχείων

E-0941/03

Salvador Garriga Polledo Πολιτικός διάλογος σχετικά µε το µέλλον του συστήµατος
χρηµατοδότησης της Ένωσης

E-0942/03

Salvador Garriga Polledo Επικοινωνία της Επιτροπής µε τους πολίτες E-0943/03

Jorge Hernández Mollar ∆ιδάγµατα από την εφαρµογή της ∆ιαδικασίας BEST E-0944/03

Jorge Hernández Mollar Συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κόστος
αποκατάστασης της Πύλης των Ροδιών (Puerta de las
Granadas)

E-0945/03

Jorge Hernández Mollar Συνεισφορά της ΕΕ για την κατασκευή του Μουσείου
Πικάσο στη Μάλαγα

E-0946/03

Roberta Angelilli ∆ιατάξεις της ιταλικής κυβέρνησης σχετικά µε τη
ρύπανση από ηλεκτροµαγνητικά πεδία

E-0947/03

Roberta Angelilli Χρησιµοποίηση των πόρων EQUAL, ΕΚΤ και του IV
Προγράµµατος ∆ράσης για την Ισότητα Ευκαιριών
µεταξύ ανδρών και γυναικών από το ∆ήµο Ανκώνα

E-0948/03

Roberta Angelilli Χρησιµοποίηση των πόρων EQUAL, ΕΚΤ και του IV
Προγράµµατος ∆ράσης για την Ισότητα Ευκαιριών
µεταξύ ανδρών και γυναικών από το ∆ήµο Carrara

E-0949/03

Roberta Angelilli Χρησιµοποίηση των πόρων EQUAL, ΕΚΤ και του IV
Προγράµµατος ∆ράσης για την Ισότητα Ευκαιριών
µεταξύ ανδρών και γυναικών από το ∆ήµο Φλωρεντίας

E-0950/03

Roberta Angelilli Χρησιµοποίηση των πόρων EQUAL, ΕΚΤ και του IV
Προγράµµατος ∆ράσης για την Ισότητα Ευκαιριών
µεταξύ ανδρών και γυναικών από το ∆ήµο Λιβόρνο

E-0951/03

Roberta Angelilli Χρησιµοποίηση των πόρων EQUAL, ΕΚΤ και του IV
Προγράµµατος ∆ράσης για την Ισότητα Ευκαιριών
µεταξύ ανδρών και γυναικών από το ∆ήµο Macerata

E-0952/03

Roberta Angelilli Χρησιµοποίηση των πόρων EQUAL, ΕΚΤ και του IV
Προγράµµατος ∆ράσης για την Ισότητα Ευκαιριών
µεταξύ ανδρών και γυναικών από το ∆ήµο Massa

E-0953/03

Roberta Angelilli Χρησιµοποίηση των πόρων EQUAL, ΕΚΤ και του IV
Προγράµµατος ∆ράσης για την Ισότητα Ευκαιριών
µεταξύ ανδρών και γυναικών από το ∆ήµο Περούτζια

E-0954/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Roberta Angelilli Χρησιµοποίηση των πόρων EQUAL, ΕΚΤ και του IV
Προγράµµατος ∆ράσης για την Ισότητα Ευκαιριών
µεταξύ ανδρών και γυναικών από το ∆ήµο Pesaro

E-0955/03

Roberta Angelilli Χρησιµοποίηση των πόρων EQUAL, ΕΚΤ και του IV
Προγράµµατος ∆ράσης για την Ισότητα Ευκαιριών
µεταξύ ανδρών και γυναικών από το ∆ήµο Πίζας

E-0956/03

Roberta Angelilli Χρησιµοποίηση των πόρων EQUAL, ΕΚΤ και του IV
Προγράµµατος ∆ράσης για την Ισότητα Ευκαιριών
µεταξύ ανδρών και γυναικών από το ∆ήµο Pistoia

E-0957/03

Roberta Angelilli Χρησιµοποίηση των πόρων EQUAL, ΕΚΤ και του IV
Προγράµµατος ∆ράσης για την Ισότητα Ευκαιριών
µεταξύ ανδρών και γυναικών από το ∆ήµο Prato

E-0958/03

Roberta Angelilli Χρησιµοποίηση των πόρων EQUAL, ΕΚΤ και του IV
Προγράµµατος ∆ράσης για την Ισότητα Ευκαιριών
µεταξύ ανδρών και γυναικών από το ∆ήµο της Σιένα

E-0959/03

Roberta Angelilli Χρησιµοποίηση των πόρων EQUAL, ΕΚΤ και του IV
Προγράµµατος ∆ράσης για την Ισότητα Ευκαιριών
µεταξύ ανδρών και γυναικών από το ∆ήµο Terni

E-0960/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων SAVE II και ALTENER II από το
∆ήµο Ανκόνα

E-0961/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων SAVE II και ALTENER II από το
∆ήµο Carrara

E-0962/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων SAVE II και ALTENER II από το
∆ήµο Φλωρεντίας

E-0963/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων SAVE II και ALTENER II από το
∆ήµο Λιβόρνο

E-0964/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων SAVE II και ALTENER II από το
∆ήµο Macerata

E-0965/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων SAVE II και ALTENER II από το
∆ήµο Massa

E-0966/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων SAVE II και ALTENER II από το
∆ήµο Περούτζια

E-0967/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων SAVE II και ALTENER II από το
∆ήµο Pesaro

E-0968/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων SAVE II και ALTENER II από το
∆ήµο Πίζας

E-0969/03
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Roberta Angelilli Χρήση των πόρων SAVE II και ALTENER II από το
∆ήµο Pistoia

E-0970/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων SAVE II και ALTENER II από το
∆ήµο Prato

E-0971/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων SAVE II και ALTENER II από το
∆ήµο της Σιένα

E-0972/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων SAVE II και ALTENER II από το
∆ήµο Terni

E-0973/03

David Bowe Falun Gong E-0974/03

Erik Meijer Συνέπειες των ιδιωτικοποιήσεων για τη διατήρηση του
ευρωπαϊκού συστήµατος κρατήσεων θέσεων για ταξίδια
µε τρένο και ευρωπαϊκά εισιτήρια ορισµένης χρονικής
ισχύος

E-0975/03

José Ribeiro e Castro ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και Ταµείο Συνοχής στην
Πορτογαλία

P-0976/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Καθυστερήσεις στην Σιδηροδροµική Γραµµή Μεγάλης
Ταχύτητας Φιγκέρες-Περπινιάν

E-0977/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Πολιτισµός 2000εκ
µέρους του ∆ήµου Ανκόνα

E-0978/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Πολιτισµός 2000 εκ
µέρους του ∆ήµου Carrara

E-0979/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Πολιτισµός 2000 εκ
µέρους του ∆ήµου Firenze

E-0980/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Πολιτισµός 2000 εκ
µέρους του ∆ήµου Livorno

E-0981/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Πολιτισµός 2000 εκ
µέρους του ∆ήµου Macerata

E-0982/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Πολιτισµός 2000 εκ
µέρους του ∆ήµου Massa

E-0983/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Πολιτισµός 2000 εκ
µέρους του ∆ήµου Perugia

E-0984/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Πολιτισµός 2000 εκ
µέρους του ∆ήµου Pesaro

E-0985/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Πολιτισµός 2000 εκ
µέρους του ∆ήµου Pisa

E-0986/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Πολιτισµός 2000 εκ
µέρους του ∆ήµου Pistoia

E-0987/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Πολιτισµός 2000 εκ
µέρους του ∆ήµου Prato

E-0988/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Πολιτισµός 2000 εκ
µέρους του ∆ήµου Siena

E-0989/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Πολιτισµός 2000 εκ
µέρους του ∆ήµου Terni

E-0990/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος αποκεντρωµένης
συνεργασίας εκ µέρους του ∆ήµου Ancona

E-0991/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος αποκεντρωµένης
συνεργασίας εκ µέρους του ∆ήµου Carrara

E-0992/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος αποκεντρωµένης
συνεργασίας εκ µέρους του ∆ήµου Firenze

E-0993/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος αποκεντρωµένης
συνεργασίας εκ µέρους του ∆ήµου Livorno

E-0994/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος αποκεντρωµένης
συνεργασίας εκ µέρους του ∆ήµου Macerata

E-0995/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος αποκεντρωµένης
συνεργασίας εκ µέρους του ∆ήµου Massa

E-0996/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος αποκεντρωµένης
συνεργασίας εκ µέρους του ∆ήµου Perugia

E-0997/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος αποκεντρωµένης
συνεργασίας εκ µέρους του ∆ήµου Pesaro

E-0998/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος αποκεντρωµένης
συνεργασίας εκ µέρους του ∆ήµου Πίζα

E-0999/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος αποκεντρωµένης
συνεργασίας εκ µέρους του ∆ήµου Pistoia

E-1000/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος αποκεντρωµένης
συνεργασίας εκ µέρους του ∆ήµου Prato

E-1001/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος αποκεντρωµένης
συνεργασίας εκ µέρους του ∆ήµου της Σιένα

E-1002/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος αποκεντρωµένης
συνεργασίας εκ µέρους του ∆ήµου Terni

E-1003/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Daphne" εκ
µέρους του ∆ήµου της Ανκόνα

E-1004/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Daphne" εκ
µέρους του ∆ήµου της Carrara

E-1005/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Daphne" εκ
µέρους του ∆ήµου της Φλωρεντίας

E-1006/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Daphne" εκ
µέρους του ∆ήµου του Λιβόρνο

E-1007/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Daphne" εκ
µέρους του ∆ήµου της Macerata

E-1008/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Daphne" εκ
µέρους του ∆ήµου της Massa

E-1009/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Daphne" εκ
µέρους του ∆ήµου της Περούτζια

E-1010/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Daphne" εκ
µέρους του ∆ήµου του Pesaro

E-1011/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Daphne" εκ
µέρους του ∆ήµου της Πίζας

E-1012/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Daphne" εκ
µέρους του ∆ήµου της Pistoia

E-1013/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Daphne" εκ
µέρους του ∆ήµου του Prato

E-1014/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Daphne" εκ
µέρους του ∆ήµου της Σιένα

E-1015/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Daphne" εκ
µέρους του ∆ήµου Terni

E-1016/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Αδελφοποιήσεις
Πόλεων 2000" εκ µέρους του ∆ήµου της Ανκόνα

E-1017/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Αδελφοποιήσεις
Πόλεων 2000" εκ µέρους του ∆ήµου Carrrara

E-1018/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Αδελφοποιήσεις
Πόλεων 2000" εκ µέρους του ∆ήµου της Φλωρεντίας

E-1019/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Αδελφοποιήσεις
Πόλεων 2000" εκ µέρους του ∆ήµου του Λιβόρνο

E-1020/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Αδελφοποιήσεις
Πόλεων 2000" εκ µέρους του ∆ήµου της Macerata

E-1021/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Αδελφοποιήσεις
Πόλεων 2000" εκ µέρους του ∆ήµου Massa

E-1022/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Αδελφοποιήσεις
Πόλεων 2000" εκ µέρους του ∆ήµου της Περούτζια

E-1023/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Αδελφοποιήσεις
Πόλεων 2000" εκ µέρους του ∆ήµου του Pesaro

E-1024/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Αδελφοποιήσεις
Πόλεων 2000" εκ µέρους του ∆ήµου της Πίζας

E-1025/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Αδελφοποιήσεις
Πόλεων 2000" εκ µέρους του ∆ήµου της Pistoia

E-1026/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Αδελφοποιήσεις
Πόλεων 2000" εκ µέρους του ∆ήµου του Prato

E-1027/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Αδελφοποιήσεις
Πόλεων 2000" εκ µέρους του ∆ήµου της Σιένα

E-1028/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Αδελφοποιήσεις
Πόλεων 2000" εκ µέρους του ∆ήµου Terni

E-1029/03

André Brie Η πρώτη διάσκεψη αναθεώρησης της CWC (Σύµβαση
Χηµικών Όπλων)

P-1030/03

Danielle Darras Τήρηση των προθεσµιών εφαρµογής των προσεχών
ρυθµίσεων στον τοµέα της εκποµπής ρύπων από τη
βιοµηχανία βαρέων επαγγελµατικών οχηµάτων

P-1031/03

__________________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ((B5-0085/03)                                          11 και 12 Μαρτίου 2003

15 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Bernd POSSELT Καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου H-0070/03

Sarah LUDFORD Κόλπος του Guantanamo H-0073/03

Riitta MYLLER Θαλάσσιες µεταφορές H-0076/03

Sylviane AINARDI Σηµαίες ευκαιρίας H-0084/03

Marialiese FLEMMING ∆ηλητηρίαση αδέσποτων σκύλων και γατών στην Ελλάδα H-0078/03

Manuel MEDINA ORTEGA Πρόγραµµα "O∆ΥΣΣΕΑΣ" για τον έλεγχο των θαλασσίων
συνόρων των κρατών µελών

H-0086/03

Olivier DUPUIS Η διεύρυνση H-0087/03

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Bill NEWTON DUNN Αναφορές σχετικά µε τις εθνικές ποσοστώσεις για τους
ποδοσφαιριστές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

H-0095/03

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

κ. VERHEUGEN

Aλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ Το σχέδιο Ανάν για την Κύπρο και το κοινοτικό κεκτηµένο H-0066/03

Brian CROWLEY Παράβαση της ελεύθερης αγοράς στην Τσεχική ∆ηµοκρατία
όσον αφορά τη διανοµή εφηµερίδων και περιοδικών

H-0082/03

Anne VAN LANCKER Οι διαπραγµατεύσεις για την ένταξη της Σλοβακίας και οι
µειονότητες των Ρόµα

H-0125/03



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 37

∆ελτίο 07.04.2003 - EL - PE 327.467

κ. FISCHLER

Bart STAES Εγγύηση διανοµής τροφίµων σε απόρους H-0067/03

Dirk STERCKX Ο υπολογισµός της "ηµέρας αλιείας" στα πλαίσια του
περιορισµού της αλιευτικής προσπάθειας σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) 2341/2002

H-0080/03

María IZQUIERDO ROJO Νέοι αγρότες και αναγνώριση ιστορικών δικαιωµάτων
εκµετάλλευσης στη νέα πρόταση µεταρρύθµισης της ΚΑΠ

H-0090/03

María HERRANZ GARCÍA Εισαγωγές γεωργικών προϊόντων και µεταρρύθµιση της ΚΑΠ H-0109/03

_________________________
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2003

΄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 49 7 37 9 - 2 3 κ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

Επιτροπή 46 8 35 4 3 0 0
κα ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
κ. LAMY
κ. VERHEUGEN
κ. FISCHLER

Σύνολο 95 15 72 13 3 2 3

___________________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ Αριθ. ΡΕ Συντάκτης Θέµα
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας Υπογραφές

1/2003 327.463 Marie Anne ISLER BEGUIN κα
Inger SCHÖRLING

∆ηµιουργία Ευρωπαϊκής Τράπεζας Προστασίας και
Αποκατάστασης του Περιβάλλοντος

13.01.2003 13.04.2003 18

2/2003 327.931 Mario BORGHEZIO Ευρωπαϊκή Προστασία για το ΜουσείοAndré Breton 29.01.2003 29.04.2003 12

3/2003 328.896 José Ribeiro e CASTRO Hµεροµηνία διεξαγωγής της προσεχούς
∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης

19.02-2003 19.05.2003 16

4/2003 329.639 Charles TANNOCK, Theresa
VILLIERS, Roger HELMER,
Patricia McKENNA et Alexander de
ROO

Mεταφορά ζώντων ζώων από κράτη µέλη και χώρες
ένταξης στην ΕΕ

10.03.2003 10.06.2003 40

                                                     
1 Κατάσταση στις  13.03.2003
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ                     (Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση)

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

MAIJ-WEGGEN
(PPE-DE)

΄Εγγραφα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της
Επιτροπής: πρόσβαση του κοινού
(εφαρµογή καν. 1049/2001/ΕΚ)

AFCO (Γ) 20.03.03

BROK
(PPE-DE)

Σύσταση της ΕΞΩΤ σύµφωνα µε το
άρθρο 96, παράγραφος 4 του
Κανονισµού, σχετικά µε την καθιέρωση
δηµοσιονοµικού πλαισίου

AFET (O) 18.03.03

Οµάδα
PSE

Γειτονικές σχέσεις και "ευρύτερη
Ευρώπη"

AFET (O) 25.03.03 C5-0110/03

Οµάδα
PPE-DE

Σχέσεις Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης/Ηνωµένων Εθνών

AFET (O) 25.03.03

Οµάδα
PPE-DE

Επισιτιστική ασφάλεια: επίσηµοι
έλεγχοι στις ζωοτροφές και στα τρόφιµα

AGRI (Γ) 19.03.03 C5-0032/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Κοινή αλιευτική πολιτική ΚΑΠ: σχέδιο
δράσης για την αναδιάρθρωση του
τοµέα. Ανακοίνωση

BUDG (Γ) 25.03.03 C5-0073/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Συµφωνία αλιείας ΕΚ/Γροιλανδίας, 4ο
πρωτόκολλο: ενδιάµεση αναθεώρηση.
Ανακοίνωση

BUDG (Γ) 25.03.03 C5-0071/03

KUCKELKORN
(PSE)

Κοινωνία της πληροφορίας, eEurope
2005: Ευρωπαϊκό Οργανισµός για την
Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών

BUDG (Γ) 25.03.03 C5-0058/03

MULDER
(ELDR)

Ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα:
καταστατικό και χρηµατοδότηση

BUDG (Γ) 25.03.03 C5-0059/03

KUHNE
(PSE)

Ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα:
καταστατικό και χρηµατοδότηση

CONT (Γ) 18.03.03 C5-0059/03

WYN
(VERTS/ALE)

΄Εκθεση σχετικά µε την κατάσταση των
θεµελιωδών δικαιωµάτων στην
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (2002)

CULT (Γ) 18.03.03
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

LULLING
(PPE-DE)

Κοινή γεωργική πολιτική ΚΓΠ:
οικονοµικοί λογαριασµοί της γεωργίας
στην Κοινότητα. µεθοδολογία και
προθεσµίες

ECON (Γ) 17.03.03 C5-0020/03

MAYER
(PPE-DE)

Αεροπορικές µεταφορές µεταξύ της
Κοινότητας και τρίτων χωρών:
ανταγωνισµός (κατάργηση καν.
3975/87, τροπ. καν. 3976/87 κ

ECON (O) 17.03.03 C5-0107/03

BOUWMAN
(VERTS/ALE)

Εργατικό δυναµικό στην Κοινότητα:
δειγµατοληπτική έρευνα,
παρακολούθηση της απασχόλησης και
της ανεργίας (τροπ.)

EMPL (O) 26.03.03 C5-0105/03

GONZÁLEZ
ÁLVAREZ
(GUE/NGL)

Βιολογικός τρόπος παραγωγής
γεωργικών προϊόντων

ENVI (Γ) 19.03.03 C5-0021/03

GROSSETÊTE
(PPE-DE)

Ασφάλεια στη θάλασσα, πρόληψη της
ρύπανσης που προκαλείται από τα
πλοία: ποινικές κυρώσεις

ENVI (Γ) 19.03.03 C5-0076/03

STAES
(VERTS/ALE)

Οδική ασφάλεια: προστασία των πεζών,
τροποποίηση του εµπρόσθιου τµήµατος
των οχηµάτων (τροπ. οδηγίας
70/156/ΕΟΚ)

ENVI (Γ) 25.03.03 C5-0054/03

JACKSON
(PPE-DE)

Επέκταση της περιόδου για τα
µεταβατικά µέτρα

ENVI (O) 19.03.03 C5-0068/03

SACCONI
(PSE)

Εκποµπές αερίων στο φαινόµενο του
θερµοκηπίου: µηχανισµός
παρακολούθησης και εφαρµογή του
Πρωτοκόλλου του Κιότο

ENVI (O) 19.03.03 C5-0031/03

PAULSEN
(ELDR)

Επισιτιστική ασφάλεια: επίσηµοι
έλεγχοι στις ζωοτροφές και στα τρόφιµα

ENVI (O) 25.03.03 C5-0032/03

Οµάδα
PPE-DE

∆ηµόσια υγεία: έλεγχος των κλειστών
πηγών υψηλής ραδιενέργειας

ENVI (O) 19.03.03 C5-0019/03

Οµάδα
PSE

Καταναλωτές: γενικό πλαίσιο
χρηµατοδότησης των κοινοτικών
ενεργειών για τα έτη 2004-2007

ENVI (O) 19.03.03 C5-0022/03
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

KΑΡΑΜΑΝΟΥ
(PSE)

΄Εκθεση σχετικά µε την κατάσταση των
θεµελιωδών δικαιωµάτων στην
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (2002)

FEMM (Γ) 17.03.03

Οµάδα
PSE

Ταµείο Συνοχής. Ετήσια έκθεση 2001 FEMM (Γ) 17.03.03 C5-0024/03

Οµάδα
PSE

Πρόγραµµα Daphné ΙΙ 2004-2008:
δράση κατά της βίας εις βάρος παιδιών,
εφήβων και γυναικών

FEMM (O) 17.03.03 C5-0060/03

Οµάδα
PSE

Πνευµατική ιδιοκτησία: σεβασµός των
δικαιωµάτων, µέτρα και διαδικασίες

ITRE (Γ) 20.03.03 C5-0055/03

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Περιβάλλον : ευθύνη όσον αφορά την
πρόληψη και αποκατάσταση των
περιβαλλοντικών ζηµιών

ITRE (Γ) 25.03.03 C5-0088/02

Οµάδα
PSE

Κοινωνία της πληροφορίας, eEurope
2005: Ευρωπαϊκό Οργανισµός για την
Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών

ITRE (O) 20.03.03 C5-0058/03

DE CLERCQ
(ELDR)

Ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα:
καταστατικό και χρηµατοδότηση

JURI (Γ) 18.03.03 C5-0059/03

HARBOUR
(PPE-DE)

Οδική ασφάλεια: προστασία των πεζών,
τροποποίηση του εµπρόσθιου τµήµατος
των οχηµάτων (τροπ. οδηγίας
70/156/ΕΟΚ)

JURI (Γ) 18.03.03 C5-0054/03

KΟΥΚΙΑ∆ΗΣ Τηλεόραση χωρίς σύνορα: εφαρµογή
της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ. 4η έκθεση

JURI (Γ) 18.03.03 C5-0069/03

McCARTHY
(PSE)

Κοινωνία της πληροφορίας, eEurope
2005: Ευρωπαϊκό Οργανισµός για την
Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών

JURI (Γ) 18.03.03 C5-0058/03

OREJA
(PPE-DE)

Ασφάλεια στη θάλασσα, πρόληψη της
ρύπανσης που προκαλείται από τα
πλοία: ποινικές κυρώσεις

JURI (Γ) 18.03.03 C5-0076/03

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

∆ικαστήριο: συµµετοχή τρίτων κρατών
στην προδικαστική διαδικασία
(τροποίηση άρθρου 23 του Οργανισµού)

JURI (O) 18.03.03 C5-0056/03
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

∆ικαστήριο: µεταφορά άµεσων
προσφυγών στο Πρωτοδικείο (τροπ.
άρθρων 51 και 54)

JURI (O) 18.03.03 C5-0057/03

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Κοινωνία της πληροφορίας, eEurope
2005: Ευρωπαϊκό Οργανισµός για την
Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών

LIBE (Γ) 20.03.03 C5-0058/03

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Ασφάλεια στη θάλασσα, πρόληψη της
ρύπανσης που προκαλείται από τα
πλοία: ποινικές κυρώσεις

LIBE (Γ) 20.03.03 C5-0076/03

HEDKVIST
PETERSEN
(PSE)

Πρόγραµµα Daphné ΙΙ 2004-2008:
δράση κατά της βίας εις βάρος παιδιών,
εφήβων και γυναικών

LIBE (Γ) 20.03.03 C5-0060/03

NEWTON DUNN
(ELDR)

Αεροπορικές µεταφορές µεταξύ της ΕΚ
και τρίτων χωρών: διαπραγµάτευση και
εφαρµογή συµφωνιών

LIBE (Γ) 20.03.03 C5-0065/03

OOSTLANDER
(PPE-DE)

∆ιεύρυνση, Καλίνινγκραντ:
διαµετακόµιση (FTD) και
σιδηροδροµική διαµετακόµιση (FRTD),
προξενική εγκύκλιος και κοινό εγχε

LIBE (O) 19.03.03 C5-0052/03

OOSTLANDER
(PPE-DE)

∆ιεύρυνση, Καλίνινγκραντ:
διαµετακόµιση (FTD) και
σιδηροδροµική διαµετακόµιση (FRTD),
προξενική εγκύκλιος και κοινό εγχε

LIBE (O) 19.03.03 C5-0051/03

PEIJS
(PPE-DE)

Ασφάλεια στη θάλασσα, πρόληψη της
ρύπανσης που προκαλείται από τα
πλοία: ποινικές κυρώσεις

RETT (O) 19.03.03 C5-0076/03

SCHMITT
(PPE-DE)

Αεροπορικές µεταφορές µεταξύ της ΕΚ
και τρίτων χωρών: διαπραγµάτευση και
εφαρµογή συµφωνιών

RETT (O) 19.03.03 C5-0065/03

VERMEER
(ELDR)

Οδική ασφάλεια: προστασία των πεζών,
τροποποίηση του εµπρόσθιου τµήµατος
των οχηµάτων (τροπ. οδηγίας
70/156/ΕΟΚ)

RETT (O) 19.03.03 C5-0054/03

Οµάδα
PSE

Συµφωνία ΕΚ/Κίνας: θαλάσσιες
µεταφορές

RETT (O) 19.03.03 C5-0062/03

______________________
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Eγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Ο Ευρωπαϊκός
Πίνακας Αποτελεσµάτων για την Καινοτοµία

CULT
ECON
EMPL
ITRE

SEC (02) 1349
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο: Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 11/2002 και
αριθ. 12/2002

AGRI
CONT

SEC (03) 0132
τελ.

Πράσινο Βιβλίο σχετικά µε τη µετατροπή σε κοινοτική πράξη και
τον εκσυγχρονισµό της σύµβασης της Ρώµης του 1980
για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές

JURI COM (02) 0654
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 299
παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ µε αντικείµενο τα µέτρα προς
εφαρµογή στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες

TOUT
RETT

COM (02) 0723
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Πρόταση για κοινή έκθεση για
υγειονοµική περίθαλψη και η µέριµνα για τους ηλικιωµένους:
Στήριξη των εθνικών στρατηγικών για την εξασφάλιση υψηλού
επιπέδου κοινωνικής προστασίας

ECON
ENVI

FEMM
EMPL

COM (02) 0774
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Αποδοτικές επενδύσεις στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση: επιτακτική ανάγκη για την Ευρώπη

ITRE
CULT

COM (02) 0779
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Επιλέγοντας τη µεγέθυνση: γνώση,
καινοτοµία και θέσεις εργασίας σε µια κοινωνία µε συνοχή - κθεση
στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, της 21ης Μαρτίου 2003, σχετικά
µε τη στρατηγική της Λισσαβώνας για την οικονοµική, κοινωνική
και περιβαλλοντική ανανέωση

CULT
EMPL
ENVI
ITRE

ECON

COM (03) 0005
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην
Επιτροπή των Περιφερειών: Το µέλλον της ευρωπαϊκής στρατηγικής
για την απασχόληση (ΕΣΑ)  "Μια στρατηγική για την πλήρη
απασχόληση και καλύτερες θέσεις εργασίας για όλους"

ECON
FEMM
ITRE
EMPL

COM (03) 0006
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής προς την αρµόδια για τον προϋπολογισµό
αρχή σχετικά µε τις εγγυήσεις που καλύπτονται από το Γενικό
Προϋπολογισµό - κατάσταση στις 31 ∆εκεµβρίου 2001

AFET
CONT
ITRE

BUDG

COM (03) 0015
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Για ένα νοµικά δεσµευτικό µέσο των Ηνωµένων
Εθνών για την προώθηση και την προστασία των δικαιωµάτων και
της αξιοπρέπειας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες

FEMM
LIBE
PETI

EMPL

COM (03) 0016
τελ.

Πράσινη Βίβλος: Η ευρωπαϊκή διαστηµική πολιτική AFET
RETT
ITRE

COM (03) 0017
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις σε µια
Ευρώπη που διευρύνεται

CULT
ECON
EMPL
ITRE

COM (03) 0026
τελ.

Πράσινη Βίβλος για την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη CULT
ECON
EMPL
ITRE

COM (03) 0027
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Επισκόπηση για το 2002 της
υλοποίησης της διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων στη Επιτροπή,
συµπεριλαµβανοµένης της διασαφήνισης της µεθοδολογίας για τη
σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων

AFCO
CONT
BUDG

COM (03) 0028
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο όσον αφορά τη χορήγηση παρέκκλισης σύµφωνα µε το
άρθρο 19 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, και η οποία υποβάλλεται
σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 14 παράγραφος 3 της οδηγίας
93/109/EΚ σχετικά µε την άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν
και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

AFCO COM (03) 0031
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές
Συµπεριλαµβάνεται περίληψη της έκθεσης για την ποιότητα, όπως
απαιτείται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συµβουλίου
της 19ης Μαΐου 1998

AGRI
EMPL
RETT

COM (03) 0034
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές
συµπεριλαµβάνεται περίληψη της έκθεσης για την ποιότητα, όπως
απαιτείται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συµβουλίου
της 19ης Μαΐου 1998

ECON COM (03) 0036
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: Πρόοδος στην υλοποίηση των
δεσµεύσεων των Εγγράφων Κοινής Αξιολόγησης σχετικά µε τις
πολιτικές απασχόλησης στις υποψήφιες χώρες

AFET
EMPL

COM (03)0037
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή και την αξιολόγηση των
κοινοτικών δραστηριοτήτων υπέρ των καταναλωτών κατά την
περίοδο 1999-2001 σύµφωνα µε το γενικό πλαίσιο που θεσπίστηκε
µε την απόφαση 283/1999/ΕΚ

JURI
ENVI

COM (03) 0042
τελ.

____________________________
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

26/2003

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το Μπουρούντι (ανακοίνωση του CNDD-FDD)

Βρυξέλλες, 4 Mαρτίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση µε λύπη της πληροφορήθηκε την ανακοίνωση του CNDD-FDD, σύµφωνα µε την
οποία η κίνηση αυτή αναστέλλει τη συµµετοχή της στις διαπραγµατεύσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να υπογραµµίσει γι' άλλη µια φορά ότι δεν µπορεί να υπάρξει στρατιωτική
διευθέτηση της σύρραξης στο Μπουρούντι. Καλεί όλα τα ενεχόµενα µέρη να σεβαστούν τα δικαιώµατα και
τις προσδοκίες του λαού, να ενταχθούν στη λογική των συµφωνιών κατάπαυσης του πυρός και να
επανέλθουν αµέσως στις συνοµιλίες χωρίς να θέτουν προϋποθέσεις και υπό την αιγίδα του διαµεσολαβητή.

Επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να εξακολουθήσει να υποστηρίζει την ειρηνευτική διαδικασία και ενθαρρύνει
την Αφρικανική Ένωση και τις χώρες της γύρω περιοχής να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την
αποκατάσταση της ειρήνης στο Μπουρούντι.

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι συνδεδεµένες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία,
καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα
δήλωση.

________________________

27/2003

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
των προσχωρουσών χωρών Κύπρου, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, Εσθονίας, Ουγγαρίας,
Λετονίας, Λιθουανίας, Μάλτας, Πολωνίας, Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας και Σλοβενίας,

των συνδεδεµένων χωρών Βουλγαρίας, Ρουµανίας και Τουρκίας καθώς και των χωρών της ΕΖΕΣ,
µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,

σχετικά µε εξαιρέσεις από τα περιοριστικά µέτρα που επιβάλλει η κοινή θέση 2002/402/ΚΕΠΠΑ
Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2003

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι συνδεδεµένες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία
καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι συµµερίζονται
τους στόχους της κοινής θέσης 2003/140/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά µε
εξαιρέσεις από τα περιοριστικά µέτρα που επιβάλλει η κοινή θέση 2002/402/ΚΕΠΠΑ και ότι θα
εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση των εθνικών πολιτικών τους µε την κοινή αυτή θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται µε ικανοποίηση και σηµειώνει τη δέσµευση αυτή.
________________________
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29/2003

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
των προσχωρουσών χωρών Κύπρου, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, Εσθονίας, Ουγγαρίας, Λετονίας,

Λιθουανίας, Μάλτας, Πολωνίας, Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας και Σλοβενίας, των συνδεδεµένων χωρών
Βουλγαρίας, Ρουµανίας και Τουρκίας, καθώς και των χωρών της ΕΖΕΣ µελών του Ευρωπαϊκού

Οικονοµικού Χώρου, σχετικά µε περιοριστικά µέτρα κατά της ηγεσίας της Υπερδνειστερίας περιοχής
της ∆ηµοκρατίας της Μολδαβίας
Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2003

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι συνδεδεµένες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία,
καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι συµµερίζονται
τους στόχους που εξαγγέλλονται στην κοινή θέση 2003/139/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 27ης
Φεβρουαρίου 2003 σχετικά µε περιοριστικά µέτρα κατά της ηγεσίας της Υπερδνειστερίας περιοχής της
∆ηµοκρατίας της Μολδαβίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση αυτή τη δέσµευση.

________________________

31/2003

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της ΕΕ
επ� ευκαιρία των εγκαινιών του ∆.Π.∆.

Βρυξέλλες, 10 Mαρτίου 2003

H Eυρωπαϊκή Ενωση καλωσορίζει την εκλογή των δικαστών του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου από τη
Συνέλευση των Κρατών-Μερών στο Καταστατικό του ∆Π∆ τον περασµένο Φεβρουάριο και την εναρκτήρια
σύνοδο του ∆ικαστηρίου στις 11 Μαρτίου 2003 στη Χάγη. Πρόκειται για επίτευγµα υψίστης σηµασίας για
τη διεθνή κοινότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση επαναβεβαιώνει την προσήλωσή της στο ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο ως ουσιαστικό
µέσο για την προαγωγή του σεβασµού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Είµαστε πεπεισµένοι ότι το
∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο θα είναι ένας αποτελεσµατικός µηχανισµός ικανός όχι µόνο να καταστείλει την
ατιµωρησία για τα σοβαρότερα εγκλήµατα διεθνούς ενδιαφέροντος αλλά, επιπλέον, να χρησιµεύσει ως
ισχυρό µέσο για την αποτροπή της διάπραξης τέτοιου είδους εγκληµάτων. Με αυτό τον τρόπο θα
συνεισφέρει στην ενδυνάµωση της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου, καθώς και στη διαφύλαξη της
διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, σύµφωνα µε τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών.

Μετά από σχεδόν δέκα χρόνια εντατικής εργασίας, ένα παλαιό όνειρο της ανθρωπότητας γίνεται, επιτέλους,
πραγµατικότητα. Τα Κράτη-Μέρη στο Καταστατικό της Ρώµης θα εκλέξουν τον Εισαγγελέα και τους
Βοηθούς Εισαγγελείς κατά τη ∆εύτερη Επαναληπτική Σύνοδο της Συνέλευσης τον Απρίλιο του 2003.
Τούτο, σε συνδυασµό µε την έγκαιρη εκλογή του Γραµµατέα, θα ολοκληρώσει τη σύσταση του ∆.Π.∆. Τους
εκλεγέντες αξιωµατούχους βαρύνει η ύψιστη ευθύνη να καταστήσουν το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο ένα
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παγκόσµιο, ισχυρό, ανεξάρτητο και αξιόπιστο διεθνή δικαστικό θεσµό, όπως τον οραµατίστηκε η
∆ιπλωµατική ∆ιάσκεψη της Ρώµης του 1998.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την απόφασή της που εκφράστηκε στην Κοινή Θέση του Συµβουλίου
της 11ης Ιουνίου 2001, όπως αυτή τροποποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2002, να υποστηρίξει πλήρως την
αποτελεσµατική λειτουργία του ∆ικαστηρίου και τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του Καταστατικού της
Ρώµης.

Είµαστε πεπεισµένοι ότι η σύσταση του ∆ικαστηρίου θα ενθαρρύνει ακόµη περισσότερα κράτη να
προσχωρήσουν στο Καταστατικό, ενδυναµώνοντας έτσι περαιτέρω τον παγκόσµιο χαρακτήρα του, και να
εφαρµόσουν πλήρως τις διατάξεις του στην εθνική τους νοµοθεσία.

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία και Σλοβενία, οι συνδεδεµένες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ
Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την
παρούσα δήλωση

________________________

35/2003

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις αρµενικές προεδρικές εκλογές

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµείωσε τα προκαταρκτικά συµπεράσµατα της ∆ιεθνούς Αποστολής Παρατηρητών
για τις Εκλογές (ΙΕΟΜ) όσον αφορά τις προεδρικές εκλογές στην Αρµενία στις 19 Φεβρουαρίου και στις 5
Μαρτίου 2003.

Η ΕΕ εκφράζει τις ανησυχίες της διότι, σύµφωνα µε τα πρώτα συµπεράσµατα της ΙΕΟΜ, η συνολική
εκλογική διαδικασία δεν ανταποκρίθηκε στα διεθνή πρότυπα και διότι η ψηφοφορία και η καταµέτρηση των
ψήφων σηµαδεύτηκαν από σοβαρές παρατυπίες, όπως είναι οι επιβεβαιωθείσες περιπτώσεις νοθείας.

Η ΕΕ εκφράζει επίσης την ανησυχία της για το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου
υπήρξαν κρατούµενοι λόγω της ανάµιξής τους σε µη βίαιες προεκλογικές δραστηριότητες. Μολονότι πολλοί
από αυτούς τους κρατουµένους αφέθησαν ελεύθεροι, µερικοί παραµένουν σε προσωρινή κράτηση.

Από την άλλη πλευρά, η ΕΕ σηµειώνει την πρόοδο που σηµειώθηκε από τις τελευταίες προεδρικές εκλογές
στην Αρµενία, ιδίως όσον αφορά την τεχνική προπαρασκευή των εκλογών, και διαπιστώνει µε ικανοποίηση
ότι τις εκλογές παρακολούθησε µεγάλος αριθµός διεθνών και εθνικών παρατηρητών. Η ΕΕ αναγνωρίζει
επίσης ως θετικό γεγονός την ευρεία συµµετοχή του κοινού στην εκλογική διαδικασία.

Η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι, παρά την τεταµένη πολιτική ατµόσφαιρα, δεν σηµειώθηκαν
σοβαρά κρούσµατα βίας µεταξύ των δύο γύρων των εκλογών, και απευθύνει τώρα έκκληση προς όλες τις
πλευρές για ηρεµία και αυτοσυγκράτηση µετά τις εκλογές.
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Τέλος, η ΕΕ αναµένει να πραγµατοποιηθούν εγκαίρως οι αναγκαίες βελτιώσεις στην εκλογική διαδικασία
για τις επερχόµενες αρµενικές κοινοβουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2003, και καλεί ιδίως την κεντρική
εκλογική επιτροπή να φέρει σε πέρας την αποστολή της πλήρως και αµερόληπτα.

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι συνδεδεµένες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία,
καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ [Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία] µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

________________________

37/2003

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις
κατάπαυσης του πυρός στην Ουγκάντα

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2003

Η ΕΕ χαιρετίζει τις πρόσφατες δηλώσεις κατάπαυσης του πυρός, στις οποίες προέβησαν ο Στρατός της
Αντίστασης του Κυρίου και η κυβέρνηση της Ουγκάντα.

Η ΕΕ ελπίζει ότι οι δηλώσεις αυτές θα οδηγήσουν σε διαρκή κατάπαυση του πυρός και σε συνοµιλίες
ειρήνευσης.

Η ΕΕ δηλώνει ότι εκτιµά τα µέγιστα το έργο των θρησκευτικών και παραδοσιακών ηγετών των Acholi, και
ελπίζει ότι θα δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Η ΕΕ απευθύνει έκκληση σε όλα τα µέρη να αδράξουν αυτήν την ευκαιρία ώστε να επιτύχουν πρόοδο µέσω
διαλόγου και να συµβάλουν στον τερµατισµό µιας σύγκρουσης που ήδη διαρκεί 16 έτη.

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι συνδεδεµένες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία,
καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα
δήλωση.

________________________

38/2003

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την πρώτη δράση του Ειδικού ∆ικαστηρίου της Σιέρα Λεόνε

Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την ταχεία και επιµελή δράση του Ειδικού
∆ικαστηρίου της Σιέρα Λεόνε. Το γεγονός αυτό αποτελεί σηµαντικό ορόσηµο στην πορεία του πληθυσµού
της Σιέρα Λεόνε προς την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και τη συµφιλίωση.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει αµέριστα το Ειδικό ∆ικαστήριο της Σιέρα Λεόνε στο
υψίστης σηµασίας καθήκον του που συνίσταται στην προσαγωγή των κύριων δραστών σοβαρών
παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη Σιέρα Λεόνε ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η ΕΕ επαναλαµβάνει επίσης ότι εκτιµά το έργο της Επιτροπής για την αλήθεια και τη συµφιλίωση, στις
προσπάθειές της να συµβάλει στην επούλωση των πληγών της κοινωνίας της Σιέρα Λεόνε.

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι συνδεδεµένες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία,
καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα
δήλωση.

________________________

39/2003

∆ήλωση της Προεδρίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη σύλληψη αντιφρονούντων στην Κούβα

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2003

- Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συλλήψεις δεκάδων ανεξάρτητων
δηµοσιογράφων και αντιφρονούντων από τις Κουβανικές αρχές.

- Ένα τέτοιο κύµα συλλήψεων είναι αντίθετο µε την αρχή της ελεύθερης έκφρασης την οποία η
Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να προαγάγει στις σχέσεις της µε τις τρίτες χώρες.

- Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τις συλλήψεις αυτές και ζητά την απελευθέρωση των προσώπων
αυτών, οι οποίοι θεωρούνται κρατούµενοι λόγω πολιτικών φρονηµάτων, το συντοµότερο δυνατόν.

- Τα τελευταία αυτά γεγονότα αναδεικνύουν την κοινή θέση έναντι της Κούβας, εν προκειµένω την
έκκληση για δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις και περισσότερο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Η παραβίαση των θεµελιωδών ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων θα παρακολουθείται στενά από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εξακολουθήσει να επηρεάζει τις σχέσεις της Ένωσης µε την Κούβα.

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία,
Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι συνδεδεµένες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία,
καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

________________________
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40/20

∆ήλωση της Προεδρία, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σχετικά µε την απαλλαγή του ∆ρα
SAAD EDDIN IBRAHIM και των συνεργατών του

Βρυξέλλες, 26/03/2003

Η ΕΕ εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για την απόφαση του Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου της Αραβικής
∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου να απαλλάξει τον ∆ρα Saad Eddin Ibrahim.

Η εν λόγω απόφαση περατώνει κατά αίσιο τρόπο τη δοκιµασία του ∆ρα Ibrahim και των
συγκατηγορουµένων του σε µια µακρόχρονη και δύσκολη υπόθεση την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση
παρακολούθησε προσεκτικά από την αρχή.

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι συνδεδεµένες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία,
καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα
δήλωση.

________________________

41/2003
∆ήλωση της Προεδρίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε τη σκληρή καταστολή της αντιπολίτευσης στη Ζιµπάµπουε
Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει σθεναρά την άνευ προηγουµένου βία κατά της αντιπολίτευσης και τη
σκληρή καταστολή της, κατόπιν των δράσεων διαµαρτυρίας της 18ης-19ης Μαρτίου 2003. Η ΕΕ ανησυχεί
ιδιαίτερα από τα πρόσφατα γεγονότα και καταδικάζει το κύµα αυθαίρετων συλλήψεων 400 περίπου
υποστηρικτών της αντιπολίτευσης, πολλοί από τους οποίους κακοποιήθηκαν και µάλιστα βασανίστηκαν από
τις δυνάµεις ασφαλείας. Τουλάχιστον 250 άτοµα εισήχθησαν στα νοσοκοµεία, πολλές δεκάδες φέρονται ως
αγνοούµενοι και ένα τουλάχιστον µέλος του Κινήµατος για ∆ηµοκρατική Αλλαγή (MDC) έχει πεθάνει.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την κυβέρνηση της Ζιµπάµπουε να σεβαστεί το συνταγµατικά κατοχυρωµένο
δικαίωµα του λαού της Ζιµπάµπουε να διαµαρτύρεται ειρηνικά. Η στάση εργασίας της 18ης-19ης Μαρτίου
ήταν κυρίως ειρηνική. Αν και στο περιθώριο των δράσεων διαµαρτυρίας, παρά τις εκκλήσεις του MDC,
σηµειώθηκαν σοβαρά επεισόδια, αυτά σε καµία περίπτωση δεν δικαιολογούν την πρωτοφανή βία κατά των
οπαδών της αντιπολίτευσης.

Καταδικάζουµε έντονα τις πρόσφατες εκκλήσεις του Προέδρου Μουγκάµπε στις 21 και 22 Μαρτίου να
συντριβεί κάθε δηµοκρατική αντιπολίτευση. Οι εκκλήσεις αυτές προκάλεσαν, τελικά, αυτό το νέο κύµα
βίας.

Η ΕΕ επαναλαµβάνει την έκκλησή της προς την κυβέρνηση της Ζιµπάµπουε να σεβαστεί τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, να σταµατήσει αµέσως την εκστρατεία της για βίαιη καταστολή και να καλέσει σε απολογισµό
τους υπεύθυνους για τη χρήση βίας και βασανιστηρίων.
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Προς τούτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την κυβέρνηση της Ζιµπάµπουε να διασφαλίσει ότι τα
αποτελέσµατα των επαναληπτικών εκλογών στις περιφέρειες του Kuwadzana και του Highfield
αντικατοπτρίζουν την ελεύθερα εκφρασµένη επιλογή του εκλογικού σώµατος των εν λόγω περιφερειών.

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι συνδεδεµένες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία,
καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

________________________
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 26ης ΚΑΙ 27ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003

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")

Στη σύνοδο ολοµέλειας της 26ης και 27ης Φεβρουαρίου 2003 παρέστη ο Sir Albert BORE,
Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών.

1. ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

� Έγγραφα αναφοράς: CESE 317/2003

� Κύρια σηµεία:

Η στρατηγική της Λισσαβώνας αντιµετωπίζει δυσκολίες, σύµφωνα µε το ψήφισµα της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.

Στην έκθεση της Επιτροπής στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σχετικά µε τη στρατηγική της
Λισσαβώνας για την οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανανέωση καταδεικνύεται ότι, παρότι
έχει σηµειωθεί κάποια πρόοδος, η εφαρµογή της στρατηγικής  της Λισσαβώνας, όπως και η στρατηγική
της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη, εµφανίζουν σοβαρή καθυστέρηση έναντι του προγραµµατισµένου
χρονοδιαγράµµατος. Η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι η ανεπαρκής πρόοδος που διαπιστώνεται οφείλεται
κατά µείζονα λόγο στην ελλιπή δέσµευση πολλών κρατών µελών για την εφαρµογή αυτών των
στρατηγικών. Η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη µέλη, αλλά και τα ευρωπαϊκά όργανα, τις περιφέρειες, τους
κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών εν γένει, να αναλάβουν µεγαλύτερη δέσµευση
έναντι της επιδίωξης των στόχων της Λισσαβώνας.

Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι οι στόχοι της Λισσαβώνας παραµένουν σηµαντικοί. Απαιτείται να καταβληθούν
προσπάθειες για την ανάκτηση της εµπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών και τη διαµόρφωση ενός
θετικού οράµατος για το µέλλον, που να βασίζεται στη συµµετοχή των πολιτών και να διασφαλίζει µία
πιο ισόρροπη κατανοµή του παραγόµενου πλούτου και του πλεονάσµατος που δηµιουργεί η σύγχρονη

http://www.cese.europa.eu/
http://www.cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ60

∆ελτίο 07.04.2003 - EL - PE 327.467

τεχνολογία. Υπό τις παρούσες πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες, έχει ακόµη µεγαλύτερη σηµασία να
στείλει η ΕΕ ένα πιο ισχυρό µήνυµα σχετικά µε τη σηµασία της προαγωγής της αειφόρου ανάπτυξης.

Η οικονοµική κατάσταση έχει επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών και χωρίς ισχυρή
και αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη θα είναι δύσκολο να επιτευχθούν οι υπόλοιποι στόχοι που
συµφωνήθηκαν στη Λισσαβώνα. Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει την ανάγκη καλύτερης στοχοθέτησης των
Γενικών Προσανατολισµών της Οικονοµικής Πολιτικής της ΕΕ και εφαρµογής του Συµφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, προκειµένου να προαχθούν η βιώσιµη οικονοµική δραστηριότητα, η
διατήρηση της ατοµικής αγοραστικής δύναµης και η απασχόληση.

Όσον αφορά την απασχόληση, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι χρειάζονται λιγότερες, σταθερότερες και
καλύτερα στοχοθετηµένες κατευθυντήριες γραµµές για αυτόν τον τοµέα. Τονίζει επίσης ότι πρέπει να
προωθηθούν η πλήρης απασχόληση, η ποιότητα και η παραγωγικότητα στην εργασία, η συνοχή και µια
αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισµούς και διακρίσεις.

Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η αειφόρος ανάπτυξη, µία από τις πιο σηµαντικές
προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ΕΕ, δεν έχει ακόµη ενσωµατωθεί πλήρως στη στρατηγική της
Λισσαβώνας και δεν θεωρείται ύψιστη προτεραιότητα των οργάνων και των κρατών µελών της ΕΕ. Υπό
τις παρούσες πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες, έχει ακόµη µεγαλύτερη σηµασία να στείλει η ΕΕ ένα
πιο ισχυρό µήνυµα σχετικά µε τη σηµασία της προαγωγής των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. 

Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι η Σύνοδος Κορυφής της Λισσαβώνας ζήτησε από τις επιχειρήσεις, τους
κοινωνικούς εταίρους και γενικά την κοινωνία των πολιτών να συµµετάσχουν ενεργά στην εφαρµογή
της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Θα µεριµνήσει ιδιαίτερα για την επίτευξη αυτού του στόχου.  

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind
 (Tηλ.: + 32 2 546 9111 � e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

 
 

 2. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ � ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 

•  Στρατηγική της Λισσαβώνας και βιώσιµη ανάπτυξη
 Εισηγητής: ο κ. EHNMARK (Μισθωτοί � S)
 Συνεισηγητής: ο κ. RIBBE (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � D)
 
� Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 289/2003

� Κύρια σηµεία:
 

Στην έκθεση της Επιτροπής προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε θέµα τη στρατηγική της
Λισσαβώνας για την οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανανέωση καθίσταται σαφές ότι,
παρόλο που έχει πραγµατοποιηθεί κάποια πρόοδος, εντούτοις η εφαρµογή της στρατηγικής καθυστερεί
σοβαρά. Αφού η στρατηγική της Λισσαβώνας αντιµετωπίζει δυσχέρειες, καθυστερεί και η στρατηγική
της ΕΕ για τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η έκθεση επισηµαίνει αυξανόµενες ανισότητες µεταξύ των κρατών
µελών όσον αφορά την εφαρµογή της στρατηγικής συνολικά. 

Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η βιώσιµη ανάπτυξη δεν έχει ακόµη ενσωµατωθεί
πλήρως στη στρατηγική της Λισσαβώνας και δεν αναγνωρίζεται ως µία από τις σηµαντικότερες

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ΕΕ. Καλεί το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να αποκαταστήσει ρητά τη
βιώσιµη ανάπτυξη ως πρωτεύοντα στόχο της ΕΕ, ιδίως κατόπιν της έκβασης της Παγκόσµιας
∆ιάσκεψης Κορυφής του Γιοχάνεσµπουργκ. Η ΕΕ έχει την ευκαιρία να αναλάβει παγκόσµιο ηγετικό
ρόλο. Η ΕΟΚΕ ζητά από την ελληνική και την ιταλική Προεδρία να εξασφαλίσουν ότι θα αρχίσουν οι
απαραίτητες επιχειρησιακές ενέργειες και ότι η βιώσιµη ανάπτυξη θα είναι στο κέντρο της συζήτησης
για το µέλλον της ΕΕ.

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να µεταφραστεί σε
συγκεκριµένες δράσεις και τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντική η πρόοδος σε τρία σηµεία:

� ενεργητικότερη υποστήριξη των ιδιωτικών και δηµόσιων επενδύσεων σε νέες και καθαρές
τεχνολογίες,

� βελτίωση της ποιότητας της εργασίας,
� διεύρυνση της συζήτησης για τα θέµατα της µη βιώσιµης παραγωγής και των καταναλωτικών

συνηθειών.

Συνιστά επίσης στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να ξεκινήσει µια συνεκτική δράση στην ΕΕ για τη µείωση
της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιµα.

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind
 (Tηλ.: + 32 2 546 9111 � e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

 
 

•  Απορρυπαντικά
 Εισηγητής: ο κ. ΑDAMS (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � UK)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 485 τελικό � 2002/0216 COD � CESE 282/2003
 
� Κύρια σηµεία:

 
Η ΕΟΚΕ σηµειώνει και συµµερίζεται την πολύ πραγµατική ανησυχία και δυσαρέσκεια πολλών
ευρωπαίων περιβαλλοντολόγων για την πρόταση της Επιτροπής και, συνεπώς, καλεί την Επιτροπή και
τη βιοµηχανία απορρυπαντικών � η οποία έχει κάνει σηµαντικές προόδους στην παραγωγή και την
εµπορία υποκατάστατων για την αντικατάσταση των συστατικών των απορρυπαντικών που έχουν
γνωστές βλαβερές επιπτώσεις ή ευρύτερες δευτερεύουσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις � να προωθήσουν
την υιοθέτηση πλήρως βιοδιασπώµενων και µη τοξικών προϊόντων σε συνδυασµό µε ένα πρόγραµµα
θετικής εκπαίδευσης των καταναλωτών.

Η ΕΟΚΕ συνιστά:

•  να συµπεριλάβει η προτεινόµενη οδηγία δοκιµές αναερόβιας βιοδιάσπασης και να καθορίσει
κατάλληλα πρότυπα και οριακές τιµές,

•  να ενθαρρυνθεί η χρήση επιφανειοδραστικών ουσιών που βιοδιασπώνται ταχέως κατά τρόπο που να
µην δηµιουργεί πρόβληµα τοξικότητας για το περιβάλλον,

•  να αναζητηθούν πιο ακριβείς µέθοδοι δοκιµών, για την ακριβέστερη παρακολούθηση της
βιοδιάσπασης για µεγάλα χρονικά διαστήµατα,

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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•  να αναληφθεί σαφής δέσµευση ότι θα απαγορευθούν οι ουσίες εκείνες των προϊόντων καθαρισµού
που προκαλούν υπερβολικές βλάβες στο περιβάλλον και να πραγµατοποιείται περιοδική
αναθεώρηση της οδηγίας, ώστε να ενσωµατώνονται σ' αυτήν τα ευρήµατα των νέων ερευνητικών
µελετών αµέσως µόλις δηµοσιεύονται,

•  να κοινοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ολόκληρου  του προϊόντος (όχι µόνο του
επιφανειοδραστικού), π.χ. µέσω της υποχρεωτικής αναγραφής στη συσκευασία της ποσοστιαίας
τιµής της πρωτοβάθµιας και της τελικής βιοδιασπασιµότητας όπως έχει καθοριστεί από µια
βελτιωµένη διαδικασία δοκιµής,

•  να εκπαιδευτούν οι καταναλωτές στην ορθή χρήση των απορρυπαντικών, προκειµένου να
σταµατήσουν οι άσκοπα υψηλές δόσεις απορρυπαντικών, και να υπάρξει περαιτέρω έρευνα και
ενηµέρωση (µέσω της επισήµανσης και της διαφήµισης) για τον έλεγχο των δόσεων, προκειµένου
να βοηθήσει τους καταναλωτές να µειώσουν την ποσότητα του χρησιµοποιούµενου
απορρυπαντικού,

•  να επεκταθεί και στα προϊόντα που φέρουν το ευρωπαϊκό οικολογικό σήµα η απαίτηση αυτής της
πρότασης να αναγράφεται στη συσκευασία ο αριθµός των συνήθων φορτίων πλυντηρίου που
µπορούν να πλυθούν µε το περιεχόµενο.

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind
 (Tηλ.: + 32 2 546 9111 � e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

 
 

•  Χλωροφθοράνθρακες και βρωµοχλωροµεθάνιο (στιβάδα του όζοντος)
 Εισηγητής: ο κ. BRAGHIN (Εργοδότες � I)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 642 τελικό � 2002/0268 COD � CESE 283/2003
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio
 (Tηλ.: + 32 2 546 9454 � e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

 
 

 3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ
 
•  Οικονοµική συµµετοχή των εργαζοµένων
 Εισηγητής: ο κ. SEPI (Μισθωτοί - Ι)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 364 τελικό - CESE 284/2003

� Κύρια σηµεία:
 

Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι η αρχή της οικονοµικής συµµετοχής είναι συνεπής µε τους στόχους της
κοινωνικής συνοχής και της οικονοµικής ανάπτυξης που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και για το λόγο
αυτό θεωρεί σκόπιµο να ενταθούν οι προσπάθειες για την προαγωγή αυτού του µέσου µε στόχο την
εµβάθυνση των υφιστάµενων γνώσεων και την επισήµανση των σηµερινών εµποδίων. Οι προσπάθειες
αυτές δεν θα πρέπει, εξάλλου, να περιοριστούν στις µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, αλλά  θα πρέπει
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να ληφθούν υπόψη και οι ειδικές ανάγκες των άλλων τοµέων, όπως οι ΜΜΕ, οι µη κερδοσκοπικές
επιχειρήσεις και ο δηµόσιος τοµέας, που αποτελούν σηµαντική συνιστώσα της ευρωπαϊκής οικονοµίας.

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η ανακοίνωση της Επιτροπής αποτελεί σηµαντική συνεισφορά για την εκ
νέου ανάληψη της κοινοτικής πρωτοβουλίας για την οικονοµική συµµετοχή και προκειµένου να
παρακινήσει τα κράτη µέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να αναλάβουν συγκεκριµένες πρωτοβουλίες
που ευνοούν τη διάδοσή της.

  Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι η οικονοµική συµµετοχή πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο του σηµερινού
συστήµατος εταιρικής διακυβέρνησης («corporate governance») των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και να
συνυπολογιστεί η δυνητική συµβολή της στην οικονοµική µεγέθυνση και τη βελτίωση της διαφάνειας
αυτών των επιχειρήσεων.

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Pierluigi Brombo
 (Tηλ.: + 32 2 546 9718 � e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

4. ΕΡΕΥΝΑ

•  Ευρωπαϊκός χώρος έρευνας � Μια νέα ώθηση
 Εισηγητής: ο κ. WOLF (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � D)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 565 τελικό � CESE 288/2003

� Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ συνιστά να προσαρµοστούν τα νέα µέτρα για την προαγωγή της έρευνας, του συντονισµού, της
δικτύωσης ή της ολοκλήρωσης και το χρονοδιάγραµµά τους στους ευαίσθητους όρους λειτουργίας της
επιστήµης και της έρευνας υψηλού επιπέδου, καθώς επίσης να λαµβάνονται υπόψη και να
αντισταθµίζονται, στα επί µέρους µέτρα προώθησης και στους κανονισµούς, οι επιβαρύνσεις που
συνεπάγεται η κινητικότητα, ώστε να µην προκύπτουν µειονεκτήµατα, αλλά αντιθέτως να
δηµιουργούνται επαρκή κίνητρα.

 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει µε έµφαση τη δηµιουργία ενός "κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας".

 
Επιπλέον, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει κάθε µέτρο που προωθεί τον αυτοσυντονισµό των ερευνητικών
ιδρυµάτων και των παραγόντων τους, µεταξύ των άλλων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο συντονισµός από
πλευράς της Επιτροπής θα πρέπει να περιορίζεται στους θεµατικούς στόχους και στις υλικές ανάγκες 
(µεγάλες εγκαταστάσεις, υποδοµές), πεδία όπου ένας τέτοιος συντονισµός, που υπερβαίνει εκείνον που
διενεργείται στο επίπεδο των κρατών µελών, είναι σκόπιµος και ωφέλιµος.

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez

(Tηλ. : 00 32 2 546 9501 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

•  Έρευνα � Στόχος 3% τ ου ΑΕγχΠ
 Εισηγήτρια: η κα SIRKEINEN (Εργοδότες � FIN)
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− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 499 τελικό � CESE 278/2003

� Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης, η Ε&Α θα πρέπει να
εκλαµβάνεται ως επένδυση και όχι ως δαπάνη και ότι οι στόχοι της ανταγωνιστικότητας, της
οικονοµικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, των υψηλών περιβαλλοντικών και υγειονοµικών προτύπων
και της ισόρροπης αειφόρου ανάπτυξης µπορούν να επιτευχθούν µόνον δια της προαγωγής της γνώσης,
της Ε&Α και της καινοτοµίας. Επίσης, συνιστά στην Επιτροπή να τονίσει αυτόν τον στόχο µε πιο
πειστικά επιχειρήµατα και να προτρέψει περισσότερο τα κράτη µέλη να αναλάβουν δράση ενόψει της
επιβεβληµένης ριζικής αλλαγής και προτείνει να προσανατολιστούν προς την Ε&Α τόσο η περιφερειακή
χρηµατοδότηση όσο και οι ενισχύσεις προς τις υποψήφιες χώρες. Η ΕΟΚΕ δίδει µεγαλύτερη έµφαση
στην άρση των συνόρων και των φραγµών που παρακωλύουν τη συνεργασία και τη διαδικτύωση παρά
στον γενικό "άνωθεν" συντονισµό και πιστεύει ότι πρέπει να εφαρµοστούν οι προτάσεις της Επιτροπής,
ιδίως όσον αφορά την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις της Ε&Α.

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez

(Tηλ. : 00 32 2 546 9501 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

•  Στρατηγική για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών
 Εισηγήτρια: η κα DAVISON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � UK)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 208 τελικό � CESE 276/2003

� Κύρια σηµεία: 

Η ΕΟΚΕ επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη στρατηγική για την πολιτική υπέρ των
καταναλωτών για την περίοδο 2002-2006. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την όσο το δυνατό µεγαλύτερη
εναρµόνιση, αλλά κρίνει ότι η προστασία των καταναλωτών πρέπει να είναι η µέγιστη δυνατή. 
Απαιτείται ταχεία εφαρµογή της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο, η οποία θα συµβάλει στην
προστασία των καταναλωτών στο ∆ιαδίκτυο. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την αυστηρότερη εφαρµογή της
υφιστάµενης νοµοθεσίας και την αποτελεσµατικότερη συνεργασία µεταξύ των εκτελεστικών φορέων.
Τάσσεται υπέρ της ενσωµάτωσης των πολιτικών για τους καταναλωτές σε άλλους σχετικούς τοµείς
πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης.

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joao Pereira dos Santos
(Tηλ.: + 32 2 546 9245 � e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

6. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

•  Πρόδροµες ουσίες ναρκωτικών
 Εισηγήτρια: η κα LE NOUAIL (Μισθωτοί � F)
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− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 494 τελικό � 2002/0217 COD � CESE 277/2003

� Κύρια σηµεία: 
 

   Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την ενέργεια και συνιστά την οµοιόµορφη εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας
σε αυτόν τον τοµέα, για να αποφευχθεί κάθε εκτροπή πρόδροµων ουσιών των ναρκωτικών που µπορούν
να χρησιµοποιηθούν για την παρασκευή παράνοµων ναρκωτικών. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez

(Tηλ. : + 32 2 546 9501 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

•  Προϊόντα ζωικής προέλευσης για κατανάλωση από τον άνθρωπο � Επίσηµοι
έλεγχοι

 Εισηγητής: ο κ. DONNELLY (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � IRL)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 377 τελικό � 2002/0141 COD � CESE 281/2003
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio
 (Tηλ.: + 32 2 546 9454 � e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
 
7. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

•  Αστική ευθύνη / Οχήµατα
 Εισηγητής: ο κ. LEVAUX (Εργοδότες � F)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 244 τελικό � 2002/0124 COD � CESE 287/2003

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joao Pereira dos Santos
(Tηλ.: + 32 2 546 9245 � e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Ασφάλιση αεροµεταφορέων
 Εισηγητής: ο κ. SANTILLAN CABEZA (Μισθωτοί � Ε)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 521 τελικό � 2002/0234 COD � CESE 280/2003

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Luis Lobo
(Tηλ.: + 32 2 546 9717 � e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

8. ΕKΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

•  ΕRASMUS World 2004-2008
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 Εισηγητής: ο κ. RODRIGUEZ GARCIA CARO (Εργοδότες � E)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 401 τελικό � CESE 285/2003

� Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ υποδέχεται ευνοϊκά αυτή την πρόταση.  

Η κινητικότητα φοιτητών προς τα ευρωπαϊκά κέντρα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης περιλαµβάνει, κατά την
άποψη της ΕΟΚΕ, µια διάσταση που συνεχίζεται πέρα από την απλή µεταβίβαση και πρόσληψη
γνώσεων σε κλάδους λιγότερο ή περισσότερο καινοτόµους και υπερβατικούς. Η κινητικότητα αυτή έχει
επίσης µια ανθρώπινη διάσταση γνώσης, ανταλλαγής και συµβίωσης που, µε την πάροδο του χρόνου,
µπορεί να επιφέρει άριστα αποτελέσµατα αµοιβαίας κατανόησης και εµπιστοσύνης µεταξύ των χωρών
προέλευσης των φοιτητών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα µέτρα στήριξης για τον επαναπατρισµό �εγκεφάλων� έχουν µεγάλη σηµασία προκειµένου να
αποτραπεί ο κίνδυνος να στερηθούν το κορυφαίο πολιτιστικό και επαγγελµατικό δυναµικό τους χώρες
που έχουν µεγάλη ανάγκη από το καλύτερό τους ανθρώπινο κεφάλαιο σε θέµατα κατάρτισης. 

Φρονούµε, λοιπόν, ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα πρέπει να διαθέτουν πλήρη ελευθερία ώστε να
προγραµµατίζουν τα µάστερ δίνοντας προσοχή στα γλωσσικά κριτήρια που κρίνουν τα πλέον
κατάλληλα. Εντούτοις, η ΕΟΚΕ διατυπώνει την παρατήρηση ότι είναι απαραίτητη η διαφύλαξη του
γλωσσικού πλούτου της Ένωσης και η κατά το δυνατόν αποφυγή της τάσης προς γλωσσική
απλούστευση µε πρόφαση την αποτελεσµατικότητα ή την αποδοτικότητα. 

Η ΕΟΚΕ εκφράζει σταθερά στις γνωµοδοτήσεις της το ενδιαφέρον της για την προαγωγή της
ενσωµάτωσης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Γι� αυτό καλεί την Επιτροπή, το Συµβούλιο και το
Κοινοβούλιο να εισαγάγουν στον προϋπολογισµό αυτού του προγράµµατος στηρίξεις που συµβάλλουν
σε αυτόν το στόχο. 

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alan Hick
(Tηλ.: + 32 2 546 9302 � e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

9. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

•  Αποζηµίωση των θυµάτων αξιοποίνων πράξεων
 Εισηγητής: ο κ. ΚΟΡΥΦΙ∆ΗΣ (Μισθωτοί � EL)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 562 τελικό � 2002/0247 (CNS) � CESE 286/2003

� Κύρια σηµεία: 

H EOKE συµφωνεί σε γενικές γραµµές µε την προτεινόµενη οδηγία.

Ωστόσο, κρίνει ότι η οδηγία θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει τα εξής στοιχεία:  
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� να προσδιορίζει τις αξιόποινες πράξεις κατά τρόπο ώστε να µην περιλαµβάνουν µόνο εκείνες που
στρέφονται κατά της ζωής, της υγείας ή της σωµατικής ακεραιότητας, αλλά και αυτές που
στρέφονται  και  κατά της ψυχικής υγείας και ακεραιότητας,

� να προσδιορίζει αναλυτικά τις αρµοδιότητες των αρχών συνδροµής και λήψης αποφάσεων, µε
ταυτόχρονη απλοποίηση των διαδικασιών συνεργασίας µεταξύ τους, έτσι ώστε να µειωθεί η
γραφειοκρατία και να διευκολυνθεί η άσκηση των δικαιωµάτων που προβλέπει η οδηγία από τους
πολίτες των κρατών µελών,

� να διευρύνει τη δυνατότητα του θύµατος να εισπράξει προκαταβολή.

� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Susanne Johansson
(Tηλ.: + 32 2 546 9619 � e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

10. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

•  Συνδυασµένη παραγωγή ενέργειας
 Εισηγητής: ο κ. BUFFETAUT  (Εργοδότες � F)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 415 τελικό � 2002/0185 COD � CESE 279/2003

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher
(Tηλ.: + 32 2 546 8287 � e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu




ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 69

∆ελτίο 07.04.2003 - EL - PE 327.467

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
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