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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

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

Αριθ. 17/2003:  Χρησιµοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Αριθ. 26/2003:  Κέντρο διαπίστωσης στις Βρυξέλλες·

Αριθ. 27/2003: Στάθµευση ποδηλάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες·

Αριθ. 28/2003: Βασικές εθνικές διατάξεις για τις προθεσµίες που πρέπει να τηρούνται σε περί-
                          πτωση λύσης των συµβάσεων εργασίας των βοηθών βουλευτών.

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

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

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

_____________________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
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∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΛΗΞΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΙΣΠΑΝΟΥ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 30ης Ιουνίου 2003, έλαβε γνώση της
εκλογής

της κ. Αna Maria MIRANDA DE LAGE

σε αντικατάσταση τoυ  κ. Carlos WESTENDORP Y CABEZA (PSE/ES),  µε ισχύ από 20 Ιουνίου 2003.

_______________

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΙΣΠΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8,  παράγραφος 3 του Κανονισµού

ο κ. Carlos WESTENDORP Y CABEZA (PSE/ES)

παραιτήθηκε από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από  18 Ιουνίου 2003.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώστη κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 4ης Ιουνίου 2003.

_______________
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΙΣΠΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8,  παράγραφος 3 του Κανονισµού

ο κ. Carlos BAUTISTA OJEDA  (Verts/ALE-ES)

παραιτήθηκε από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από  7 Ιουλίου 2003.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώστη κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 3ης Ιουλίου 2003.

__________________
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Κατά τη συνεδρίασή του την 1η Ιουλίου 2003, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του ορισµού, των
ακόλουθων παρατηρητών, µε ισχύ από τις 30 Ιουνίου 2003:

ΠΟΛΩΝΙΑ (Βουλή)

κ. Maciej GIERTYCH

κ. Witold TOMCZAK

κ. Marcin LIBICKI
     (σε αντικατάσταση του κ. Kazimierz Michal UJAZDOWSKI, που παραιτήθηκε).

ΠΟΛΩΝΙΑ (Γερουσία)

κ. Adam BIELA.

____________________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                  (Κατάσταση στις 25.08.2003)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Χρήση κλοφέν στην Ελλάδα E-2049/03

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Παρεµπόδιση ελληνικού αεροσκάφους από τουρκικά
πολεµικά

E-2050/03

Caroline Jackson Αιθέρια έλαια και προστασία των καταναλωτών E-2051/03

Caroline Jackson Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Αξιολόγησης των
Φαρµακευτικών Προϊόντων: σύνθεση του προσωπικού
κατά υπηκοότητα

E-2052/03

Anders Wijkman και άλλοι Απειλή αφανισµού της µεσογειακής φώκιας (φώκια
µοναχός)

E-2053/03

Monica Frassoni Υποβάθµιση στο εσωτερικό της ειδικής ζώνης
προστασίας ΖΕΠ ΙΤ5210070 - Λίµνη Trasimeno
(Ιταλία)

E-2054/03

Bartho Pronk Τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα των αστυνοµικών στη
Λετονία

E-2055/03

Kathleen Van Brempt Το αιθυλένιο E-2056/03

Bartho Pronk Κέρµατα του ενός και δύο λεπτών του ευρώ E-2057/03

Nelly Maes Οι µπανάνες ΑΚΕ E-2058/03

Camilo Nogueira Román Kαθυστέρηση ενός έτους από την ισπανική κυβέρνηση
των επιχειρήσεων άντλησης του πετρελαίου από το
βυθισµένο πετρελαιοφόρο Prestige απέναντι στις ακτές
της Γαλικίας

E-2059/03

Peter Liese Φαρµακευτικά προϊόντα µε παράγωγα από ανθρώπινο
αίµα

E-2060/03

Σταύρος Ξαρχάκος Επίπεδα ρύπανσης και ηχορύπανσης στα ελληνικά
σχολεία

E-2061/03

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης ∆ιαρροή κλοφέν στον ΥΠ.ΕΘ.Ο E-2062/03

Ιωάννης Μαρίνος και Σταύρος
Ξαρχάκος

Επάρκεια του εφοδιασµού και ποιότητα του νερού στην
Ελλάδα

E-2063/03

Bart Staes Εναρµόνιση του καθεστώτος αθλητών από τρίτες χώρες E-2064/03

Maurizio Turco και άλλοι Ενέργειες της βελγικής αστυνοµίας στο ολλανδικό
έδαφος

E-2065/03

Maurizio Turco Ιταλική ∆ηµοκρατία : εφαρµογή της οδηγίας σχετικά µε
τον ΦΠΑ όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές προµήθειες

E-2066/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Maurizio Turco και άλλοι Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στο
Καζακστάν εις βάρος των πολιτών του δόγµατος των
Βαπτιστών

E-2067/03

Marco Cappato και άλλοι Καθιέρωση της σαρίας σε µία επαρχία του Πακιστάν E-2068/03

Véronique De Keyser ∆ιευκρίνιση όσον αφορά τα ολλανδικά κέρµατα των δύο
ευρώ

P-2069/03

Albert Maat Εξαίρεση για τους αλιείς γαρίδων που δεν διαθέτουν
ποσόστωση στο πλαίσιο της εισαγωγής του Συστήµατος
∆ορυφορικής Παρακολούθησης των Σκαφών (Vessel
Monitoring System)

P-2070/03

Anne Jensen Επιστροφή του ΦΠΑ E-2071/03

Brigitte Langenhagen Ρυθµίσεις για τα πληρώµατα των πλοίων E-2072/03

Robert Evans Επίδοµα επιβίωσης αναπήρων E-2073/03

Robert Evans Η εµπορία ανθρώπων και η πολιτική της ΕΕ E-2074/03

Elspeth Attwooll και Catherine
Stihler

Άρση της ισχύουσας απαγόρευσης των ιχθυαλεύρων
στις ζωοτροφές των µηρυκαστικών

E-2075/03

Erik Meijer Χρηµατοδότηση της προστασίας λύκων στη Ρωσία, σε
φυσικό περιβάλλον, µε τη δηµιουργία εθνικών πάρκων
τέτοιων διαστάσεων που δεν µπορούν να υπάρχουν στην
ΕΕ

E-2076/03

Paulo Casaca Κοινοτική υποστήριξη των θυµάτων βασανιστηρίων E-2077/03

Ilda Figueiredo Ποσοστώσεις γάλακτος στην Πορτογαλία P-2078/03

Mario Borghezio Γαλλία: πισίνες αποκλειστικά για γυναίκες
µουσουλµάνες - διάκριση;

P-2079/03

Jonas Sjöstedt Συνοπτική εικόνα των επιδοτήσεων που καταβάλλονται
σε επιχειρήσεις

P-2080/03

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Κυβερνητική προπαγάνδα στην Ελλάδα µε πόρους του
Γ΄ ΚΠΣ

E-2081/03

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Παραβιάσεις εναέριου ελληνικού χώρου από τουρκικά
αεροπλάνα και ασφάλεια των κατοίκων του Αιγαίου

E-2082/03

Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου Παραβιάσεις εναέριου ελληνικού χώρου από τουρκικά
αεροπλάνα και ασφάλεια των κατοίκων του Αιγαίου

E-2083/03

Graham Watson Η Σύµβαση της UNESCO του 1970 E-2084/03

Graham Watson Μαζικά ηλεκτρονικά µηνύµατα E-2085/03

Glenys Kinnock Η θέση των Χριστιανών στην Αίγυπτο E-2086/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Marjo Matikainen-Kallström Αναγνώριση των προσόντων των Φιλανδών µηχανικών
σε ορισµένες µεσογειακές χώρες

E-2087/03

Marjo Matikainen-Kallström Αναγνώριση των προσόντων των Φιλανδών µηχανικών
στην Εσθονία

E-2088/03

José Gil-Robles Gil-Delgado Προσδιορισµός του κονδυλίου του προϋπολογισµού για
τις µη κυβερνητικές οργανώσεις που αγωνίζονται κατά
των βασανιστηρίων

E-2089/03

Bert Doorn Η εκ µέρους των γαλλικών αρχών προστασία της
εσωτερικής αγοράς ταχυδροµικών αρχών έναντι
ανταγωνιστών τρίτων χωρών

E-2090/03

Paulo Casaca Κανόνες υπολογισµού της ενίσχυσης προς τους
παραγωγούς τροπικών προϊόντων των χωρών AKE

E-2091/03

Paulo Casaca Eκκαθάριση λογαριασµών στους οργανισµούς
πληρωµής του ΕΓΤΠΕ - Τµήµα Εγγυήσεων στην
Πορτογαλία

E-2092/03

Paulo Casaca Eνδεχόµενη παράβαση της κοινοτικής οδηγίας σχετικά
µε τα αστικά λύµατα στην Ponta Delgada

E-2093/03

Amalia Sartori Ατυχήµατα στο σπίτι και χώροι εργασίας P-2094/03

Jean Lambert Η κατασκευή σταθµού παραγωγής ενέργειας υψηλής
τάσεως από τη ∆ΕΗ στην περιοχή Αργυρούπολης -
Ηλιούπολης

E-2095/03

Jean Lambert Η κατασκευή σταθµού παραγωγής ενέργειας υψηλής
τάσεως από τη ∆ΕΗ στην περιοχή Αργυρούπολης -
Ηλιούπολης

E-2096/03

Paul Lannoye Βασίλειο του Βελγίου - Οµοσπονδιακές περιφέρειες -
Περιφέρεια της Βαλονίας - Πρακτικές µη εγγραφής
δαπανών στον προϋπολογισµό

E-2097/03

Sebastiano Musumeci Σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδροµο: κατάσταση
έκτακτης ανάγκης και προληπτικά µέτρα

E-2098/03

José Ribeiro e Castro Aλεία - Ύδατα των δυτικών περιοχών της Ένωσης E-2099/03

José Ribeiro e Castro Aλιεία - Ύδατα των δυτικών περιοχών της Ε.Ε. E-2100/03

José Ribeiro e Castro Αναµόρφωση της KΓΠ - "Ορισµός ανωτάτων ορίων" E-2101/03

José Ribeiro e Castro Αναµόρφωση της KΓΠ - Mεσογειακές παραγωγές E-2102/03

Olle Schmidt ∆ιασυνοριακές επενδύσεις P-2103/03

Bob van den Bos Πρόσφυγες Rohingya της Βιρµανίας P-2104/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Niels Busk Πιθανή άρση της απαγόρευσης ιχθυαλεύρων E-2105/03

Christopher Huhne Νοµοθεσία περί τροφίµων E-2106/03

Isabelle Caullery Μη κυβερνητικές οργανώσεις στη Μολδαβία P-2107/03

Claude Moraes Οδηγία περί των όρων εργασίας των προσωρινά
απασχολουµένων µέσω εταιρείας προσωρινής
απασχόλησης

P-2108/03

Sebastiano Musumeci Λαθροµετανάστευση P-2109/03

Margrietus van den Berg Παύση λειτουργίας του Europa Centrum στην Ολλανδία P-2110/03

Proinsias De Rossa Συγκριτική µελέτη για τη διδασκαλία ατόµων µε ειδικές
ανάγκες

E-2111/03

Proinsias De Rossa Οδηγία περί αναπηρίας E-2112/03

Erik Meijer Η ανάδυση, στην Ευρώπη, ενός νέου µονοπωλίου της
διάδοσης πληροφοριών µέσω του Ίντερνετ και
ανησυχητική συλλογή προσωπικών δεδοµένων

E-2113/03

Erik Meijer Η άρνηση θεώρησης σε υπηκόους τρίτων ευρωπαϊκών
χωρών µε χαµηλό επίπεδο ζωής, όταν δεν είναι
προσκεκληµένοι, δηµόσιοι υπάλληλοι ή επιχειρηµατίες

E-2114/03

Ilda Figueiredo ∆ικαιώµατα των αρχηγών γεωργικών εκµεταλλεύσεων
µε καθεστώς µίσθωσης

E-2115/03

Claude Moraes Η κατάσταση στο Σουδάν E-2116/03

Claude Moraes Η οδηγία για την προστασία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα

E-2117/03

Claude Moraes Η οδηγία για τους προσωρινά απασχολουµένους µέσω
εταιρείας προσωρινής απασχόλησης

E-2118/03

Isabelle Caullery Ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην
Αρµενία

E-2119/03

Isabelle Caullery Ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στη
Μολδαβία

E-2120/03

Isabelle Caullery Ανάπτυξη των υποδοµών στη Μαδαγασκάρη και
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης

E-2121/03

Isabelle Caullery Ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην
Τουρκία

E-2122/03

Isabelle Caullery Προαγωγή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και
επανεπεξεργασία των αποβλήτων στη νήσο Μαυρίκιο

E-2123/03

Bart Staes Η πρόσληψη υπαλλήλων από τις χώρες της διεύρυνσης E-2124/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Bart Staes Ενιαία τιµή του βιβλίου E-2125/03

Bart Staes Υποχρεωτική παροχή βασικών τραπεζικών υπηρεσιών
σε όλους τους πολίτες της ΕΕ

E-2126/03

Bart Staes Εγγυήσεις για την ορθότητα των χρηµατοπιστωτικών
δεδοµένων που αφορούν τις επιχειρήσεις

E-2127/03

Bart Staes Ποτό που µειώνει την αλκοολαιµία - εκστρατείες
ενηµέρωσης " Όταν οδηγώ, δεν πίνω"

E-2128/03

Karl-Heinz Florenz Ευρωπαϊκή οδηγία για την υγειονοµική ταφή E-2129/03

Markus Ferber Ενίσχυση ορισµένων ΜΚΟ από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

E-2130/03

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Λειτουργία εργοστασίου εξόρυξης µεταλλευµάτων στην
Πέργαµο

E-2131/03

Christopher Huhne Βιοµηχανικές καλλιέργειες E-2132/03

Mario Borghezio Λαθροµετανάστευση: το Υπουργείο Εξωτερικών των
ΗΠΑ κατά Ελλάδας και Τουρκίας

E-2133/03

Margrietus van den Berg Αποστολή δυνάµεων της ΕΕ στο Κονγκό E-2134/03

Rosemarie Müller Υποχρεωτική ασφάλιση κατά των συνεπειών από
φυσικές καταστροφές

P-2135/03

Francesco Speroni Αντικανονική χρήση γεωγραφικού όρου για την
ονοµασία ενός προϊόντος διατροφής

P-2136/03

Marco Cappato ∆ηλώσεις του Ιταλού Υπουργού Θεσµικών
Μεταρρυθµίσεων, Bossi, σχετικά µε την
µεταναστευτική πολιτική

P-2137/03

Theodorus Bouwman Παραβίαση της οδηγίας για το ωράριο εργασίας
(οδηγίας σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης
του χρόνου εργασίας) εκ µέρους ορισµένων κρατών
µελών

P-2138/03

Maurizio Turco Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας και νοµικοί
περιορισµοί στην άσκηση των θρησκευτικών
καθηκόντων στη Λευκορωσία

E-2139/03

Maurizio Turco Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στο
Ουζµπεκιστάν

E-2140/03

Olle Schmidt Γερµανικά διόδια E-2141/03

Adriana Poli Bortone Ατύχηµα στις εγκαταστάσεις Ilva στην πόλη Τάραντο
(Ιταλία)

P-2142/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Gabriele Stauner Συµβόλαια της Επιτροπής µε τον Όµιλο Planistat E-2143/03

Michl Ebner Πρότυπα ποιότητας για εισαγωγές P-2144/03

Reinhold Messner ∆ιατήρηση του χειµάρου Tagliamento (ιταλική περιοχή
στο Friuli-Venezia Giulia)

E-2145/03

John Bowis Η απάντηση της Επιτροπής στα συµπεράσµατα του
Συµβουλίου σχετικά µε ζητήµατα υγείας

E-2146/03

Nuala Ahern Ανανεωµένη συµφωνία συνεργασίας στην επιστήµη και
στην τεχνολογία

E-2147/03

Giovanni Pittella Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις E-2148/03

Astrid Lulling Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(Eurostat)

P-2149/03

Jean Lambert Η εφαρµογή της νοµοθεσίας για την απασχόληση από το
ΗΒ σε σχέση µε το γενετήσιο προσανατολισµό

E-2150/03

Giovanni Pittella Παράµετροι για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) E-2151/03

Stefano Zappalà Αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων E-2152/03

José Ribeiro e Castro Αλιεία - Ανησυχία της κοινής γνώµης ενόψει της
αναγγελθείσης εισβολής των ισπανικών αλιευτικών
πλοίων στις θάλασσες που γειτνιάζουν µε τις
πορτογαλικές ακτές

E-2153/03

Herbert Bösch Καθυστερήσεις στις πληρωµές σχεδίων µικροµεσαίων
επιχειρήσεων

P-2154/03

Hanja Maij-Weggen Η θέση των Rohingyas στο Μπαγκλαντές P-2155/03

Heinz Kindermann ∆ορυφορική παρακολούθηση αλιευτικών σκαφών
µήκους κάτω των 24 µέτρων

P-2156/03

Wilhelm Piecyk ∆ορυφορική παρακολούθηση αλιευτικών σκαφών
µήκους κάτω των 24 µέτρων

P-2157/03

Danielle Darras Υπεργολαβία, πόροι από τα ευρωπαϊκά ταµεία και
Isbergue

P-2158/03

Karin Riis-Jørgensen Ενδεχόµενο αθέµιτου ανταγωνισµού από ναυπηγείο της
ΕΕ µέσω απαγορευόµενης χρησιµοποίησης επιδοτήσεων
για τον ναυπηγοεπισκευαστικό τοµέα

P-2159/03

Aντώνιος Τρακατέλλης Αδειοδότηση ραδιοτηλεοπτικών σταθµών, καθεστώς
κρατικών ενισχύσεων στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση και
αγορά διαφηµίσεων στα ΜΜΕ στην Ελλάδα

E-2160/03

Glenys Kinnock Στήριξη για την ένταξη και κράτη ΑΚΕ E-2161/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Herbert Bösch Θέση B7-7010 του προϋπολογισµού: µη προκήρυξη για
την υποβολή προτάσεων το 2003 και συνέπειές της για
την αντιµετώπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των
αναπήρων

E-2162/03

Joan Vallvé Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ιράκ E-2163/03

Samuli Pohjamo Το κάδµιο στα λιπάσµατα E-2164/03

Vitaliano Gemelli Κανόνες που απορρέουν από τις συµβάσεις του πέµπτου
προγράµµατος επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας

E-2165/03

Giuseppe Di Lello Finuoli Ενηµέρωση όσον αφορά τις διευκολύνσεις του ιταλικού
κράτους και της διοικητικής περιφέρειας της Καµπανίας
στη σύµβαση προγράµµατος που υπέβαλε η εταιρία
Agrifuturo Scarl

E-2166/03

Erik Meijer Εξεύρεση βιώσιµης λύσης όσον αφορά την ευαίσθητη
ονοµασία του κράτους της Μακεδονίας, προκειµένου να
ικανοποιηθούν οι αλληλοσυγκρουόµενες επιθυµίες των
Μακεδόνων, των Αλβανών και των Ελλήνων

E-2167/03

Jean Lambert Παραβίαση των όρων ασφαλείας στο Ολυµπιακό Στάδιο
Αµαρουσίου

E-2168/03

Monica Frassoni Περαιτέρω στοιχεία όσον αφορά τις επείγουσες
ενέργειες για την προστασία της Ζώνης Ειδικής
Προστασίας (ΖΕΠ) "Κοιλάδες και Στέπες στους
πρόποδες του όρους Γκαργκάνο" στην Απουλία (Ιταλία)

E-2169/03

Monica Frassoni, Lucio Manisco
και Luigi Vinci

Μη εφαρµογή της οδηγίας 89/618/Ευρατόµ από το
ιταλικό κράτος (Έκτακτος κίνδυνος από ακτινοβολίες)

E-2170/03

Johanna Boogerd-Quaak Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης E-2171/03

Johanna Boogerd-Quaak Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης E-2172/03

Paulo Casaca Τήρηση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τον αµίαντο E-2173/03

Françoise Grossetête Καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος P-2174/03

Christopher Huhne Συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών E-2175/03

Christopher Huhne ∆ηµόσιες συµβάσεις E-2176/03

Christopher Huhne ∆ηµόσιες συµβάσεις E-2177/03

Christopher Huhne Εµπόδια στις συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών E-2178/03

Glyn Ford Επιστηµονική και τεχνολογική συµφωνία µεταξύ Ε.Ε.
και Κορέας

E-2179/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Samuli Pohjamo και Mikko Pesälä Ζηµίες που προκαλούνται από αρπακτικά στην εκτροφή
ταράνδων

E-2180/03

Olivier Dupuis Τριακοστή πέµπτη ηµέρα απεργίας πείνας του
αντιφρονούντα που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο
Zouhair Yahyaoui

E-2181/03

Maurizio Turco και άλλοι Παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης στο Βιετνάµ E-2182/03

Maurizio Turco Πρόσφατες παραβιάσεις της ελευθερίας της λατρείας
και νοµικοί περιορισµοί στη θρησκευτική
δραστηριότητα στη Λευκορωσία

E-2183/03

Maurizio Turco Πρόσφατες παραβιάσεις της ελευθερίας της λατρείας
στο Τουρκµενιστάν

E-2184/03

Erik Meijer Η υπό επικίνδυνες συνθήκες αποξήλωση παλαιών
πλοίων από υπο-αµειβόµενο εργατικό δυναµικό, στις
ακτές της Νοτίου Ασίας, µε τη συνεπαγόµενη έκλυση
τοξικών υλικών

E-2185/03

Erik Meijer Η ανάγκη να βελτιωθεί η προστασία των καταναλωτών
στα πλαίσια του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εµπορίου,
έναντι των κακόβουλων πρακτικών ή της έλλειψης
σοβαρότητας

E-2186/03

Sérgio Marques Υλοποίηση της συµµετοχής των εξόχως απόκεντρων
περιφερειών στα προγράµµατα πλαίσιο Ε&ΤΑ

E-2187/03

María Sornosa Martínez και María
Valenciano Martínez-Orozco

∆ιάκριση εις βάρος εγκύων που τυγχάνουν υποτροφίας
από το Υπουργείο Εργασίας της Ισπανίας

E-2188/03

Cristiana Muscardini Κοινή διαχείριση της µετανάστευσης E-2189/03

José Ribeiro e Castro Αλιεία - ∆υτικές θάλασσες - Ανησυχία της κοινής
γνώµης µετά την ανακοίνωση περί εισβολής του
ισπανικού αλιευτικού στόλου στις θάλασσες εγγύς των
πορτογαλικών ακτών

E-2190/03

José Ribeiro e Castro Χρηµατοδότηση της οργάνωσης IRENE E-2191/03

Paulo Casaca Μέθοδοι ανάλυσης γαλακτοκοµικών προϊόντων E-2192/03

Glenys Kinnock To µέλλον της βιοµηχανίας χάλυβα στο ΗΒ E-2193/03

Michael Cashman Παραποίηση και πειρατεία P-2194/03

Michael Cashman Παραποίηση και πειρατεία E-2195/03

Geoffrey Van Orden Πολιτική άµυνα E-2196/03

Bart Staes Η µεταφορά ζώων - τα πορίσµατα του CATRA E-2197/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Niall Andrews Εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Μεξικό P-2198/03

Marco Pannella Κράτηση σε απάνθρωπες και άθλιες συνθήκες στις
κουβανικές φυλακές των 75 αντικαθεστωτικών
κουβανών που καταδικάσθηκαν µε συνοπτική δίκη τον
µήνα Απρίλιο, και συγκεκριµένα η περίπτωση της
Martha Beatriz Roque Cabello

P-2199/03

Maurizio Turco Παρέµβαση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σχετικά µε τη σχέση µεταξύ θρησκείας και ευρωπαϊκού
Συντάγµατος, στις 13 Ιουνίου  2003 στο Alessano
(Lecce)

P-2200/03

Marie-Arlette Carlotti Παρακολούθηση των προεδρικών εκλογών στη
Μαυριτανία

P-2201/03

Fodé Sylla Οι εκλογές του Ιουνίου 2003 στο Τόγκο P-2202/03

Véronique Mathieu Ξηρασία P-2203/03

Gabriele Stauner Eurostat και παραίτηση του Εσωτερικού Ελεγκτή της
Επιτροπής

E-2204/03

Gabriele Stauner Συνέχιση των ερευνών της ΟLΑF σε σχέση µε την
Eurostat

E-2205/03

Gerhard Schmid Εξασφάλιση της θέσεως σε κυκλοφορία ορισµένων
προϊόντων αποκλειστικά στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας

E-2206/03

Charles Tannock Σήµανση ζώου, συµπεριλαµβανοµένων των
πουλερικών, προϊόντων και προβλήµατα που τίθενται
για µέλη θρησκευτικών µειονοτήτων που καταναλώνουν
τα προϊόντα αυτά.

E-2207/03

Charles Tannock Σήµανση προϊόντων "ελευθέρας βοσκής" E-2208/03

Peter Skinner ΦΠΑ επισκευών σε αναγνωρισµένους τόπους λατρείας
εντός του ΗΒ

E-2209/03

Claude Moraes Πρόοδος στο ζήτηµα ασύλου στη Θεσσαλονίκη E-2210/03

Claude Moraes Πρόοδος στο ζήτηµα ασύλου στη Θεσσαλονίκη E-2211/03

Piia-Noora Kauppi Η αυξηµένη δυνατότητα επιρροής και συµµετοχής των
πολιτών στης ΕΕ µε τη βοήθεια της αλληλεπιδραστικής
τεχνολογίας της πληροφορίας

E-2212/03

Marco Pannella Κράτηση σε απάνθρωπες και άθλιες συνθήκες στις
κουβανικές φυλακές των 75αντικαθεστωτικών
κουβανών που καταδικάστηκαν µε συνοπτική δίκη το
µήνα Απρίλιο, και συγκεκριµένα η περίπτωση της
Martha Beatriz Roque Cabello

E-2213/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Roberta Angelilli Σχέδιο ευρωπαϊκής ασφάλειας E-2214/03

Cristiana Muscardini Αναγνώριση των ελευθερίων επαγγελµάτων E-2215/03

Marco Pannella και άλλοι Σύλληψη στην Κίνα δώδεκα µελών ευαγγελικής
εκκλησίας

E-2216/03

Maurizio Turco Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στη Σλοβενία E-2217/03

Monica Frassoni Ιταλική εγκάρσια σιδηροδροµική γραµµή µεγάλης
ταχύτητας, τµήµατα Μιλάνο-Γένοβα και Μιλάνο-
Βερόνα

E-2218/03

Bart Staes Αεροδρόµιο Deurne και Ευρωπαϊκή εκτίµηση των
επιπτώσεων στο περιβάλλον

E-2219/03

Bart Staes Χρησιµοποιήσεις  γλώσσας στις ανακοινώσεις τύπου
της Επιτροπής - Midday Express

E-2220/03

Alexander de Roo Η κατάσταση στο HFR στο Petten E-2221/03

Bart Staes Ευρωπαϊκή εναρµόνιση των ασφαλίσεων τροµοκρατίας E-2222/03

Paulo Casaca Μυστικές συµφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
τρίτους για την πυρηνική ενέργεια

E-2223/03

Paulo Casaca Συµπληρωµατικό πρωτόκολλο για την προστασία των
πυρηνικών υλικών

E-2224/03

Torben Lund Χρηµατοδότηση οικολογικών σηµάτων E-2225/03

Paul Rübig και Harald Ettl Γλωσσικές διακρίσεις σε προκηρύξεις διαγωνισµών E-2226/03

Michael Cashman Τα ανθρώπινα δικαιώµατα στη ∆υτική Σαχάρα E-2227/03

Jules Maaten Προβλήµατα όσον αφορά τη διασυνοριακή εργασία E-2228/03

José Ribeiro e Castro Έσοδα από το πετρέλαιο στην Αγκόλα, διαφάνεια E-2229/03

Ole Sørensen Έγκριση οχήµατος γενικής χρήσεως στη ∆ανία P-2230/03

Bill Newton Dunn Παραβιάσεις των δικαιωµάτων του ανθρώπου στη
Βιρµανία

E-2231/03

Sebastiano Musumeci Η ευρωµεσογειακή τράπεζα στη Σικελία E-2232/03

Sebastiano Musumeci Η ευρωµεσογειακή Τράπεζα στη Σικελία E-2233/03

Bartho Pronk Αίτηση για σύνταξη AOW ( νόµος για την γενικευµένη
ασφάλιση γήρατος) από την Ελλάδα

E-2234/03

Wilhelm Piecyk Ρύθµιση της αρµοδιότητας εντός της ΕΕ για την έκδοση
ναυτικών φυλλαδίων

E-2235/03

Σταύρος Ξαρχάκος Καταστροφή του περιβάλλοντος στην Ελλάδα E-2236/03



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ22

∆ελτίο 01.09.2003 - EL - PE 332.927

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Luigi Cocilovo και Markus Ferber Απαγόρευση της κυκλοφορίας βαρέων οχηµάτων (άνω
των 7,5 τόνων) στον αυτοκινητόδροµο Α 12 (Τιρόλο)

E-2237/03

Proinsias De Rossa Άρθρο 10 της Συνθήκης ΕΚ και η Ιρλανδία E-2238/03

Mario Borghezio Πανώλη στην Αλγερία και έλεγχοι στους
λαθροµετανάστες και τους νόµιµους µετανάστες που
προέρχονται από περιοχές υψηλού κινδύνου

E-2239/03

Bartho Pronk Συνέχεια στην αίτηση για άδεια οδήγησης σε ένα άλλο
κράτος µέλος της ΕΕ

E-2240/03

Kathalijne Buitenweg και Jean
Lambert

Χρηµατοδότηση αναγκαστικού επαναπατρισµού E-2241/03

Uma Aaltonen Εξάπλωση της λύσσας σε χώρες όπου η νόσος είναι υπό
έλεγχο

P-2242/03

Christoph Konrad Στρεβλώσεις του ανταγωνισµού από τα γερµανικά
διόδια φορτηγών

P-2243/03

Elspeth Attwooll Οδηγία για τα άγρια πτηνά στη Μάλτα E-2244/03

María Sornosa Martínez και
Bárbara Dührkop Dührkop

Κατάσταση της καταγγελίας 2002/4893 SG (2002)
A/7230/2 σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
από τη διαπλάτυνση του αεροδροµίου του Σαν
Σεµπαστιάν

E-2245/03

María Sornosa Martínez και
Bárbara Dührkop Dührkop

Καταγγελία 2002/4893 SG (2002) A/7230/2 σχετικά µε
τη διαπλάτυνση του αεροδροµίου του Σαν Σεµπαστιάν
(απάντηση από την Ισπανία)

E-2246/03

Juan Naranjo Escobar Ενιαία θυρίδα για τις αιτήσεις κοινοτικών ενισχύσεων
και επιχορηγήσεων

E-2247/03

Caroline Lucas Νανοτεχνολογία P-2248/03

Pedro Marset Campos Κατάσταση των εργαζοµένων στην επιχείρηση  SINTEL
(Ισπανία)

P-2249/03

Maurizio Turco και άλλοι Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στην Κίνα.
Σύλληψη του Πατέρα Lu Xiaozhou, ιερέα της
"παράνοµης"καθολικής εκκλησίας

E-2250/03

Joaquim Miranda Χάρτης για τα παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκοµείο E-2251/03

Glenys Kinnock Μη δεσµευθέντες και εκταµιευθέντες πόροι ΕΚ στη Ν.
Αφρική

P-2252/03

Enrico Ferri ∆ιαγωνισµοί COM/B/2/01 και COM/A/6/01 E-2253/03

Piia-Noora Kauppi Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: µέτρα της ΕΕ κατά των
ανεπιθύµητων µηνυµάτων

E-2254/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Olivier Dupuis Κράτηση τριών ∆υτικών και τεσσάρων Λαοτινών E-2255/03

Maurizio Turco Παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας στη
Λευκορωσσία σε βάρος πιστών της Εκκλησίας
Ευαγγελιστών της Πεντηκοστής

E-2256/03

Maurizio Turco Παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας στη Γεωργία
σε βάρος πιστών της Εκκλησίας Ευαγγελιστών της
Πεντηκοστής

E-2257/03

Erik Meijer Η είσοδος νέων προσφύγων από την επικράτεια της ΕΕ
µέσω της κατασκευής στρατοπέδων υποδοχής είτε στα
µελλοντικά κράτη µέλη, είτε σε µεγάλη απόσταση

E-2258/03

Linda McAvan Ενηµέρωση σε ασθενείς P-2259/03

Margrietus van den Berg Ευρωπαϊκό σύστηµα αδειών σε εταιρείες
επαγγελµατικού ποδοσφαίρου

E-2260/03

Margrietus van den Berg Απογραφή της κρατικής ενίσχυσης σε εταιρείες
επαγγελµατικού ποδοσφαίρου

E-2261/03

Mario Mastella Σοβαρή πολιτική, κοινωνική και οικονοµική κρίση στη
Βενεζουέλα

P-2262/03

Elspeth Attwooll ∆ιαρθρωτική χρηµατοδότηση στην Σκοτία P-2263/03

Erik Meijer Μόλυνση κατεψυγµένου κρέατος κοτόπουλου για
εξαγωγή από την προσθήκη νερού και πρωτεϊνών από
χοίρειο και βόειο κρέας και την επεξεργασία µε
ακάλυπτα χέρια

E-2264/03

Erik Meijer Η χρήση ταµείου και παραπλάνησης για να αποτραπεί η
χρησιµοποίηση εκ µέρους αρχών και άλλων µεγάλων
χρηστών  του φθηνότερου λογισµικού ανταγωνιστικής
εταιρείας

E-2265/03

Erik Meijer Χρηµατοδότηση και συµφωνίες της Ε Έ για την
κατασκευή στα µελλοντικά κράτη µέλη καταυλισµών
υποδοχής προσφύγων που ζητούν να εισέλθουν στην ΕΕ
από σηµερινά κράτη µέλη

E-2266/03

Jules Maaten ∆ιακρίσεις εις βάρος των γυναικών E-2267/03

Giorgio Celli Βαρέα µέταλλα στα άγρια µανιτάρια P-2268/03

Hiltrud Breyer Θάνατος των µελισσών / Χρήση παρασιτοκτόνων που
περιέχουν τη δραστική ουσία imidacloprid

E-2269/03

Adriana Poli Bortone Το Μπάρι έδρα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για τη
Μεσόγειο

P-2270/03

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Πορεία του έργου αποχέτευσης της πόλης της Ζακύνθου P-2271/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Pedro Marset Campos Κατάσταση των εργαζοµένων στην επιχείρηση SINTEL
στην Ισπανία

P-2272/03

Pietro-Paolo Mennea Παρουσία αµιάντου στο κλειστό παγοδρόµιο των
Ολυµπιακών αγώνων του Τορίνου

P-2273/03

Erik Meijer Αύξηση της θερµοκρασίας, έλλειψη γλυκού ύδατος και
κατακλυσµός των παραθεριστικών ακτών της Νοτίου
Ευρώπης και οι συνέπειες της µετατόπισης των
διακοπών σε άλλες εποχές του χρόνου και άλλες
περιοχές

E-2274/03

Georges Berthu Γεωργία- Ξηρασία και αγρανάπαυση P-2275/03

Ακυρωθείσα ερώτηση E-2276/03

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Κακοτεχνίες στην Ιόνια Οδό E-2277/03

Roger Helmer Εθνική ιθαγένεια E-2278/03

Koenraad Dillen Καταδικαστική απόφαση εναντίον δύο δηµοσιογράφων
στο Λάος

E-2279/03

Christopher Huhne Προειδοποιητικά σήµατα αµαξοστοιχιών E-2280/03

Graham Watson Αδελφοποίηση πόλεων E-2281/03

Elspeth Attwooll Αλιευτικές δυνατότητες E-2282/03

Elspeth Attwooll Ανάπτυξη των εκτροφείων γάδου E-2283/03

Elspeth Attwooll Περιβαλλοντικές προδιαγραφές στην υδατοκαλλιέργεια E-2284/03

Carlos Bautista Ojeda Εκστρατεία σε λάθος κατεύθυνση του ∆ήµου της
Μάλαγα

P-2285/03

Ozan Ceyhun Τελωνειακές ρυθµίσεις στα σύνορα της Σερβίας και του
Μαυροβουνίου (πρώην Γιουγκοσλαβία)

P-2286/03

Herbert Bösch Συντελεστής ΦΠΑ για τα προϊόντα σόγιας P-2287/03

Ozan Ceyhun Η µεταχείριση υπηκόων τρίτων χωρών στα
σωφρονιστικά ιδρύµατα των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-2288/03

Ioannis Marinos Επίπεδο µισθών και συντάξεων στην Ελλάδα E-2289/03

Alexander de Roo Εξαγωγή και διάλυση τοξικών πλοίων E-2290/03

Marjo Matikainen-Kallström Iσότητα µεταχείρισης των κρατών µελών κατά τους
διορισµούς ανωτάτων υπαλλήλων

E-2291/03

Philip Claeys Η επίσκεψη του ευρωπαίου επιτρόπου κ. Lamy στην
Κίνα

E-2292/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Erik Meijer Η διακοπή των διασυνοριακών νυχτερινών τρένων εντός
της ΕΕ, λόγω της ελεύθερης αγοράς που οδηγεί στην
επιβολή υπερβολικά υψηλών τιµών για τη
χρησιµοποίηση του σιδηροδροµικού δικτύου άλλων
κρατών

E-2293/03

José Ribeiro e Castro Ευρωπαϊκός Χάρτης του Νοσηλευόµενου Παιδιού E-2294/03

Christopher Huhne Σχέδια που χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ E-2295/03

Alejo Vidal-Quadras Roca Φορολογικό τέλος για κατάληψη χώρου από τις µεγάλες
εµπορικές µονάδες που επεβλήθη από την κυβέρνηση
αυτόνοµης περιφέρειας

E-2296/03

Esko Seppänen Νοµική βάση της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια E-2297/03

Esko Seppänen Λογιστική αποτίµηση των δικαιωµάτων εκποµπών
αερίων από τις επιχειρήσεις

E-2298/03

Mechtild Rothe Οι στόχοι για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας έως το
έτος 2020

P-2299/03

Helena Torres Marques Έκπτωση ΦΠΑ P-2300/03

Aλέξανδρος Αλαβάνος Eφαρµογή Οδηγίας 1999/70/ΕΚ P-2301/03

Miguel Martínez Martínez ∆ολοφονία της νεαρής ισπανίδας εθελόντριας Ana
Isabel Sánchez Torralba στην Ισηµερινή Γουϊνέα

P-2302/03

José Ribeiro e Castro Κούβα - Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής. Επιτροπής -
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα

P-2303/03

Emma Bonino Άνοιγµα αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Υεµένη

E-2304/03

Philip Claeys Η εκστρατεία "Για την πολυµορφία - κατά των
διακρίσεων"

E-2305/03

Philip Claeys Η εκστρατεία "Για την πολυµορφία - κατά των
διακρίσεων", έµµεσες διακρίσεις

E-2306/03

José Ribeiro e Castro Τιµόρ - Σφαγές 1999 - ∆ίκη των υπευθύνων. Ινδονησία -
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα

E-2307/03

José Ribeiro e Castro Αφρική - Πετρέλαιο - Φτώχεια E-2308/03

José Ribeiro e Castro Έκσταση" - Ολλανδία E-2309/03

Baroness Sarah Ludford Υπήκοοι της ΕΕ φυλακισµένοι στην Ιαπωνία P-2310/03

Luciana Sbarbati Ελευθερία και πλουραλισµός των µέσων ενηµέρωσης
και απόδοση σχετικών αρµοδιοτήτων στην Ένωση που
θα πρέπει να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό Σύνταγµα

P-2311/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Ilda Figueiredo Ποσοστώσεις γάλακτος στην Αυτόνοµη Περιφέρεια των
Αζορών

P-2312/03

Roger Helmer Επιπτώσεις της Οδηγίας για τα Χηµικά Προϊόντα E-2313/03

Paul Rübig Περιορισµός πρόσβασης στην αγορά της Ιαπωνίας
φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων παραγώγων
πλάσµατος

E-2314/03

Paul Rübig Περιορισµός πρόσβασης στην αγορά της Αυστραλίας
φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων παραγώγων
πλάσµατος

E-2315/03

Armando Cossutta Γλωσσοµάθεια στην Ένωση E-2316/03

Armando Cossutta ∆ικαίωµα των ευρωπαίων πολιτών στον ιδιωτικό βίο E-2317/03

Armando Cossutta ∆ικαίωµα των ευρωπαίων πολιτών στον ιδιωτικό βίο E-2318/03

Philip Claeys Η εκστρατεία "Για την ποικιλοµορφία - κατά των
διακρίσεων"

E-2319/03

Christoph Konrad Παροχή πρώτων βοηθειών στον τόπο του ατυχήµατος E-2320/03

Freddy Blak Αριθµός των υπαλλήλων της Επιτροπής που
ασχολούνται µε τις εξωτερικές σχέσεις

E-2321/03

Véronique De Keyser Νόµισµα δυο ευρώ της Ολλανδίας P-2322/03

Christopher Heaton-Harris Οµάδα Συντονισµού για την Καταπολέµηση των
Περιπτώσεων Απάτης (UCLAF)

P-2323/03

Bill Newton Dunn Αιτιολογείται να καταβάλλει η βρετανική κυβέρνηση
διαφορετικές συντάξεις σε διαφορετικές κατηγορίες
προσώπων που εργάζονται στη Βρετανική Εθνική
Υγειονοµική Υπηρεσία;

E-2324/03

Pedro Marset Campos και Laura
González Álvarez

Περιβαλλοντική αναµόρφωση του όρµου του Portman
(Καρθαγένη-Ισπανία)

E-2325/03

Aλέξανδρος Αλαβάνος ∆ιάκριση ανάµεσα σε εργάτη και υπάλληλο στην
αποζηµίωση απόλυσης

E-2326/03

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Σύστηµα καταβολής εξισωτικών αποζηµιώσεων για τις
ορεινές και µειονεκτικές περιοχές στην Ελλάδα

E-2327/03

Glyn Ford Υπηρεσίες ελικοπτέρου προς τις νήσους Scilly E-2328/03

Piia-Noora Kauppi Συµπερίληψη τεχνικών αποµόνωσης του άνθρακα στην
οδηγία περί εκποµπών αερίων

E-2329/03

Véronique Mathieu Εξαγωγή εµφιαλωµένων ποτών στην Γερµανία E-2330/03

Olivier Dupuis Ψήφιση µιας ελευθεριοκτόνου νοµοθεσίας E-2331/03
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Franz Turchi Μη τήρηση του άρθρου 43 της ΣΕΚ εκ µέρους της
Ιταλικής ∆ηµοκρατίας

E-2332/03

Bart Staes Περισσότερες γενετικές ανωµαλίες κοντά στα
κρεµατόρια

E-2333/03

Norbert Glante Κατάργηση της φορολόγησης βάσει των αναµενόµενων
εσόδων µέσω περιορισµού του δικαιώµατος έκπτωσης
σύµφωνα µε το άρθρο 17 της έκτης οδηγίας σχετικά µε
τους φόρους κύκλου εργασιών

P-2334/03

Σταύρος Ξαρχάκος Τακτική των ελληνικών αρχών ως προς την
πληροφόρηση του κοινού για τα συγχρηµατοδοτούµενα
από την Ε.Ε. έργα

E-2335/03

Brian Simpson Πρόγραµµα ACCESS: Προηγµένες επικοινωνίες για την
Cumbria και αειφόρες υπηρεσίες εξουσιοδότησης

E-2336/03

Christopher Heaton-Harris Κατανάλωση αλκοόλ στις ευρωπαϊκές πόλεις E-2337/03

Christopher Heaton-Harris Κατανάλωση αλκοόλ στις πτήσεις E-2338/03

Ilda Figueiredo Μετεγκατάσταση της επιχείρησης American Tool, στην
Albergaria-a-Velha

E-2339/03

Giovanni Fava Εθνικός χώρος απόθεσης ραδιενεργών αποβλήτων στη
Σαρδηνία

P-2340/03

Σταύρος Ξαρχάκος Επιστολές προς τις ελληνικές αρχές για την ορθή χρήση
Κοινοτικών κονδυλίων στην Περιφερειακή Πολιτική

P-2341/03

Paul Rübig Ταµείο των εργαζοµένων στον κατασκευαστικό τοµέα
της αυτόνοµης επαρχίας Bozen (Cassa Edile Provincia
Autonoma Bolzano)· πληρωµές από αλλοδαπές
επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα

E-2342/03

Jean-Maurice Dehousse "Υποθέσεις Eurostat": οικονοµικά συµφέροντα και
εικόνα των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων

E-2343/03

Toine Manders Γραφειοκρατία Interreg E-2344/03

Erik Meijer και Alexander de Roo Απερήµωση παρθένου, φυσικού και πολιτιστικού τοπίου
και καταστροφή του οικοτουρισµού από την ανάπτυξη
ορυχείων επιφανείας στην Πολωνική επαρχία
Dolnoslaskie (Κάτω Σιλεσία)

E-2345/03

Erik Meijer και Alexander de Roo Απερήµωση παρθένου, φυσικού και πολιτιστικού τοπίου
και καταστροφή του οικοτουρισµού από την ανάπτυξη
ορυχείων επιφανείας στην Πολωνική επαρχία
Dolnoslaskie (Κάτω Σιλεσία)

E-2346/03
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Camilo Nogueira Román Οι θάνατοι των µεταναστών που πνίγονται στις νότιες
θάλασσες της ΕΕ, προσπαθώντας να φθάσουν στην ακτή
σε αναζήτηση εργασίας και καινούργιας ζωής

E-2347/03

Camilo Nogueira Román Τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν λόγω της
συνεχιζόµενης ρύπανσης από το µαζούτ του "Πρεστίζ"
των ακτών της Γαλικίας και του Βισκαϊκού κόλπου

E-2348/03

Camilo Nogueira Román Η Γαλικία και η µεταρρύθµιση της ΚΑΠ E-2349/03

Elspeth Attwooll Προστασία των κοραλλιογενών υφάλων του ∆αρβίνου
(Darwin Mounds)

P-2350/03

Rosemarie Müller Σήµα ποιότητας για φαρµακεία του ∆ιαδικτύου P-2351/03

Hiltrud Breyer Βιοµηχανική εκτροφή ερπετών E-2352/03

Hiltrud Breyer Η πυρηνική εγκατάσταση του Παξ στην Ουγγαρία E-2353/03

Mary Honeyball Τοπικές κυβερνήσεις στις χώρες ΑΚΕ E-2354/03

Proinsias De Rossa Ενηµέρωση του κοινού για κινδύνους από φυσικούς ή
ανθρώπινους παράγοντες

E-2355/03

Ria Oomen-Ruijten και άλλοι Ερµηνεία της οδηγίας σχετικά µε τον περιορισµό της
χρήσης επικίνδυνων ουσιών (2002/95/ΕΚ)

E-2356/03

Maurizio Turco Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας  πολιτών
µουσουλµανικού θρησκεύµατος στο Ουζµπεκιστάν

E-2357/03

Maurizio Turco και άλλοι Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στην Κίνα-
Περαιτέρω συλλήψεις ιερέων της παράνοµης καθολικής
εκκλησίας

E-2358/03

Maurizio Turco Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στο
Κοσσυφοπέδιο

E-2359/03

Maurizio Turco Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας και νοµικοί
περιορισµοί στην άσκηση της θρησκευτικής
δραστηριότητας στη Σλοβακία

E-2360/03

Maurizio Turco Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στη
Λευκορωσία µε ένα νέο κονκορδάτο που παρέχει
µεγαλύτερες εξουσίες στην Ορθόδοξη Εκκλησία

E-2361/03

Σταύρος Ξαρχάκος Έρευνες τουρκικού πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα
στο Αιγαίο

E-2362/03

Σταύρος Ξαρχάκος Έρευνες τουρκικού πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα
στο Αιγαίο

E-2363/03

Salvador Garriga Polledo Ενίσχυση στην Ισπανία για τη δηµιουργία περισσότερων
σηµείων διέλευσης των Πυρηναίων

E-2364/03
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Salvador Garriga Polledo Οριοθέτηση ζωνών αλιείας ανάµεσα στην Πορτογαλία
και την Ισπανία

E-2365/03

Salvador Garriga Polledo Παρούσα προβολή του προγράµµατος Iberoeka για τη
συνεργασία στον τοµέα των επιχειρήσεων.

E-2366/03

Jorge Hernández Mollar Κοινοτική έρευνα σχετικά µε τον καθαρισµό των νερών
στην Costa del Sol

E-2367/03

Jorge Hernández Mollar Ένταξη της ΕΕ στο πρόγραµµα προστασίας του
ιβηρικού λύγκα

E-2368/03

Jorge Hernández Mollar Απογραφή των κατοίκων της Κοινότητας που διαµένουν
σε ξένες χώρες

E-2369/03

΄Αννα Καραµάνου Οµαδικοί βιασµοί γυναικών από βρετανούς στρατιώτες
στην Κένυα

P-2370/03

Michael Cashman Συµφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου P-2371/03

Eija-Riitta Korhola Η µεταφορά κρατούµενων πολιτών της ΕΕ σε φυλακές
της χώρας τους

P-2372/03

Francesco Fiori Αξιολόγηση ΚΟΑ Καπνού P-2373/03

Raffaele Costa ∆ιαδικασίες ανάθεσης εργολαβιών και υπεργολαβιών εκ
µέρους των υπηρεσιών της Επιτροπής

P-2374/03

Alexander de Roo Το είδος πουπουλόπαπιας απειλείται από την αλιεία
οστρακοειδών

P-2375/03

Lucio Manisco Απέλαση του Al Sahri από την Ιταλία και εκτέλεσή του
στη Συρία

P-2376/03

James Nicholson Σήµα για τις στρατιωτικές δυνάµεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

E-2377/03

Christopher Huhne Απαιτήσεις διαφάνειας E-2378/03

Christopher Huhne Μικρές επιχειρήσεις και τοµέας δηµοσίων συµβάσεων E-2379/03

Christopher Huhne ∆ηµιουργία νέων επιχειρήσεων E-2380/03

Christopher Huhne Ενιαία αγορά E-2381/03

Christopher Huhne Ενιαία αγορά E-2382/03

Christopher Huhne Αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων E-2383/03

Christopher Huhne Αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων E-2384/03

Christopher Huhne Αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων E-2385/03

Raffaele Costa Χρηµατοδοτήσεις προγραµµάτων για την προώθηση της
υγείας

E-2386/03
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Raffaele Costa ∆ηµιουργία υποδοµών για την προώθηση της υγείας
στους χώρους εργασίας

E-2387/03

Raffaele Costa Εκτέλεση του προγράµµατος Sapard E-2388/03

Raffaele Costa Πρόγραµµα για την προστασία της υγείας E-2389/03

Mogens Camre Ενισχύσεις σε γερµανούς εργάτες που εκτελούν
εργασίες στη ∆ανία

E-2390/03

Elisabeth Jeggle Αριθµός χοίρων και βοοειδών στην ΕΕ και στις 10
υποψήφιες προς ένταξη χώρες

E-2391/03

΄Αννα Καραµάνου Λιθοβολισµός της Σεµσιγιέ Αλλάκ στο χωριό Γιαλίµ της
Τουρκίας

E-2392/03

Bill Miller Το Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής "Μια Νέα Πνοή για τη
Νεολαία της Ευρώπης" (COM/2001/0681 τελικό)

E-2393/03

Bill Miller Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής "Μια Νέα Πνοή για την
Νεολαία της Ευρώπης"

E-2394/03

Proinsias De Rossa Εφαρµογή της οδηγίας κατά των διακρίσεων στην
εργασία - Οδηγία 2000/78/ΕΚ

E-2395/03

María Sornosa Martínez Μέτρα για την καταπολέµηση της απερήµωσης στην ΕΕ E-2396/03

Joan Vallvé Νοµοθεσία για το γάλα που έχει υποστεί ζύµωση E-2397/03

Monica Frassoni ∆ιαρθρωτικές ενισχύσεις για την Βαλένθια και εκτροπή
του Έβρου

E-2398/03

Elspeth Attwooll Πιθανότητες χρηµατοδότησης από την ΕΕ για σύνδεση
µε το ηλεκτρικό δίκτυο

E-2399/03

Avril Doyle Απαλλαγή ΦΠΑ για τα ταχυδροµικά τέλη που αφορούν
φιλανθρωπικούς σκοπούς

E-2400/03

Avril Doyle Απαλλαγή ΦΠΑ για τα ταχυδροµικά τέλη που αφορούν
φιλανθρωπικούς σκοπούς

E-2401/03

Mario Borghezio Τουρκία: βιβλία στην πυρά και πρόσληψη από το
κράτος 15.000 ιµάµηδων

E-2402/03

Pietro-Paolo Mennea Ρύπανση στην Κανόζα της Πούλια E-2403/03

Bart Staes Χρήση βακιτρακίνης για την καταπολέµηση της
εντεροκολίτιδας στην κονικλοτροφία: το προϊόν αυτό
απαγορεύεται στο Βέλγιο βάσει κανόνων της ΕΕ αλλά
επιτρέπεται και πάλι να χρησιµοποιηθεί στις  Κάτω
Χώρες και στη Γαλλία

E-2404/03

Bart Staes Ασφάλιση αυτοκινήτων E-2405/03
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Bart Staes Ασφάλιση αυτοκινήτων E-2406/03

Bart Staes Ασφάλση  αυτοκινήτων E-2407/03

Bart Staes Χρησιµοποίηση οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD) κατά
την οδήγηση οχήµατος

E-2408/03

Jean-Louis Bernié Natura 2000-αντίθεση των τοπικών παραγόντων P-2409/03

Freddy Blak Γερµανικά τέλη διοδίων E-2410/03

Karl-Heinz Florenz και άλλοι Υπολείµµατα τροφών από µεγάλες εµπορικές µονάδες
εστίασης

E-2411/03

Charlotte Cederschiöld Ασφάλεια πληροφοριών και δικτύων E-2412/03

Avril Doyle Χρηµατοδότηση προγραµµάτων ανταλλαγών παιδικών
χορωδιών

E-2413/03

Peter Skinner Εφαρµογή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για εταιρίες
µη ενταγµένες στην ΕΕ

E-2414/03

Concepció Ferrer Για µια ολοκληρωµένη και ανταγωνιστική κοινοτική
αγορά ενέργειας

E-2415/03

Concepció Ferrer Ανακοίνωση σχετικά µε την στρατηγική για το PVC E-2416/03

Esko Seppänen Απαγόρευση της πίσσας E-2417/03

Dominique Souchet ∆ιαρκής χρήση ζιζανιοκτόνων και ψεκασµοί από αέρος E-2418/03

Lucio Manisco Απέλαση του Al Sahri από την Ιταλία και εκτέλεσή του
στη Συρία

E-2419/03

Erik Meijer Επανειληµµένες κατηγορίες του Ισραήλ κατά των
παλαιστινιακών µέσων ενηµέρωσης και των σχολικών
βιβλίων και η βάσει αυτών συνεχιζόµενη εκστρατεία
εναντίον των επιδοτήσεων από την ΕΕ

E-2420/03

Kathleen Van Brempt Βουβαλοβάτραχοι E-2421/03

Kathleen Van Brempt Οθόνη υγρών κρυστάλλων ( LCD )στο αυτοκίνητο E-2422/03

Kathleen Van Brempt Επιτρεπόµενο ανώτατο όριο αλκοολαιµίας κατά την
οδήγηση αυτοκινήτου

E-2423/03

Kathleen Van Brempt Περιεκτικότητα αλατιού στις παιδικές τροφές E-2424/03

Maurizio Turco Εναρµόνιση της φορολογίας επί των τόκων των
καταθέσεων των µη διαµενόντων στην ΕΕ πολιτών
αυτής και κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου

E-2425/03
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Maurizio Turco Εναρµόνιση της φορολογίας επί των τόκων των
καταθέσεων των µη διαµενόντων στην ΕΕ πολιτών
αυτής και κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου

E-2426/03

Niels Busk Κρατικές ενισχύσεις στους ιταλούς γαλακτοπαραγωγούς P-2427/03

Niels Busk Κρατική ενίσχυση στους ιταλούς γαλακτοπαραγωγούς E-2428/03

Niels Busk Κρατική ενίσχυση στους ιταλούς γαλακτοπαραγωγούς E-2429/03

Niels Busk Κρατική ενίσχυση στους ιταλούς γεωργούς E-2430/03

Marco Cappato Κατάσταση του ιού του AIDS στις χώρες της Κεντρικής
Ασίας

E-2431/03

Frédérique Ries και Olivier Dupuis Η κατάσταση των δικαιωµάτων του ανθρώπου στο Λάος E-2432/03

Ilda Figueiredo Επιτρεπόµενες ποσότητες παραγωγής ζάχαρης στην
Αυτόνοµη Περιφέρεια των Aζορών

E-2433/03

Ilda Figueiredo Ποσοστώσεις γάλακτος στην Πορτογαλία E-2434/03

Ilda Figueiredo Περιορισµοί στην κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων E-2435/03

Ilda Figueiredo Eνισχύσεις στους αλιείς και παράλυση των
δραστηριοτήτων για βιολογικούς λόγους

E-2436/03

Ilda Figueiredo Eγκατάσταση εργοστασίου - πηγής ρύπανσης E-2437/03

Ilda Figueiredo Kατάργηση της θεώρησης διαβατηρίων για τις
µετακινήσεις υπηκόων τρίτων χορών που διαµένουν
νοµίµως στην Ελβετία

E-2438/03

Hiltrud Breyer Κίνδυνοι για την υγεία που προκαλούνται από καύσιµα
στρατιωτικής χρήσης

P-2439/03

Diana Wallis Προσθήκη νερού και πρωτεϊνών στο κρέας του
κοτόπουλου

P-2440/03

Marianne Thyssen Λειτουργία των εθνικών αρχών ανταγωνισµού P-2441/03

Jürgen Zimmerling Παροχή βοήθειας στη Μαγαδασκάρη E-2442/03

Geoffrey Van Orden Αρπακτικά θαλάσσια πτηνά E-2443/03

Proinsias De Rossa Η ναυτική βάση των ΗΠΑ στη Ακτή Γκουαντανάµο E-2444/03

Proinsias De Rossa Παράνοµες εισαγωγές κρεάτων αγρίων ζώων E-2445/03

Alonso Puerta και Alejandro
Cercas

Προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς E-2446/03

Marie-Arlette Carlotti Όροι εφαρµογής των µέτρων τεχνικής και οικονοµικής
στήριξης υπέρ των παραδοσιακών προµηθευτών
µπανάνας των χωρών ΑΚΕ.

E-2447/03
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Georges Berthu Μη ορθή παρότρυνση για την καταστροφή των φρακτών E-2448/03

Georges Berthu Προφύλαξη των φρακτών E-2449/03

Marco Cappato Παραβίαση της νοµοθεσίας σχετικά µε τις συµβάσεις
εργασίας ορισµένου χρόνου εκ µέρους του Εµπορικού
Επιµελητηρίου του Σαλέρνο

E-2450/03

Margrietus van den Berg Περιοχές της οδηγίας για τους οικοτόπους και Natura
2000

E-2451/03

Erik Meijer Αυξανόµενη αµερικανική πίεση στα µελλοντικά κράτη
µέλη της ΕΕ προκειµένου να τερµατισθεί οριστικά η
συνεργασία µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο

E-2452/03

Erik Meijer Eurostat: ηµεροµηνία της πρώτης διαπιστωθείσας
απάτης και απλή δυνατότητα εξέτασης των συµβάσεων
µε εταιρείες, καθώς και ποσά για την κάθε επιχείρηση

E-2453/03

Erik Meijer Eurostat: Αλλαγή απόψεων της Επιτροπής ως προς την
αναγνώριση και την προσέγγιση στις απάτες και
συνέπειες µιας ανεξάρτητης έρευνας της OLAF

E-2454/03

Erik Meijer Eurostat: "Έλεγχος των ταµειακών εισροών" και έρευνα
"value for money" συµπληρωµατικά µέτρα για να
διαλευκανθεί η κατάσταση και να αποφευχθεί
επανάληψή της

E-2455/03

Erik Meijer Eurostat: βραδύτητα στην επεξεργασία υλικού που
παρεσχέθη δύο χρόνια πριν και αναφέρεται επίσης σε
παρατυπίες που σήµερα αναγνωρίζονται

E-2456/03

Patricia McKenna Eνέργειες του Ιρλανδικού Κράτους που στρεβλώνουν
τον ανταγωνισµό στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας

E-2457/03

Concepció Ferrer Σιδηροδροµικό δίκτυο µεγάλης ταχύτητας στη νότια
Ευρώπη

E-2458/03

Concepció Ferrer Σιδηροδροµικό δίκτυο στη νότια Ευρώπη E-2459/03

Patricia McKenna Ενέργειες που στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό στην
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας του ιρλανδικού κράτους

P-2460/03

Aντώνιος Τρακατέλλης Έγκριση χρηµατοδότησης και κατασκευή του έργου
Μετρό Θεσσαλονίκης

P-2461/03

Rosa Miguélez Ramos ∆άνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην
Γαλικία

P-2462/03

Professor Sir Neil MacCormick Ανήλικοι πολίτες της ΕΕ E-2463/03

Piia-Noora Kauppi Τιµολόγηση βασικών ταχυδροµικών υπηρεσιών E-2464/03
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Giuseppe Gargani, Fiorella
Ghilardotti και Enrico Ferri

Μεταφορά της οδηγίας 2001/29 σχετικά µε το δικαίωµα
του δηµιουργού στο δίκαιο των κρατών µελών

E-2465/03

Erik Meijer Ενηµέρωση της αστυνοµίας, των επιχειρηµατιών και
των παραθεριστών, ώστε να αποφευχθεί η συστηµατική
επιβολή στους ξένους τουρίστες κυρώσεων για
παραβάσεις που διαπράττονται λόγω αγνοίας

E-2466/03

Catherine Stihler Ψηφιακοί ταχογράφοι: ∆ιορθώσεις στο Παράρτηµα Ι Β E-2467/03

Catherine Stihler Καθιέρωση ψηφιακών ταχογράφων E-2468/03

Catherine Stihler Ψηφιακοί ταχογράφοι: αναθεώρηση των προθεσµιών
καθιέρωσης

E-2469/03

Catherine Stihler Ψηφιακοί Ταχογράφοι:'Εγκριση τύπου E-2470/03

Catherine Stihler Ιταλία και συµµόρφωσή της µε τον κανονισµό για την
καλή µεταχείριση των ζώων

E-2471/03

Marie Isler Béguin και άλλοι Συνοριακές περιοχές µε κράτη εκτός διευρυµένης ΕΕ E-2472/03

Marie Isler Béguin και άλλοι Συνοριακές περιοχές µε κράτη εκτός διευρυµένης ΕΕ E-2473/03

Ingo Friedrich Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά E-2474/03

Glenys Kinnock Βιρµανία E-2475/03

Juan Naranjo Escobar Μείωση του ΦΠΑ για ξενοδοχεία, εστιατόρια και
καφετέριες στην ΕΕ

E-2476/03

Miet Smet ∆ικαιώµατα των γυναικών στο Αφγανιστάν E-2477/03

Miet Smet ∆ικαιώµατα των γυναικών στο Αφγανιστάν E-2478/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Κονσέρβες τόνου από την Ταϊλάνδη, τις Φιλιππίνες και
την Ινδονησία

E-2479/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Κονσέρβες τόνου από την Ταϊλάνδη, τις Φιλιππίνες και
την Ινδονησία

E-2480/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Μεταβιβάσιµες ποσοστώσεις αλίευσης E-2481/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Πρόληψη κατά των πυρκαϊών στα δάση: Κανονισµός
(ΕΟΚ) 2158/92

E-2482/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Πρόληψη κατά των πυρκαϊών στα δάση: Κανονισµός
(ΕΟΚ) 2158/92

E-2483/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Η Γαλικία εν όψει της µεταρρύθµισης της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής

E-2484/03

Ria Oomen-Ruijten Συµφωνία διπλής φορολογίας και ο Κανονισµός (ΕΟΚ)
αριθ. 14087/71

E-2485/03
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Maurizio Turco Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στο
Ουζµπεκιστάν έναντι πολιτών Αντβεντιστικού δόγµατος
και µελών της Προτεσταντικής Εκκλησίας της Ασίας

E-2486/03

Maurizio Turco Παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας στο
Τουρκµενιστάν και προστασία του µουσουλµανικού και
του ρωσοορθόδοξου δόγµατος

E-2487/03

Margrietus van den Berg Ρύπανση από τα σκούτερ E-2488/03

Sérgio Marques Πορεία εκτέλεσης προγραµµάτων βοήθειας στη
Βενεζουέλα

E-2489/03

Bob van den Bos και Bashir
Khanbhai

Επισιτιστική βοήθεια στην Αιθιοπία E-2490/03

Christopher Huhne Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων E-2491/03

Christopher Huhne ∆ιαφάνεια στις αγορές µετοχών E-2492/03

Christopher Huhne Υποχρεώσεις όσον αφορά τη διαφάνεια E-2493/03

Christopher Huhne Συντάξεις E-2494/03

Christopher Huhne Κοινή γεωργική πολιτική E-2495/03

Christopher Huhne Αποκλίσεις στους παγκόσµιους τρέχοντες λογαριασµούς E-2496/03

Christopher Huhne Εξωτερικές άµεσες επενδύσεις E-2497/03

Christopher Huhne Επενδύσεις E-2498/03

Christopher Huhne Καθαρότητα των ακτών E-2499/03

Christopher Huhne Εξαγωγές βοείου κρέατος E-2500/03

Anne Jensen Κεφάλαιο B3-4000 του προϋπολογισµού το 2002 E-2501/03

Martin Callanan Το σχέδιο κανονισµού της ΕΕ σχετικά µε το σύστηµα
REACH

E-2502/03

Christopher Heaton-Harris Εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων E-2503/03

Esko Seppänen ∆ιπλή φορολόγηση των επαναπατριζοµένων E-2504/03

Maurizio Turco ∆ιαδικασία παραβίασης 2002/2151, βάσει του άρθρου
226 της Συνθήκης, έναντι της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας για
παραβίαση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (Τηλεόραση χωρίς
σύνορα)

E-2505/03

Mauro Nobilia ∆ιακυβέρνηση: τριµερείς συµβάσεις στον τοµέα του
περιβάλλοντος

E-2506/03

Paolo Bartolozzi Φόροι στον τοµέα του τουρισµού E-2507/03
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Paolo Bartolozzi ∆ιαδικασίες παραβίασης έναντι των κοινοτικών οδηγιών E-2508/03

Roberto Bigliardo Σεβασµός της πολυγλωσσίας - Ιστοσελίδα EPSO E-2509/03

Roberto Bigliardo Ενοικίαση του κτηρίου "City center" E-2510/03

Mario Borghezio ∆ιακοπή της σιδηροδροµικής γραµµής Ventimiglia-
Μονακό: να παρέµβει η Επιτροπή έναντι της Γαλλίας

E-2511/03

Koenraad Dillen Βοήθεια προς τα θύµατα της κρίσης στα παλαιστινιακά
εδάφη

E-2512/03

Koenraad Dillen Συντελεστής ΦΠΑ στον τοµέα των ξενοδοχείων,
εστιατορίων και τροφοδοσίας

E-2513/03

Dorette Corbey Φαρµακευτικά προϊόντα: ειδική εξαίρεση σε δικαιώµατα
ευρεσιτεχνίας

P-2514/03

Herbert Bösch Γνωµοδότηση της Επιτροπής Εποπτείας της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης
(OLAF) για την Eurostat-Taskforce

E-2515/03

Herbert Bösch Eurostat-Taskforce και η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF)

E-2516/03

Herbert Bösch Άδεια χορήγησης του τίτλου "Επίτιµος ∆ιευθυντής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής"

E-2517/03

Dorette Corbey ∆ιατλαντική συνεργασία για την διαφύλαξη της
βιοποικιλότητας

E-2518/03

Ria Oomen-Ruijten και Françoise
Grossetête

Υποχρεωτικό σύστηµα επιστρεφόµενων συσκευασιών
στη Γερµανία

E-2519/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Γλωσσική πολυφωνία του ισπανικού κράτους στα
διαβατήρια

E-2520/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Γλωσσική πολυφωνία του ισπανικού κράτους στα
διαβατήρια

E-2521/03

Dorette Corbey και Margrietus van
den Berg

Αποικίες µυδιών στο γερµανικό µέρος της Θάλασσας
Βάντεν

E-2522/03

Erik Meijer Η αξία του επιτυχηµένου φλαµανδικού προτύπου για
άλλα µέρη της ΕΕ όσον αφορά την επέκταση της
δηµόσιας συγκοινωνίας, την αύξηση των επιβατών και
την παροχή υπηρεσιών σε υγιή οικονοµική βάση

E-2523/03

Maurizio Turco Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στην Ιταλία E-2524/03

Nicholas Clegg Οδηγία περί πολυτίµων µετάλλων P-2525/03

Nicholas Clegg Οι παραγωγοί αυγών της ΕΕ E-2526/03
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Glenys Kinnock Το ρούµι E-2527/03

David Bowe Body piercing E-2528/03

David Bowe Body piercing E-2529/03

Gabriele Stauner Taskforce στην Eurostat P-2530/03

Gabriele Stauner Κερδοσκόποι και κλέφτες στο Κοσσυφοπέδιο E-2531/03

Gabriele Stauner Σύγκρουση συµφερόντων του υπολόγου της Επιτροπής E-2532/03

Gabriele Stauner Αύξηση εισοδήµατος για τα µέλη του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου

E-2533/03

Margrietus van den Berg Το πρόβληµα των "διασυνοριακών µαθητών" E-2534/03

Ilda Figueiredo Αγροτικά εισοδήµατα στην Πορτογαλία E-2535/03

Ilda Figueiredo Το αποτέλεσµα του συµβιβασµού όσον αφορά τη
µεταρρύθµιση της ΚΓΠ για την Πορτογαλία

E-2536/03

Ilda Figueiredo Καθαρή συνεισφορά στην κοινή γεωργική πολιτική E-2537/03

Ilda Figueiredo Προτάσεις για την εξάρθρωση της ΚΓΠ και των
διαρθρωτικών ταµείων - "Απόρρητη έκθεση"

E-2538/03

Karl-Heinz Florenz Πολιτική στον τοµέα των χηµικών προϊόντων - σύστηµα
REACH

E-2539/03

Maurizio Turco Συµφωνίες ανάµεσα στο Ισπανικό Κράτος και το
Κράτος του Βατικανού που καταπατούν θεµελιώδη
δικαιώµατα

E-2540/03

Maurizio Turco Η υπόθεση "Gescartera" και οι συµφωνίες ανάµεσα στο
Ισπανικό Κράτος και την Αγία Έδρα

E-2541/03

Maurizio Turco Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στη Ρωσία E-2542/03

Maurizio Turco Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στην Αρµενία E-2543/03

Antonio Di Pietro Υλοποίηση υποδοµών στο φυσικό περιφερειακό πάρκο
του Partenio

E-2544/03

Olle Schmidt Σουηδικές ρυθµίσεις αντίθετες µε την εσωτερική αγορά E-2545/03

Jules Maaten Αξιολόγηση των προϊόντων καπνού E-2546/03

Joan Vallvé Περισσότερες γλώσσες στα ισπανικά διαβατήρια E-2547/03

Joan Vallvé Περισσότερες γλώσσες στα ισπανικά διαβατήρια E-2548/03

Michl Ebner ∆ιαφοροποιηµένα διόδια - οικολογικά ευαίσθητες ζώνες E-2549/03
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Avril Doyle Χρηµατοδότηση κοινοτικής καλλιτεχνικής
πρωτοβουλίας

E-2550/03

Avril Doyle Παράλειψη της ΕΕ να καταβάλει βοήθεια σε
υπερπόντιες χώρες

E-2551/03

Jules Maaten Η περίπτωση του Βινχ Μπινχ Τρινχ στο Βιετνάµ E-2552/03

Marco Cappato Υπόθεση του τυνήσιου δηµοσιογράφου Abdallah Zouari E-2553/03

Marco Cappato Υπόθεση του τυνήσιου δηµοσιογράφου Abdallah Zouari E-2554/03

Robert Evans Εταιρείες πορθµειακών γραµµών E-2555/03

Robert Evans Εκλογές στη Μαγιόρκα E-2556/03

Robert Evans Ανθρώπινα δικαιώµατα στην Αίγυπτο E-2557/03

Robert Evans Ανθρώπινα δικαιώµατα στο Περού E-2558/03

Robert Evans Eπιδοτήσεις για τη µεταφορά ζώων E-2559/03

Roberta Angelilli Πόροι για την καλλιτεχνική βιοτεχνία E-2560/03

Maurizio Turco Ανακατασκευή του Κτιρίου Berlaymont E-2561/03

Maurizio Turco Συµβατότητα µεταξύ βιαιοτήτων εκ µέρους του
δικτατορικού καθεστώτος του Σουδάν και της
συµφωνίας που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση µε το
Σουδάν

E-2562/03

Maurizio Turco Συµβατότητα µεταξύ βιαιοτήτων εκ µέρους του
δικτατορικού καθεστώτος του Σουδάν και της
συµφωνίας που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση µε το
Σουδάν

E-2563/03

Mario Borghezio Παραβίαση των γενικών αρχών του κοινωνικού δικαίου
εκ µέρους των πολωνικών αρχών

E-2564/03

Hiltrud Breyer Κατάλοιπα ορµονικών και αντιβιοτικών ουσιών καθώς
και φθαλικού εστέρα (πλαστικοποιητική ουσία) στο
πόσιµο νερό

E-2565/03

Markus Ferber Επιχορηγήσεις της ΕΕ για κατασκευαστικά έργα στην
Ιταλία

E-2566/03

David Bowe Μεθακρυλικό Μεθύλιο (ΜΑΜ): υγρό ακρυλικό
µονοµερές

E-2567/03

Christopher Huhne Επιτροπή ΕΚ για τις άδειες οδήγησης E-2568/03

Christopher Huhne Οδήγηση µε τη βοήθεια διοπτικού συστήµατος E-2569/03
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Maurizio Turco Παρακράτηση εκκλησιαστικού φόρου από την
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, επί των
επιδοµάτων ανεργίας που παρέχονται σε ανέργους που
δεν είναι µέλη της Εκκλησίας

E-2570/03

Maurizio Turco Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στο
Αζερµπαϊτζάν

E-2571/03

Maurizio Turco Παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας στη Γεωργία
έναντι των πιστών της Ευαγγελικής Εκκλησίας της
Πεντηκοστής, βαπτιστών, καθολικών, ορθοδόξων και
µαρτύρων του Ιεχωβά

E-2572/03

Maurizio Turco Παραβίαση των δεσµευτικών υποχρεώσεων του ΟΑΣΕ
σχετικά µε την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και
θρησκείας εκ µέρους της Αρµενίας, Αζερµπαϊτζάν,
Λευκορωσίας, Γεωργίας, Καζακστάν, Ρωσίας,
Τουρκµενιστάν και Ουζµπεκιστάν

E-2573/03

Margrietus van den Berg Παραβίαση διεθνών οδηγιών από ολλανδική επιχείρηση
στη Λ∆Κ

E-2574/03

Philip Claeys Η εγκατάσταση νέων υπαλλήλων στις Βρυξέλλες και
στα περίχωρά της

E-2575/03

Philip Claeys Το 'Enlargement Weekly' µόνο στην Αγγλική E-2576/03

Erik Meijer Αντιδράσεις στην προσθήκη γλυκόζης και άνθρακα
στην υγρή κοπριά µε σκοπό την προστασία των αγρών
από τη µόλυνση και τις εκποµπές αµµωνίας

E-2577/03

Erik Meijer Η απόκτηση διπλώµατος οδήγησης σε γειτονικό κράτος
µέλος της ΕΕ αντ' αυτού που έχει αφαιρεθεί λόγω
σοβαρής παράβασης

E-2578/03

Erik Meijer Κατάσχεση ποσών σε ευρώ και ληστείες εις βάρος
οικογενειών τουρκικής καταγωγής από κράτη µέλη της
ΕΕ κατά το ετήσιο ταξίδι τους διαµέσου της Βουλγαρίας

E-2579/03

Erik Meijer Η αναµενόµενη αύξηση πλαστών χαρτονοµισµάτων
ευρώ σε αραιοκατοικηµένες χώρες όπου το ευρώ είναι
σηµαντική παράλληλη νοµισµατική µονάδα

E-2580/03

Erik Meijer Εξελίξεις σχετικά µε τον καταγγέλλοντα στο Ελεγκτικό
Συνέδριο 1: η γνώµη και η σύνθεση του πειθαρχικού
συµβουλίου και η συστηµατική σιωπή των
υψηλόβαθµων υπαλλήλων

E-2581/03

Erik Meijer Εξελίξεις σχετικά µε τον καταγγέλλοντα στο Ελεγκτικό
Συνέδριο 2: επιπλοκές στην αξιολόγηση εξαιτίας της
ανάγκης να ελέγχονται ταυτόχρονα και οι ανώτεροι

E-2582/03
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Graham Watson Καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων E-2583/03

Graham Watson Εισαγωγή ξυλείας από την Ινδονησία E-2584/03

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Φορολόγηση των ποτών χαµηλού αλκοολικού τίτλου E-2585/03

Maurizio Turco Νέα στοιχεία σχετικά µε τις επιστροφές εξαγωγών για
τα γεωργικά προϊόντα από τα κράτη µέλη προς το
Κράτος Πόλη του Βατικανού

E-2586/03

Marco Pannella Εκτέλεση της Faramaz Mohammadi, 19 ετών, ηγέτιδας
του φοιτητικού κινήµατος του Πανεπιστηµίου της
Ταυρίδας (Ιράν)

E-2587/03

Marco Pannella Εκτέλεση της Faramaz Mohammadi, 19 ετών, ηγέτιδας
του φοιτητικού κινήµατος του Πανεπιστηµίου της
Ταυρίδας (Ιράν)

E-2588/03

Philip Claeys Νέες αρµοδιότητες για τον Επίτροπο Verheugen E-2589/03

Claude Moraes Η κατάσταση στη Λιβερία P-2590/03

Roberta Angelilli Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ξηρασίας στην
Περιφέρεια Λατίου

P-2591/03

Gerhard Schmid Πρόστιµο για την απουσία διακριτικού σήµατος χώρας
προέλευσης του οχήµατος στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας

E-2592/03

Graham Watson ∆ίωξη των Χριστιανών στο Πακιστάν E-2593/03

Claude Moraes ∆ίωξη των Χριστιανών E-2594/03

Theresa Villiers Συνθήκες στον Υπόγειο του Λονδίνου E-2595/03

Theresa Villiers Συνθήκες στον Υπόγειο του Λονδίνου E-2596/03

Roberta Angelilli Θεοµηνίες και φυσικές καταστροφές στο ιταλικό έδαφος E-2597/03

Roberta Angelilli ∆υνατότητα χρηµατοδότησης των κέντρων ιαµατικών
λουτρών

E-2598/03

Camilo Nogueira Román Πορεία της κατασκευής του ποδοσφαιρικού γηπέδου
του κολλεγίου Αltamira που εντάσσεται στο "∆ηµοτικό
Συγκρότηµα Αθλητικών Εγκαταστάσεων" της Ένωσης
∆ήµων του Condado (Γαλικία), στο πλαίσιο του
Προγράµµατος Proder (1996-1999)

E-2599/03

Maurizio Turco ∆ραστηριότητες της Οµάδας συµβούλων υψηλού
επιπέδου ως προς τον "∆ιάλογο µεταξύ των πολιτισµών
στην περιοχή της Μεσογείου" και την "Οµάδα
προβληµατισµού για την Πνευµατική και πολιτιστική
διάσταση της Ευρώπης"

P-2600/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Roberta Angelilli Αξιοποίηση του ιστορικού κέντρου του Ριέτι E-2601/03

Claude Moraes Η πρόοδος που σηµείωσαν τα κράτη µέλη για τη
µεταφορά της οδηγίας 2000/78/ΕΚ ιδίως σε ό,τι αφορά
τις διακρίσεις λόγω ηλικίας

P-2602/03

Olivier Dupuis Κίνδυνος απέλασης εξέχουσας προσωπικότητας της
Τσετσενίας από τη Γαλλία προς την Οµοσπονδία της
Ρωσίας

E-2603/03

Aλέξανδρος Αλαβάνος Προστασία των ανασκαφών στην Αρχαία Σαλαµίνα της
Κύπρου

E-2604/03

Elizabeth Lynne Αναγνώριση προσόντων για καθηγητές ξένων γλωσσών E-2605/03
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  (B5-0098/03)  1 και 2 Iουλίου 2003

25 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Aλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ Απαγόρευση σε ευρωπαίους πολίτες να ταξιδεύουν στην
Ευρώπη  από την Παλαιστίνη

H-0351/03

Josu ORTUONDO
LARREA

Επιθέσεις αυτοκτονίας στην Καζαµπλάνκα εναντίον
ευρωπαϊκών στόχων

H-0352/03

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Tα κράτη της Ένωσης και η τροµοκρατική επίθεση στο
Μαρόκο µε 41 νεκρούς

H-0355/03

Sarah LUDFORD Kατάρτιση προφίλ υπόπτων τροµοκρατικών ενεργειών H-0354/03

Patricia McKENNA Παράνοµη κατοχή του Ιράκ H-0361/03

John McCARTIN Τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην Ρωσία H-0363/03

Malcolm HARBOUR Σήµα γνησιότητας των πολυτίµων µετάλλων H-0372/03

Lennart SACRÉDEUS Έκθεση σχετικά µε την ελευθερία θρησκευτικών πεποιθήσεων
και θρησκευµάτων ανά τον κόσµο

H-0377/03

Bernd POSSELT Απαγόρευση της κλωνοποίησης H-0379/03

Linda McAVAN Αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Ινδονησία H-0381/03

María IZQUIERDO ROJO Θύµατα του πολέµου στο Ιράκ H-0308/03/
αναθ.1

Seán Ó NEACHTAIN Περιφέρειες του στόχου 1 και Ταµείο Συνοχής H-0384/03

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Χρήστος ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Παραβίαση διεθνών κανόνων δικαίου από την Τουρκία και
κίνδυνος πρόκλησης σοβαρού ατυχήµατος σε επιβατηγό
αεροπλάνο στον ελληνικό εναέριο χώρο

H-0389/03

Carlos LAGE Μεταρρύθµιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής και αρχή της
σταθερότητας

H-0393/03
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Proinsias DE ROSSA Ενίσχυση της ΕΕ προς το διεθνές πρόγραµµα του ΙLΟ
(∆.Ο.Ε.) για την κατάργηση της εργασίας παιδιών

H-0405/03

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

κ. LAMY

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Η πορεία των διαπραγµατεύσεων µεταξύ Mercosul και
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν της νέας πολιτικής κατάστασης
στη Βραζιλία και την Αργεντινή. Οι οικονοµικές σχέσεις µε
τα δύο κράτη

H-0356/03

Bernd POSSELT Εξωτερικό εµπόριο µε τα κράτη της Νότιας Αφρικής H-0380/03

Glenys KINNOCK ΠΟΕ - TRIPS H-0392/03

Juan BAYONA de
PEROGORDO

Αθέµιτος ανταγωνισµός των εισαγωγών από την Κίνα H-0399/03

κ. BOLKESTEIN

Lennart SACRÉDEUS ∆ηµόσιες επιδοτήσεις κρατών µελών για αµβλώσεις  πολιτών
άλλων κρατών της Ε.Ε.

H-0376/03

Aντώνιος ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ Ανάθεση δηµοσίων έργων µε εφαρµογή µαθηµατικού τύπου:
νόθευση κανόνων ανταγωνισµού

H-0398/03

Elly PLOOIJ-VAN
GORSEL

Η αρχή της "δίκαιης και επαρκούς αποζηµίωσης" H-0402/03

κ. BYRNE

Patricia McKENNA Γνωστοποιήσεις ταχείας επιφυλακής H-0362/03

John PURVIS Ανάλυση κόστους-ωφελειών για τα αναγνωριστικά στοιχεία
και την καταχώριση αιγοπροβάτων

H-0369/03

María IZQUIERDO ROJO Ανεύθυνη αύξηση της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας
Βοοειδών (ΣΕΒ) ή της ασθένειας των "τρελών αγελάδων"
στην Ισπανία

H-0378/03
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΙΟΥΛΙΟΣ 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 29 12 17 7 0 0 0 FRATTINI

Επιτροπή 49 13 34 5 0 1 1
FISCHLER
NIELSON
LAMY
BOLKESTEIN
BYRNE

Σύνολο 78 25 51 12 0 1 1
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ Αριθ. ΡΕ Συντάκτης Θέµα
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας Υπογραφές

6/2003 331.187 Mario BORGHEZIO Αποστολή ΕΕ στο Ιράκ για το σεβασµό της
Σύµβασης της Γενεύης όσον αφορά τους
αιχµαλώτους πολέµου

07.04.2003 07.07.2003 21

7/2003 331.591 Catherine GUY-QUINT, Colette
FLESCH,  Freddy BLAK,
Brian SIMPSON και Terence
WYNN

∆ιακρίσεις σε βάρος ενός λίγο διαδεδοµένου
αθλήµατος

14.04.2003 14.07.2003 146

8/2003 332.622 Claude MORAES, Michael
CΑSHMAN, Kathalijne
ΒUITENWEG, Carmen CΕRDEIRA
MORTERERO  και Ozan CEYHUN

Mεταφορά του άρθρου 13 των  οδηγιών για την
καταπολέµηση των διακρίσεων (φυλετική ισότητα
και απασχόληση) στην εθνική νοµοθεσία

12.05.2003 12.08.2003 98

9/2003 332.931 Kathalijne Buitenweg, Andrew Duff,
Christopher Heaton-Harris, Michiel
van Hulten και Helle Thorning-
Schmidt

Το δικαίωµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να
καθορίσει την έδρα του

02.06.2003 02.09.2003 138

                                                     
1 Κατάσταση στις  03.07.2003
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10/200 333*582 Richard CORBETT Το άρθρο 289 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 189
της Συνθήκης ΕΚΑΕ

06.06.2003 06.09.2003 51

11/2003 333.584 Bruno GOLLNISCH, Carl LANG,
Jean-Claude MARTINEZ και Marie-
France STIRBOIS

Η τροποποίηση της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών

12.06.2003 12.09.2003 8

12/2003 333.585
José RIBEIRO E CASTRO, Ole
KRARUP, Per GAHRTON, Martin
CALLANAN και Patricia
McKENNA

Η προσεχή ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη και την
ανάγκη του σεβασµού της δηµοκρατίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

16.06.2003 16.09.2003 10

13/2003 333.618 Jonathan EVANS, John BOWIS,
Christopher HEATON-HARRIS,
Philip BRADBOURN και Neil
PARISH

Η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο
Στρασβούργο 18.06.2003 18.09.2003

46
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14/2003 333.620 Marco CAPPATO, Paulo CASACA,
Carlo FATUZZO, Ulla SANDBÆK
και Michiel van HULTEN

΄Ενα δηµοκρατικό και ελεύθερο Ιράν 13.06.2003 13.09.2003 17

15/2003 334.206 Mario BORGHEZIO Η καθιέρωση του Φυσικού Πάρκου της Lampedusa
και τη δηµιουργία κέντρων υποδοχής προσφύγων και
αιτούντων άσυλο εκτός των συνόρων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

30.06.2003 30.09.2003 7

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

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
PSE

Μετανάστευση: δηµιουργία δικτύου
αξιωµατικών συνδέσµων. Πρωτοβουλία
της Ελλάδας

AFET (Γ) 08.07.03 C5-0260/03

BROK
(PPE-DE)

Βασικές πτυχές και θεµελιώδεις
επιλογές της ΚΕΠΠΑ και οι
δηµοσιονοµικές συνέπειές τους στον
προϋπολογισµό της ΕΚ

AFET (O) 08.07.03

Οµάδα
PSE

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

AFET (O) 08.07.03

Οµάδα
PPE-DE

Εξωτερικές σχέσεις: οργανισµοί που
προωθούν την αµοιβαία κατανόηση,
πρόγραµµα δράσης 2004-2006

AFET (O) 08.07.03 C5-0350/03

Οµάδα
PSE

Σύµφωνο σταθερότητας
Νοτιοανατολικής Ευρώπης: νοµικό
πλαίσιο χρηµατοδοτικής βοήθειας,
MINUK και OHR (τροπ. καν.)

AFET (O) 08.07.03 C5-0325/03

BÖGE
(PPE-DE)

Γειτονικές σχέσεις και "ευρύτερη
Ευρώπη"

BUDG (Γ) 10.07.03 C5-0110/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Εξωτερικές σχέσεις: οργανισµοί που
προωθούν την αµοιβαία κατανόηση,
πρόγραµµα δράσης 2004-2006

BUDG (Γ) 10.07.03 C5-0350/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Ευρωπαϊκή νεολαία: υποστήριξη των
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται
σε ευρωπαϊκό επίπεδο

BUDG (Γ) 10.07.03 C5-0257/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Εκπαίδευση και κατάρτιση: υποστήριξη
των οργανώσεων που
δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, πρόγραµµα δράσης

BUDG (Γ) 10.07.03 C5-0255/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Ενεργός συµµετοχή των ευρωπαίων
πολιτών (civic participation):
προώθηση, πρόγραµµα δράσης

BUDG (Γ) 10.07.03 C5-0321/03
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών:
υποστήριξη των οργανώσεων που
δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, πρόγραµµα δρά

BUDG (Γ) 10.07.03 C5-0261/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Πολιτισµός: υποστήριξη των
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρόγραµµα
δράσης

BUDG (Γ) 10.07.03 C5-0262/03

NARANJO
ESCOBAR
(PPE-DE)

΄Ασυλο και µετανάστευση: πρόγραµµα
τεχνικής και χρηµατοδοτικής βοήθειας
προς τρίτες χώρες

BUDG (Γ) 10.07.03 C5-0267/03

WYNN
(PSE)

Το σχέδιο συνθήκης που θεσπίζει το
Ευρωπαϊκό Σύνταγµα και γνωµοδότηση
του ΕΚ για τη σύγκληση της ∆∆

BUDG (Γ) 10.07.03 C5-0340/03

HAUG
(PSE)

΄Ιδιοι πόροι: αναπροσαρµογή των
δηµοσιονοµικών ρυθµίσεων (τροπ. καν.
1150/2000/ΕΚ)

BUDG (O) 10.07.03 C5-0326/03

OJEDA SANZ
(PPE-DE)

Ενεργός συµµετοχή των ευρωπαίων
πολιτών (civic participation):
προώθηση, πρόγραµµα δράσης

CULT (Γ) 08.07.03 C5-0321/03

IIVARI
(PSE)

Πολιτισµός: υποστήριξη των
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρόγραµµα
δράσης

CULT (O) 08.07.03 C5-0262/03

PACK
(PPE-DE)

Εκπαίδευση και κατάρτιση: υποστήριξη
των οργανώσεων που
δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, πρόγραµµα δράσης

CULT (O) 08.07.03 C5-0255/03

PRETS
(PSE)

Ευρωπαϊκή νεολαία: υποστήριξη των
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται
σε ευρωπαϊκό επίπεδο

CULT (O) 08.07.03 C5-0257/03

WIJKMAN
(PPE-DE)

Το σχέδιο συνθήκης που θεσπίζει το
Ευρωπαϊκό Σύνταγµα και γνωµοδότηση
του ΕΚ για τη σύγκληση της ∆∆

DEVE (Γ) 01.07.03 C5-0340/03
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

SAUQUILLO
PEREZ DEL
ARCO
(PSE)

΄Ασυλο και µετανάστευση: πρόγραµµα
τεχνικής και χρηµατοδοτικής βοήθειας
προς τρίτες χώρες

DEVE (Γ) 09.07.03 C5-0267/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Το σχέδιο συνθήκης που θεσπίζει το
Ευρωπαϊκό Σύνταγµα και γνωµοδότηση
του ΕΚ για τη σύγκληση της ∆∆

ECON (Γ) 02.07.03 C5-0340/03

BLOKLAND
(EDD)

Φόρος προστιθέµενης αξίας ΦΠΑ:
µέτρα παρέκκλισης, εκτελεστικές
αρµοδιότητες (τροπ. οδηγίας
77/388/ΕΟΚ)

ECON (O) 02.07.03 C5-0281/03

Οµάδα
PPE-DE

Επιτροπή κοινωνικής προστασίας EMPL (O) 02.07.03 C5-0317/03

JACKSON
(PPE-DE)

Το σχέδιο συνθήκης που θεσπίζει το
Ευρωπαϊκό Σύνταγµα και γνωµοδότηση
του ΕΚ για τη σύγκληση της ∆∆

ENVI (Γ) 08.07.03 C5-0340/03

MUSSA
(UEN)

∆ηµόσια υγεία: προσυµπτωµατικός
έλεγχος του καρκίνου, συστάσεις προς
τα κράτη µέλη

ENVI (O) 08.07.03 C5-0322/03

DYBKJÆR
(ELDR)

Το σχέδιο συνθήκης που θεσπίζει το
Ευρωπαϊκό Σύνταγµα και γνωµοδότηση
του ΕΚ για τη σύγκληση της ∆∆

FEMM (Γ) 09.07.03 C5-0340/03

GRÖNER
(PSE)

Προϋπολογισµός 2004: λοιπά τµήµατα FEMM (Γ) 10.07.03

Οµάδα
VERTS/ALE

∆ικαστική συνεργασία: γονική µέριµνα
και προστασία των παιδιών, Σύµβαση
της Χάγης 1996

FEMM (Γ) 10.07.03 C5-0302/03

Οµάδα
PSE

Επιτροπή κοινωνικής προστασίας FEMM (Γ) 10.07.03 C5-0317/03

Οµάδα
PPE-DE

Ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών:
υποστήριξη των οργανώσεων που
δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, πρόγραµµα δρά

FEMM (O) 10.07.03 C5-0261/03
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Οµάδα
VERTS/ALE

Βελτίωση των επιστηµονικών και
τεχνικών γνωµοδοτήσεων που
προορίζονται για τη διαχείριση της
κοινοτικής αλιείας

ITRE (Γ) 10.07.03 C5-0241/03

Οµάδα
PPE-DE

Εξορυκτική βιοµηχανία : διαχείριση των
απορριµµάτων

ITRE (Γ) 10.07.03 C5-0256/03

Οµάδα
PSE

Το σχέδιο συνθήκης που θεσπίζει το
Ευρωπαϊκό Σύνταγµα και γνωµοδότηση
του ΕΚ για τη σύγκληση της ∆∆

ITRE (Γ) 10.07.03 C5-0340/03

READ
(PSE)

∆ιευρωπαϊκά δίκτυα τηλεµατικής:
πρόγραµµα IDABC, παροχή στις
δηµόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και
τους πολίτες

ITRE (O) 10.07.03 C5-0310/03

GARGANI
(PPE-DE)

Σχέδιο διοργανικής συµφωνίας για τη
βελτίωση της νοµοθεσίας

JURI (Γ) 07.07.03

GEBHARDT
(PSE)

∆ικαστική συνεργασία: γονική µέριµνα
και προστασία των παιδιών, Σύµβαση
της Χάγης 1996

JURI (Γ) 07.07.03 C5-0302/03

GHILARDOTTI
(PSE)

Συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης των
µισθωτών και των µελών των
οικογενειών τους

JURI (Γ) 07.07.03 C5-0290/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση: ενίσχυση της
διαβούλευσης και του διαλόγου στην
΄Ενωση

JURI (Γ) 07.07.03 C5-0200/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση : το πλαίσιο
λειτουργίας των ευρωπαϊκών
ρυθµιστικών οργανισµών. Ανακοίνωση

JURI (Γ) 07.07.03 C5-0203/03

FERRI
(PPE-DE)

Σύµβαση των Αθηνών - µεταφορά
επιβατών

JURI (O) 07.07.03 C5-0356/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

∆ιεύρυνση: χώρες που προσχωρούν
στην ΄Ενωση την 1η Μαΐου 2004,
πρόσληψη υπαλλήλων

JURI (O) 07.07.03 C5-0287/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Αίτηση άρσης της ασυλίας του κ.
Cappato

JURI (O) 07.07.03
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΄Εγγραφο

GARGANI
(PPE-DE)

Υγιεινή στην εργασία: προστασία των
εργαζοµένων από καρκινογόνους
παράγοντες (οδ. 89/391/ΕΟΚ).
Κωδικοποίηση

JURI (O) 08.07.03 C5-0053/99

Οµάδα
ELDR

Ταµείο συνοχής. Κωδικοποίηση JURI (O) 07.07.03 C5-0291/03

OREJA
(PPE-DE)

Θαλάσσιες µεταφορές: ασφάλεια στα
πλοία και στις λιµενικές εγκαταστάσεις

LIBE (Γ) 09.07.03 C5-0218/03

PACIOTTI
(PSE)

Το σχέδιο συνθήκης που θεσπίζει το
Ευρωπαϊκό Σύνταγµα και γνωµοδότηση
του ΕΚ για τη σύγκληση της ∆∆

LIBE (Γ) 09.07.03 C5-0340/03

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Εκπαίδευση και κατάρτιση: υποστήριξη
των οργανώσεων που
δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, πρόγραµµα δράσης

LIBE (Γ) 09.07.03 C5-0255/03

DEPREZ
(PPE-DE)

Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων:
πινακίδες σήµανσης στα σηµεία
διέλευσης των εξωτερικών συνόρων.
Πρωτοβουλία της Ελλάδα

LIBE (O) 09.07.03 C5-0253/03

HERMANGE
(PPE-DE)

∆ικαστική συνεργασία: γονική µέριµνα
και προστασία των παιδιών, Σύµβαση
της Χάγης 1996

LIBE (O) 09.07.03 C5-0302/03

MATIKAINEN-
KALLSTRÖM
(PPE-DE)

Καταπολέµηση των ναρκωτικών:
καταστολή από τις τελωνειακές
υπηρεσίες της παράνοµης διακίνησης
στην ανοικτή θάλασσα. Ισπα

LIBE (O) 09.07.03 C5-0249/03

ROURE
(PSE)

Μετανάστευση: δηµιουργία δικτύου
αξιωµατικών συνδέσµων. Πρωτοβουλία
της Ελλάδας

LIBE (O) 09.07.03 C5-0260/03

SOUCHET
(NI)

Ανασύσταση των αποθεµάτων
µερλούκιου του Βορρά

PECH (O) 09.07.03 C5-0314/03

STEVENSON
(PPE-DE)

∆ιαχείριση των αλιευµάτων : έλεγχοι
στη ζώνη της Σύµβασης για τη
Μελλοντική Πολυµερή Συνεργασία
στον τοµέα της Αλιείας σ

PECH (O) 09.07.03 C5-0284/03
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΄Εγγραφο

GEMELLI
(PPE-DE)

Το σχέδιο συνθήκης που θεσπίζει το
Ευρωπαϊκό Σύνταγµα και γνωµοδότηση
του ΕΚ για τη σύγκληση της ∆∆

PETI (Γ) 09.07.03 C5-0340/03

van DAM
(EDD)

Το σχέδιο συνθήκης που θεσπίζει το
Ευρωπαϊκό Σύνταγµα και γνωµοδότηση
του ΕΚ για τη σύγκληση της ∆∆

RETT (Γ) 08.07.03 C5-0340/03

PEX
(PPE-DE)

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

RETT (O) 07.07.03 C5-0076/03

CAVERI
(ELDR)

Οδική ασφάλεια: συσκευές και
συστήµατα περιορισµού της ταχύτητας
των οχηµάτων µε κινητήρα (τροπ.
οδηγίας 92/24/ΕΟΚ)

RETT (O) 08.07.03 C5-0272/03

CAVERI
(ELDR)

Ζώνες ασφαλείας και συστήµατα
συγκράτησης των οχηµάτων µε
κινητήρα

RETT (O) 08.07.03 C5-0282/03

CAVERI
(ELDR)

Καθίσµατα και υποστηρίγµατα κεφαλής
των οχηµάτων µε κινητήρα

RETT (O) 08.07.03 C5-0283/03

CAVERI
(ELDR)

Αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας RETT (O) 08.07.03 C5-0286/03

_____________________
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο για τις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων Σύστηµα
έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 3/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 541
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο για τις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων Σύστηµα
έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 4/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 542
τελ.

΄Εγγραφο εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής: Πιθανές
καταχρήσεις των δικαιωµάτων που απορρέουν από σήµατα στην ΕΕ
στο πλαίσιο της κοινοτικής ανάλωσης

JURI SEC (03) 575
τελ.

΄Eκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 98/84/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Νοεµβρίου
1998 για τη νοµική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται και
συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρου

CULT
ECON
JURI

COM (03) 198
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο για τον ορισµό της
πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2006

CULT COM (03) 210
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο: Πορεία των
διαπραγµατεύσεων σχετικά µε το διεθνές ερευνητικό έργο ITER στο
πεδίο της πυρηνικής ενέργειας σύντηξης

ENVI
ITRE

COM (03) 215
τελ.

 Πίνακας αποτελεσµάτων για τις κρατικές ενισχύσει -Άνοιξη 2003 ITRE
ECON

COM (03) 225
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
814/2000 του Συµβουλίου που αφορά τα µέτρα ενηµέρωσης σχετικά
µε την κοινή γεωργική πολιτική

CULT
AGRI

COM (03) 235
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Ενίσχυση της εφαρµογής των οδηγιών της νέας
προσέγγισης

ECON
JURI
ITRE

COM (03) 240
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 30 Ιουνίου 2002

AFET
CONT
ITRE

BUDG

COM (03) 249
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας
Οδηγία 75/442/ΕΟΚ για τα απόβλητα, Οδηγία 91/689/ΕΟΚ για τα
επικίνδυνα απόβλητα, Οδηγία 75/439/ΕΟΚ για τα χρησιµοποιηµένα
ορυκτέλαια, Οδηγία 86/278/ΕΟΚ περί της ιλύος καθαρισµού
λυµάτων Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα
συσκευασίας - για την περίοδο 1998-2000

ITRE
ENVI

COM (03) 250
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: η επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, η διακυβέρνηση
και το εµπόριο (LEGT) πρόταση για σχέδιο δράσης της ΕΕ

DEVE
ENVI
ITRE

COM (03) 251
τελ.

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε την υπογραφή
συµφωνίας για πολυµερές πυρηνικό περιβαλλοντικό πρόγραµµα στη
Ρωσική Οµοσπονδία και του πρωτοκόλλου αυτής σχετικά µε
απαιτήσεις, δικαστική δίωξη και αποζηµίωση

COM (03) 255
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο που υποβλήθηκε από την
κοινή δράση για τα νέα συνθετικά ναρκωτικά (97/396/JAI) όσον
αφορά την TMA-2 που υποβλήθηκε από την κοινή δράση για τα νέα
συνθετικά ναρκωτικά, (97/396/JAI) όσον αφορά τη 2C-I που
υποβλήθηκε από την κοινή δράση για τα νέα συνθετικά ναρκωτικά,
(97/396/JAI) όσον αφορά τη 2C-T-2 που υποβλήθηκε από την κοινή
δράση για τα νέα συνθετικά ναρκωτικά (97/396/JAI) όσον αφορά τη
2C-Τ-7

LIBE COM (03) 258
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά µε την
εφαρµογή του άρθρου 3, παράγραφοι 4 έως 6, της οδηγίας για το
ηλεκτρονικό εµπόριο, στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

CULT
JURI

COM (03) 259
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο,  στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών :Ενίσχυση της
κοινωνικής διάστασης της στρατηγικής της Λισσαβόνας:
Εξορθολογισµός του ανοικτού συντονισµού στον τοµέα της
κοινωνικής προστασίας

ECON
ENVI
EMPL

COM (03) 261
τελ.



ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ60

∆ελτίο 01.09.2003 - EL - PE 332.927

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε την ανάπτυξη ενεργειακής πολιτικής για τη
διευρυµένη Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, τις γειτονικές της χώρες και τις
χώρες εταίρους

AFET
ENVI
JURI
ITRE

COM (03) 262
τελ.

 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις σχέσεις ΕΕ-Καναδά ITRE
AFET

COM (03) 266
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: Με στόχο την παγκόσµια εταιρική
σχέση της κοινωνίας της πληροφορίας: Η οπτική της ΕΕ στο πλαίσιο
της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης Κορυφής των Ηνωµένων Εθνών για την
Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS)

CULT
ITRE

COM (03) 271
τελ.

 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο:Πρόταση βασικών πράξεων για τις επιδοτήσεις που
καλύπτονται σήµερα από τη διοικητική αυτονοµία της Επιτροπής
(µέρος A του προϋπολογισµού) ή  από την εφαρµογή των θεσµικών
προνοµίων της: έγγραφο γενικής εισαγωγής

AFCO
AFET
CONT
DEVE
ITRE
LIBE

FEMM
CULT
BUDG

COM (03) 274
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Τα ∆υτικά Βαλκάνια και η ευρωπαϊκή ενοποίηση

ITRE
AFET

COM (03) 285
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή: Το Ευρωπαϊκό ΄Ιδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

BUDG
EMPL

COM (03) 287
τελ.

Τροποποιηµένες προτάσεις απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε
την υπογραφή συµφωνίας για ένα πολυµερές πυρηνικό
περιβαλλοντικό πρόγραµµα στη Ρωσική Οµοσπονδία και του
πρωτοκόλλου της για τις προσφυγές, τις δικαστικές διαδικασίες και
τις αποζηµιώσεις και σχετικά µε την έγκριση της σύναψης εκ µέρους
της Επιτροπής εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής
Ενέργειας, συµφωνίας για ένα πολυµερές πυρηνικό πρόγραµµα στη
Ρωσική Οµοσπονδία και του πρωτοκόλλου της για τις προσφυγές,
τις δικαστικές διαδικασίες και τις αποζηµιώσεις

ENVI
ITRE

COM (03) 289
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Εξαµηνιαία ενηµέρωση του πίνακα αποτελεσµάτων
για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη δηµιουργία
χώρου "Ελευθερίας, Ασφάλειας και ∆ικαιοσύνης" στην Ευρωπαϊκή
΄Ενωση (Πρώτο εξάµηνο 2003)

JURI
LIBE

COM (03) 291
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Νέα ώθηση στις δράσεις που αναλαµβάνει η ΕΕ µε
τους µεσογειακούς εταίρους για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον
εκδηµοκρατισµό - Στρατηγικές κατευθύνσεις

FEMM
AFET

COM (03) 294
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων - Οικοδοµώντας
στην συνεκτίµηση του περιβαλλοντικού κύκλου ζωής

ITRE
ENVI

COM (03) 302
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: ∆οκιµαστική εφαρµογή µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ
σε ορισµένες υπηρεσίες έντασης εργατικού δυναµικού

EMPL
ECON

COM (03) 309
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Ευρωπαϊκό πρόγραµµα δράσης για την
οδική ασφάλεια - Μείωση στην Ευρωπαϊκή νωση του αριθµού των
θυµάτων σε τροχαία ατυχήµατα κατά το ήµισυ από σήµερα έως το
2010 : ένα ζήτηµα που µας αφορά όλους

ENVI
ITRE
JURI
RETT

COM (03) 311
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Ενδιάµεση επανέξεταση της
ατζέντας κοινωνικής πολιτικής

FEMM
EMPL

COM (03) 312
τελ.

΄Eκθεση της Eπιτροπής στο Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο σχετικά µε την ασφάλεια των υπηρεσιών για
καταναλωτές

ECON
ITRE
JURI
RETT
ENVI

COM (03) 313
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο,  το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών για την προώθηση της
οικονοµικής ανάπτυξης του βορείου τµήµατος της Κύπρου και την
προσέγγισή του στην Ένωση

AFET
BUDG
ITRE

COM (03) 325
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής: Γενική ΄Εκθεση για την προενταξιακή
βοήθεια (PHARE - ISPA - SAPARD) ΤΟ 2001

BUDG
ENVI
ITRE
RETT
AFET

COM (03) 329
τελ.

 ΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο για την εφαρµογή και την αποτελεσµατικότητα της
οδηγίας EΠΕ (Οδηγία 85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 97/11/ΕΚ) Με πόση επιτυχία εφαρµόζουν τα κράτη µέλη την
οδηγία ΕΠΕ

ITRE
JURI
RETT
ENVI

COM (03) 334
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή: H ευρωπαϊκή στρατηγική για το περιβάλλον και την υγεία

ITRE
ENVI

COM (03) 338
τελ.

΄Εγγραφο εργασίας της Επιτροποής: Το δεύτερο σχέδιο δράσεως για
τη Bόρεια ∆ιάσταση, 2004-2006 TOUT

AFET
COM (03) 343
τελ.

Aνακοίνωση της Eπιτροπής: Συµµόρφωση προς τους κανόνες της
κοινής αλιευτικής πολιτικής "Σχέδιο συµµόρφωσης και πίνακας
επιδόσεων

PECH COM (03) 344
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: 4η έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τη
λειτουργία του συστήµατος ελέγχου των παραδοσιακών ιδίων πόρων
(2000-2002) (άρθρο 18, παράγραφος 5 του κανονισµού [ΕΚ,
ΕΥΡΑΤΟΜ] αριθ. 1150/2000 του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου
2000)

CONT
BUDG

COM (03) 345
τελ.

26η Ετήσια ΄Εκθεση ∆ραστηριοτήτων της Συµβουλευτικής
Επιτροπής για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της
υγείας στο χώρο εργασίας

ENVI
EMPL

COM (03) 346
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: Προς την αειφόρο παραγωγή:Πρόοδος
στην εφαρµογή της οδηγίας 96/61/EΚ του Συµβουλίου σχετικά µε
την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης

ITRE
ENVI

COM (03) 354
τελ.
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Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: ΄Εκθεση σχετικά µε την κατάσταση της πορτογαλικής
γεωργίας

AGRI COM (03) 359
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε την ανάπτυξη ενός ευρωµεσογειακού
δικτύου µεταφορών

AFET
ITRE
RETT

COM (03) 376
τελ.

____________________
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

73/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσον αφορά τις παραβιάσεις της συµφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Σοµαλία

Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2003

Η ΕΕ, η οποία µε αποφασιστικότητα στήριξε οικονοµικά και πολιτικά την ειρηνευτική διαδικασία στη
Σοµαλία, εγκαρδιωµένη από την πρόοδο που σηµειώθηκε κατά την ∆ιάσκεψη Συµφιλίωσης στο Mbagathi,
αναγνωρίζει ότι η ∆ιάσκεψη έχει φθάσει στο κρίσιµο σηµείο υιοθέτησης ενός νέου µεταβατικού
καταστατικού χάρτη και εκλογής µιας νέας µεταβατικής συνέλευσης και κυβέρνησης.

Η ΕΕ εκφράζει τη βαθύτατη εκτίµησή της για τον σπουδαίο ρόλο που διαδραµάτισε ο ειδικός απεσταλµένος
Β. Kiplagat και η Κυβέρνηση της Κένυας, η οποία φιλοξένησε και προώθησε πολιτικά τις ειρηνευτικές
διαπραγµατεύσεις στο Ναϊρόµπι.

Η ΕΕ δηλώνει και πάλι ότι υποστηρίζει την ειρηνευτική διαδικασία που τελεί υπό την αιγίδα της IGAD και
προτρέπει όλους τους πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες, επίσης δε τις πατροπαράδοτες και τις
θρησκευτικές αρχές καθώς και την κοινωνία των πολιτών να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειµένου να
επιτευχθούν δίκαιες και ισορροπηµένες συµβιβαστικές λύσεις στα θέµατα που συνεχίζουν να εκκρεµούν, και
να επιτευχθεί σε αυτό το τελευταίο στάδιο της διάσκεψης ειρηνευτική συµφωνία εφ� όλης της ύλης.

Η ΕΕ καλεί τους πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Σοµαλία να
εργασθούν δίχως άλλη καθυστέρηση µε εκείνους που βρίσκονται στο Mbagathi.

Η ΕΕ καταδικάζει έντονα τις επανειληµµένες παραβιάσεις της δήλωσης της 27ης Οκτωβρίου 2002 για την
κατάπαυση των εχθροπραξιών, και ιδίως τις πρόσφατες συγκρούσεις στην περιοχή του Μέσου Σεµπέλι και
στο Μογκαντίσιο, απευθύνει δε έκκληση για άµεση και διαρκή κατάπαυση των εχθροπραξιών. Η ΕΕ
επαναλαµβάνει ότι είναι πρόθυµη να µελετήσει τα δέοντα µέτρα, όπως φερ� ειπείν έξυπνες κυρώσεις, κατά
ατόµων και οµάδων που υπονοµεύουν την ειρηνευτική διαδικασία. Η ΕΕ σηµειώνει τα περιεχόµενα της
πρόσφατης έκθεσης της οµάδας των εµπειρογνωµόνων του ΟΗΕ και καλεί όλες τις χώρες να συµµορφωθούν
πιστά µε το εµπάργκο όπλων των Ηνωµένων Εθνών κατά της Σοµαλίας.

Η ΕΕ καλεί τους υπουργούς των οµόρων κρατών IGAD να τηρήσουν την υπόσχεσή τους για µεγαλύτερη
συµµετοχή στην επίβλεψη και υποστήριξη της διάσκεψης συµφιλίωσης.

Η ΕΕ σηµειώνει µε ικανοποίηση την έκθεση της Αφρικανικής Ένωσης και της ενηµερωτικής αποστολής
IGAD στη Σοµαλία, στην οποία διερευνάται κατά πόσον είναι σκόπιµο να αποσταλούν παρατηρητές της
κατάπαυσης των εχθροπραξιών και να εκτιµηθούν οι συνθήκες για την αποστράτευση. Η ΕΕ αναµένει να
συζητήσει µε την Αφρικανική Ένωση, την IGAD, άλλους ενδιαφεροµένους και ιδίως µε τα Ηνωµένα Έθνη,
λεπτοµερείς προτάσεις για την παρακολούθηση της κατάπαυσης των εχθροπραξιών, την αποστράτευση και
την κοινωνική επανένταξη των πρώην µαχητών.
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Η ΕΕ, σύµφωνα µε τις αρχές και τους προσανατολισµούς που επανειληµµένα έχει διατυπώσει το Συµβούλιο
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, επαναλαµβάνει ότι είναι πρόθυµη να υποστηρίξει µια γενική και
ισορροπηµένη ειρηνευτική συµφωνία και τα παντός είδους θεσµικά όργανα στα οποία θα ανατεθεί η
εφαρµογή της, συγκεκριµένα στον τοµέα της αποστράτευσης, του βαθµιαίου εκδηµοκρατισµού και της
συµφιλίωσης κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου.

Η ΕΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να αναλάβουν ενεργό ρόλο για τη στήριξη αυτής της διαδικασίας,
η επιτυχία της οποίας είναι κρίσιµης σηµασίας για ολόκληρη την περιοχή του Κέρατος της Αφρικής και για
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας.

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.

________________________

74/03

 ∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
σχετικά µε την συµφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λιβερία

Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2003

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση χαιρετίζει τη συµφωνία κατάπαυσης του πυρός που υπεγράφη στη Γκάνα την Τρίτη
17 Ιουνίου µεταξύ της κυβέρνησης της Λιβερίας και των εκπροσώπων των ανταρτικών οµάδων Λούρντ και
Μόντελ.

Η ΕΕ παροτρύνει τα µέρη να συµµορφωθούν πλήρως προς τη συµφωνία κατάπαυσης του πυρός και να
συνεργασθούν εποικοδοµητικά µε το µεσολαβητή της Οικονοµικής Κοινότητας ∆υτικοαφρικανικών
Κρατών (ΟΚ∆ΑΚ-ECOWAS), αλλά και µε τους εκπροσώπους των πολιτικών κοµµάτων και της κοινωνίας
των πολιτών της Λιβερίας, ώστε να συναφθεί µια βιώσιµη ειρηνευτική συµφωνία στη χώρα αυτή. Η
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση επαναλαµβάνει σθεναρή την υποστήριξή της στις προσπάθειες της ΟΚ∆ΑΚ για την
ειρηνική επίλυση της λιβεριανής κρίσης, αλλά και την προσήλωσή της στην υποστήριξη µιας πολύπλευρης
ειρηνευτικής συµφωνίας για τη Λιβερία.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση υπενθυµίζει στους υπογράψαντες τη συµφωνία κατάπαυσης του πυρός την
υποχρέωσή τους να σεβασθούν το ∆ιεθνές Ανθρωπιστικό ∆ίκαιο, να εξασφαλίσουν την προστασία των
ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών και να παράσχουν στους προσφέροντες ανθρωπιστικές υπηρεσίες πρόσβαση
στα εδάφη που τελούν υπό τον έλεγχό τους.

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.

________________________
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75/03

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

Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµείωσε τα προκαταρκτικά συµπεράσµατα της ∆ιεθνούς Αποστολής Παρατηρητών
για τις Εκλογές όσον αφορά τις πρόσφατες κοινοβουλευτικές εκλογές στην Αρµενία. Η ΕΕ διαπίστωσε µε
ικανοποίηση ότι µεγάλος αριθµός διεθνών και εθνικών παρατηρητών, µεταξύ των οποίων και παρατηρητές
του ΟΑΣΕ και του Συµβουλίου της Ευρώπης, µπόρεσε να παρακολουθήσει τις εκλογές.

Παρότι έχει σηµειωθεί κάποια πρόοδος σε σχέση µε τις τελευταίες προεδρικές εκλογές της 5ης Μαρτίου
2003, ιδίως όσον αφορά την τεχνική προπαρασκευή, την προεκλογική εκστρατεία και την κάλυψή της από
τα ΜΜΕ, η ΕΕ λυπάται για το γεγονός ότι η συνολική εκλογική διαδικασία δεν ανταποκρίθηκε στα διεθνή
πρότυπα όσον αφορά αρκετές καίριες πτυχές της, παρότι οι αρµενικές αρχές είχαν υποσχεθεί ουσιαστικές
βελτιώσεις µετά τις προεδρικές εκλογές της 19ης Φεβρουαρίου 2003.

Η ΕΕ εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την επανεµφάνιση περιστατικών νοθείας κατά την καταµέτρηση των
ψηφοδελτίων, µη ισόρροπης εκπροσώπησης στις εφορευτικές επιτροπές, εκφοβισµού των εκλογικών
αντιπροσώπων και έλλειψης διαφάνειας κατά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσµάτων.

Η ΕΕ τονίζει ότι είναι πρόθυµη να βοηθήσει τις αρµενικές αρχές να αντιµετωπίσουν τις ανεπάρκειες αυτές
στο µέλλον, σε συνεργασία µε άλλους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς όπως ο ΟΑΣΕ και το Συµβούλιο της
Ευρώπης.

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, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

76/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε δήλωση των προσχωρουσών
χωρών Κύπρου, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, Εσθονίας, Ουγγαρίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Μάλτας,

Πολωνίας, Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας και Σλοβενίας, και των συνδεδεµένων χωρών Βουλγαρίας και
Ρουµανίας, και των χωρών ΕΖΕΣ, που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, σχετικά µε
την απόφαση του Συµβουλίου περί εφαρµογής της κοινής θέσης 2003/297/ΚΕΠΠΑ όσον αφορά τη

Βιρµανία/Μιανµάρ
Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2003

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, και οι συνδεδεµένες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία και οι
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χώρες της ΕΖΕΣ που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους
στόχους της απόφασης του Συµβουλίου της 20ής Ιουνίου 2003 περί εφαρµογής της κοινής θέσης
2003/297/ΚΕΠΠΑ όσον αφορά τη Βιρµανία/Μιανµάρ, η οποία υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 28 Απριλίου 2003 βάσει του άρθρου 15 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές πολιτικές τους είναι σύµφωνες προς την απόφαση αυτή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τη δέσµευση αυτή και εκφράζει την ικανοποίησή της σχετικά.

________________________

77/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε
την κατάσταση στο ανατολικό τµήµα της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό

Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τις σηµειωθείσες προόδους στην εφαρµογή της
επιχείρησης ARTEMIS και για τα πρώτα σηµάδια σταθεροποίησης στη Bunia. Ειδικότερα, σηµειώνει µε
ικανοποίηση ότι δεν υπάρχουν πλέον εµφανή όπλα στην πόλη από τις 24 Ιουνίου 2003.

Η ΕΕ καταδικάζει σθεναρά τις πρόσφατες στρατιωτικές συγκρούσεις στο Βόρειο Κιβού, και ειδικότερα τις
επιθέσεις που πραγµατοποιήθηκαν από το Συναγερµό του Κονγκό για τη ∆ηµοκρατία (RCD-GOMA) οι
οποίες συνιστούν σοβαρή παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και απειλή για την πολιτική διαδικασία στη
Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό (Λ∆Κ). Η ΕΕ υπενθυµίζει την υπογραφή, στις 19 Ιουνίου 2003, της πράξης
ανάληψης δέσµευσης της Bujumbura από την κυβέρνηση της Λ∆Κ, τον RCD-GOMA και το RCD-ML, και
καλεί τα εµπλεκόµενα µέρη να τη θέσουν σε εφαρµογή χωρίς καθυστέρηση και χωρίς προϋποθέσεις.

Η ΕΕ ανανεώνει την επείγουσα έκκλησή της προς τις κυβερνήσεις της Λ∆K, της Ρουάντας και της
Ουγκάντας να αποφύγουν κάθε πράξη δυνάµενη να αποσταθεροποιήσει ακόµη περισσότερο την κατάσταση
στο Βόρειο Κιβού. Καλεί δε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη να σεβαστούν αυστηρά τις συµφωνίες της Λουζάκα,
της Λουάντα και της Πρετώριας καθώς και τα σχέδια απεµπλοκής της Καµπάλα και της Χαράρε. Οι
ενδιαφερόµενες κυβερνήσεις  πρέπει να κάνουν χρήση της επιρροής τους στις ένοπλες οµάδες στο
ανατολικό τµήµα της χώρας, ώστε να δεσµευθούν αυτές να τηρήσουν τις εν λόγω συµφωνίες, να
συνεργαστούν πλήρως µε την Αποστολή των Ηνωµένων Εθνών στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό
(MONUC) και να εγγυηθούν την πρόσβαση στην περιοχή από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Η ΕΕ
εκφράζει την ανησυχία της για τον κίνδυνο σοβαρής κλιµάκωσης της σύγκρουσης στη Λ∆Κ και για τις
ενδεχόµενες επιπτώσεις της στην περιοχή των Μεγάλων Λιµνών. Η ΕΕ υπενθυµίζει ότι, έπειτα από τα
συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 2003, είναι αποφασισµένη να χρησιµοποιήσει µε συνέπεια
όλα τα µέσα που διαθέτει, συµπεριλαµβανοµένων των µέσων της στον τοµέα της πολιτικής δράσης και της
παροχής βοήθειας.

Η ΕΕ επιβεβαιώνει τη δέσµευσή της να υποστηρίξει την ειρηνευτική διαδικασία στη Λ∆Κ καθώς και την
ειρήνη και τη σταθερότητα σε όλη την περιοχή.

Η ΕΕ ανανεώνει την έκκλησή της προς όλα τα µέρη στην Κινσάσα να ολοκληρώσουν εντός των προσεχών
ηµερών τις διαπραγµατεύσεις για τα τελευταία προς διευθέτηση ζητήµατα, ώστε να σχηµατισθεί χωρίς
καθυστέρηση η µεταβατική κυβέρνηση. Η ΕΕ εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στις διεξαγόµενες
µεσολαβητικές προσπάθειες υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών, προσπάθειες µε τις οποίες συνδέεται ο
Ειδικός αντιπρόσωπός της για την περιοχή των Μεγάλων Λιµνών.
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Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

______________________

78/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά
την κατάσταση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στη Ρωσία

Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµείωσε την απόφαση των ρωσικών αρχών να διακόψουν τη µετάδοση εκποµπών
του τηλεοπτικού σταθµού TVS. Η απόφαση αυτή προκαλεί ανησυχίες.

Η ΕΕ αντιλαµβάνεται ότι εµπορικές εκτιµήσεις έπαιξαν ρόλο στη λήψη της εν λόγω απόφασης. Ωστόσο,
ανεξάρτητα από τους λόγους που οδήγησαν στην παύση λειτουργίας του σταθµού, η απόφαση αυτή θα έχει
αρνητικές επιπτώσεις για την πολυφωνία των µέσων ενηµέρωσης που αποτελεί βασικό στοιχείο των αξιών
επί των οποίων βασίζεται η εταιρική σχέση ΕΕ/Ρωσίας. Η ΕΕ ευελπιστεί ότι οι ρωσικές αρχές θα λάβουν
µέτρα για την υποστήριξη και την ενίσχυση της πολυφωνίας και της ανεξαρτησίας των µέσων ενηµέρωσης.

Η ΕΕ ευελπιστεί επίσης ότι οι προταθείσες τροποποιήσεις της νοµοθεσίας που διέπει τα µέσα ενηµέρωσης
δεν θα περιορίσουν την ικανότητα των δηµοσιογράφων να µεταδώσουν πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες
για τις προσεχείς βουλευτικές και προεδρικές εκλογές. Η ΕΕ αναµένει από τις ρωσικές αρχές να
εφαρµόσουν τη νοµοθεσία µε διαφάνεια και άνευ διακρίσεων σε οµοσπονδιακό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο.

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

________________________

79/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την αποφυλάκιση έξι
κρατουµένων βάσει της Internal Security Act (ISA) από τις αρχές της Μαλαισίας

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την αποφυλάκιση, στις 1 και 12 Ιουνίου 2003, από
τις αρχές της Μαλαισίας 6 πολιτικών αγωνιστών που εκρατούντο από τον Απρίλιο 2001 βάσει της Internal
Security Act (ISA). H Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει επίσης ικανοποίηση για την πρόθεση της Κυβέρνησης
της Μαλαισίας να λάβει υπόψη της τα συµπεράσµατα της πρόσφατης αναθεώρησης της ISA που
παρουσίασε η Suhakam, η Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων της Μαλαισίας, η οποία καλεί, µεταξύ
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άλλων, να καταργηθεί η ISA και να θεσπιστεί νέα νοµοθεσία, ευθυγραµµισµένη µε τις σχετικές αρχές και
πράξεις των Ηνωµένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εύχεται να αναθεωρηθούν οι σηµερινοί όροι
εφαρµογής της ISA.

________________________

80/03

∆ήλωση της Πρoεδρίας εξ ovόµατoς της Ευρωπαϊκής Έvωσης
για το σχηµατισµό µεταβατικής κυβέρνησης εθνικής ενότητας

στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό

Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει το σχηµατισµό µεταβατικής κυβέρνησης εθνικής ενότητας στη Λαϊκή
∆ηµοκρατία του Κονγκό. Πρόκειται για ένα θεµελιώδες βήµα στη διαδικασία ειρήνης στη Λ∆Κ και
σηµατοδοτεί το αποκορύφωµα της πορείας που είχε χαραχθεί µε τον ενδοκονγκολέζικο διάλογο και τις
συµφωνίες του Sun City και της Πρετόρια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τη νέα µεταβατική κυβέρνηση να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να
επιτύχει τους στόχους της µεταβατικής περιόδου, όπως καθορίζονται στις συµφωνίες της Πρετόρια της 17ης
∆εκεµβρίου 2002, και ειδικότερα τη διενέργεια ελεύθερων και διαφανών εκλογών σε όλα τα επίπεδα, οι
οποίες να επιτρέψουν την καθιέρωση δηµοκρατικού συνταγµατικού καθεστώτος, και το σχηµατισµό ενός
αναδιαρθρωµένου και ενιαίου εθνικού στρατού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να υποστηρίξει τις δραστηριότητες της µεταβατικής κυβέρνησης µέσω
συγκεκριµένων πρωτοβουλιών για να βοηθήσει στην ανοικοδόµηση ενός σταθερού κονγκολέζικου κράτους
ικανού να εγγυηθεί την ασφάλεια του κογκολέζικου λαού, την εθνική συµφιλίωση και τη σταθερότητα στην
περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαίρει το έργο του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων
Εθνών για τον ενδοκονγκολέζικο διάλογο κ. Moustapha Niasse, ο οποίος διευκόλυνε το σχηµατισµό της
νέας κυβέρνησης, και επιβεβαιώνει την ετοιµότητά της να συνεργαστεί µε τα Ηνωµένα Έθνη και την
Αφρικανική Ένωση µε στόχο µια ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη για την ειρήνη στην Περιοχή των Μεγάλων Λιµνών.

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.

________________________
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81/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την κατάσταση στην Αϊτή

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί βαθύτατα εξ αιτίας της παραίτησης του προσωρινού Γενικού ∆ιευθυντή της
Εθνικής Αστυνοµίας της Αϊτής, κ. Jean Robert Faveur, και για τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτή
πραγµατοποιήθηκε. Οι αναλυτικές εξηγήσεις που έχει δώσει ο κ. Faveur για την ενέργειά του αυτή, και
συγκεκριµένα τα εµπόδια και οι περιορισµοί που φαίνεται ότι προέβαλε η πολιτική εξουσία στην εκτέλεση
της αποστολής του, θέτουν σοβαρά ερωτήµατα όσον αφορά το κατά πόσο η αϊτινή κυβέρνηση είναι
πράγµατι αποφασισµένη να διασφαλίσει την ουδετερότητα και τον επαγγελµατικό χαρακτήρα της
αστυνοµίας. Οι αµφιβολίες αυτές επιβεβαιώνονται άλλωστε από τις συνθήκες υπό τις οποίες
πραγµατοποιήθηκε ο διορισµός της κας Jocelyn Pierre ως νέας προσωρινής Γενικής ∆ιευθύντριας της
Εθνικής Αστυνοµίας, δηλαδή χωρίς κατάλληλη διαβούλευση µε την ειδική αποστολή του Οργανισµού
Αµερικανικών Κρατών για την ενίσχυση της δηµοκρατίας στην Αϊτή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού υπενθυµίζει, όπως και στις προηγούµενες δηλώσεις της για την Αϊτή, την
προσήλωσή της στις αξίες της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, αξίες οι οποίες διέπουν τις σχέσεις της
µε τις τρίτες χώρες και οι οποίες αποτελούν το κεντρικό στοιχείο της εταιρικής σχέσης µε τις χώρες της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, εκτιµά πράγµατι ότι η ύπαρξη µιας αστυνοµίας ουδέτερης που
να εξυπηρετεί την ασφάλεια όλων των πολιτών, αποτελεί ένα από τα βασικά θεµέλια ενός κράτους δικαίου,
χωρίς το οποίο είναι αδύνατη η κανονική λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών.

Παρά την ανανέωση, στις 10 Ιανουαρίου 2003, των µέτρων µερικής αναστολής της βοήθειάς της προς την
Αϊτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί, προς άµεσο όφελος του πληθυσµού της Αϊτής, ένα σηµαντικό βαθµό
συνεργασίας τον οποίο είναι αποφασισµένη να συνεχίσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει επίσης πάντοτε
πρόθυµη να συµµετάσχει σε ένα πρόγραµµα τεχνικής υποστήριξης προς τη δικαιοσύνη και την αστυνοµία,
µε την επιφύλαξη ότι θα της δοθούν εγγυήσεις από τις αϊτινές αρχές για την αποκατάσταση της τάξης, της
ασφάλειας και του κράτους δικαίου.

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.

______________________
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82/03

∆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 και των χωρών ΕΖΕΣ,

που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, σχετικά µε την εφαρµογή ειδικών µέτρων για
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2003

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι συνδεδεµένες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία
και οι χώρες της ΕΖΕΣ που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι συντάσσονται
µε τους στόχους της κοινής θέσης 2003/482/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2003 σχετικά µε την
εφαρµογή ειδικών µέτρων για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και για την κατάργηση της κοινής θέσης
2003/402/ΚΕΠΠΑ. Θα εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές πολιτικές τους είναι σύµφωνες προς την απόφαση αυτή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση τη δέσµευση αυτή.

________________________

83/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επ� ευκαιρία
της έναρξης ισχύος του υπ� αριθ. 13 Πρωτοκόλλου της Σύµβασης για την προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, το οποίο αφορά

την κατάργηση της θανατικής ποινής ανεξαρτήτως περιστάσεων

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι από 1ης Ιουλίου 2003 τέθηκε σε ισχύ το υπ�
αριθ. 13 Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ανθρωπίνων δικαιωµάτων, το οποίο αφορά την κατάργηση
της θανατικής ποινής ανεξαρτήτως περιστάσεων.

Το πρωτόκολλο αυτό καταργεί τη θανατική ποινή υπό οιεσδήποτε περιστάσεις ακόµη και για εγκλήµατα
τελεσθέντα εν καιρώ πολέµου ή στα πρόθυρα πολέµου. Σε σχέση µε το υπ� αριθ. 13 Πρωτόκολλο της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, καµία παρέκκλιση ή επιφύλαξη δεν θα γίνει δεκτή.
Μέχρι στιγµής 41 από τα 45 κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο το
οποίο άνοιξε προς υπογραφή για τα κράτη αυτά στις 3 Μαΐου 2002, στο Βιλνιούς.

Η κατάργηση της θανατικής ποινής ακόµη και για πράξεις τελεσθείσες εν καιρώ πολέµου ή επικείµενου
πολέµου θα πρέπει να εξετασθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της παγκόσµιας τάσης υπέρ της καθολικής
κατάργησης της θανατικής ποινής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει όσα κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης δεν έχουν ακόµη προβεί
στην υπογραφή του υπ� αριθ. 13 Πρωτοκόλλου να το υπογράψουν αλλά και να κυρώσουν το Πρωτόκολλο
αριθ. 6 το οποίο καταργεί τη θανατική ποινή εν καιρώ ειρήνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει επίσης την
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ελπίδα ότι η Ιαπωνία και οι Ηνωµένες Πολιτείες, χώρες που έχουν την ιδιότητα του παρατηρητή στο
Συµβούλιο της Ευρώπης, θα εξετάσουν το ενδεχόµενο θέσπισης µέτρων που θα τείνουν στην κατάργηση της
θανατικής ποινής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατρανώνει την παλαιά και ακλόνητη πεποίθησή της, δηλαδή την καταδίκη της
θανατικής ποινής υπό οιεσδήποτε περιστάσεις, επειδή φρονεί πως η ποινή αυτή προσβάλλει την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια και απλώς διογκώνει τη βία, ενώ ουδόλως συµβάλλει στην πρόληψη του εγκλήµατος. Για τους
λόγους αυτούς η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδιαφέρουσα
είναι εν προκειµένω η διαπίστωση ότι η διεθνής κοινότητα κατά τη σύσταση των διεθνών ποινικών
δικαστηρίων των αρµόδιων για την εκδίκαση των ειδεχθέστερων εγκληµάτων, όπως η γενοκτονία και τα
εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας, απέκλεισε τη χρήση της θανατικής ποινής.

Σε όσες χώρες διατηρούν τη θανατική ποινή, επιδίωξη της ΕΕ είναι να περιορισθεί σταδιακά η εφαρµογή
της, να απαιτείται για την επιβολή της η συνδροµή των αυστηρών προϋποθέσεων που απαριθµούνται σε
πολλά διεθνή θέσµια σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, και να ανασταλεί η εκτέλεσή της, µε τελικό
στόχο την πλήρη κατάργηση. Η ΕΕ εκφράζει εκ νέου την ανησυχία την οποία της προκαλεί η επιβολή της
θανατικής ποινής σε πρόσωπα τα οποία κατά την τέλεση του εγκλήµατος ήταν ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδοκά την κατάργηση της θανατικής ποινής στη νοµοθεσία και στην πρακτική
όλων των χωρών του κόσµου, τόσο εν καιρώ ειρήνης όσο και εν καιρώ πολέµου.

Η Κύπρος, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία,
η Σλοβακία και η Σλοβενία, χώρες υπό προσχώρηση, η Βουλγαρία, η Ρουµανία και η Τουρκία,
συνδεδεµένες χώρες, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
συντάσσονται προς την παρούσα δήλωση.

____________________

85/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις πρόσφατες ένοπλες επιθέσεις στο Bujumbura (Μπουρούντι)

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2003

H Ευρωπαϊκή Ένωση, ανησυχώντας βαθύτατα για την επιδείνωση της εµπόλεµης κατάστασης στο
Μπουρούντι, καλεί τους αντιµαχοµένους να παύσουν αµέσως τις εχθροπραξίες και να επιδείξουν τη
µεγαλύτερη δυνατή αυτοσυγκράτηση, µεριµνώντας πάντοτε για την ασφάλεια του άµαχου πληθυσµού, που
έχει ήδη υποφέρει τα πάνδεινα από την αδυναµία ειρηνικής διευθέτησης της σύγκρουσης στη χώρα αυτή.

∆εν νοείται στρατιωτική λύση του δράµατος που παίζεται στο Μπουρούντι : ο µόνος δυνατός τρόπος για την
αποκατάσταση της ειρήνης που ποθεί τόσο ο λαός συνίσταται στη διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων και την
τήρηση των αναλαµβανόµενων υποχρεώσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγµατοποιεί έκκληση προς τη µεταβατική κυβέρνηση και το Palipehutu-FNL του
Agathon Rwasa να δείξουν την απαιτούµενη καλή θέληση ώστε να αρχίσει επιτέλους εποικοδοµητικός
διάλογος µε στόχο τη διεξαγωγή ειρηνευτικών διαπραγµατεύσεων.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τη µεταβατική κυβέρνηση και το CNDD-FDD του Pierre Nkurunziza να
εφαρµόσουν χωρίς καθυστέρηση και µε συνέπεια τη συµφωνία καταπαύσεως του πυρός της 2ας ∆εκεµβρίου
2002 και να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για τη ρύθµιση των εκκρεµών ζητηµάτων.

Η ΕΕ καλεί επίσης όλους τους παράγοντες της περιοχής να αποφύγουν οποιαδήποτε υποστήριξη προς τα
δύο στρατόπεδα και να σεβασθούν την επιθυµία ειρήνευσης του λαού του 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, προσυπρογράφουν την παρούσα
δήλωση.

_____________________

86/03

∆ήλωση της Προεδρίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε το άρθρο 23 του Θεµελιώδους Νόµου του Χονγκ Κονγκ

Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση :

− λαµβάνει υπό σηµείωση ότι η κυβέρνηση της Ειδικής ∆ιοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ
αποφάσισε να παρατείνει την προθεσµία διαβουλεύσεων για τον υπό έκδοση νόµο περί εθνικής
ασφαλείας που αποσκοπεί στην εφαρµογή του άρθρου 23 του Θεµελιώδους Νόµου,

− εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δέσµευση της κυβέρνησης της Ε∆Π του Χονγκ Κονγκ να
συνεχίσει την αναζήτηση συµβιβασµού στο ζήτηµα αυτό και να καταβάλει προσπάθεια για τον
κατευνασµό των ανησυχιών που έχουν εκφραστεί όσον αφορά τη διατήρηση της ελευθερίας του
λέγειν, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι στο Χονγκ Κονγκ,

− χαίρει επίσης διότι απεσύρθησαν από το νοµοσχέδιο οι διατάξεις που θέτουν εκτός νόµου τοπικές
οργανώσεις εξαρτώµενες από οργανώσεις που τελούν υπό απαγόρευση στην ηπειρωτική Κίνα για
λόγους εθνικής ασφαλείας, διατάξεις που αποτελούσαν βασική αιτία ανησυχίας σύµφωνα µε όσα
επισήµαιναν προηγούµενες δηλώσεις της ΕΕ. Η εισαγωγή της έννοιας «προστασία του δηµοσίου
συµφέροντος» και η εξ αυτής συνεπαγόµενη υποχρέωση να εκδίδεται ένταλµα δικαστηρίου πριν από
κάθε αστυνοµική έρευνα, συνιστά παροµοίως αξιοσηµείωτη πρόοδο, ιδίως για την προστασία της
ελευθερίας του τύπου και της διάδοσης ανεπηρέαστων πληροφοριών,

− φρονεί ότι οι αποφάσεις που έλαβε προσφάτως η κυβέρνηση της Ε∆Π του Χονγκ Κονγκ θα
µπορούσαν να συµβάλουν στην εκτόνωση του πολιτικού κλίµατος στο Χονγκ Κονγκ,

− επιθυµεί να υπενθυµίσει ότι υποστηρίζει την αρχή «µία χώρα, δύο συστήµατα» και τη διαφύλαξη του
ειδικού καθεστώτος του Χονγκ Κονγκ και του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των
ελευθεριών των οποίων απολαύουν οι κάτοικοί του, όπως θεσµοθετούνται στον Θεµελιώδη Νόµο της
Ε∆Π,
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− επισηµαίνει ότι τα γεγονότα των τελευταίων ηµερών έδειξαν ότι ο πληθυσµός του Χονγκ Κονγκ
επιθυµεί ταχύτερη πρόοδο στην πορεία προς τον τελικό σκοπό του Θεµελιώδους Νόµου, που είναι η
εκλογή του αρχηγού του εκτελεστικού και των µελών του Νοµοθετικού Συµβουλίου µε καθολική
ψηφοφορία. Η ΕΕ ευελπιστεί ότι η κυβέρνηση της Ε∆Π θα λάβει υπ�όψη της τις προσδοκίες αυτές,

− εµµένει στην απόφασή της να παρακολουθεί την κατάσταση εκ του σύνεγγυς.

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

________________________

87/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την ειρηνευτική διαδικασία στη Σοµαλία

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη χαρά της διότι όλοι οι ευρισκόµενοι στην Κένυα Σοµαλοί ηγέτες
υπέγραψαν, στις 5 Ιουλίου, έγγραφο στο οποίο διατυπώνονται οι θεµελιώδεις αρχές που οφείλουν να
διέπουν τη µετάβαση στην τρίτη φάση της διάσκεψης του Mbagathi, καθώς και την τετραετή θητεία της
µεταβατικής οµοσπονδιακής κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Σοµαλίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαίρει
επίσης διότι η ολοµέλεια της διάσκεψης ενέκρινε εν συνεχεία το έγγραφο αυτό δια βοής, πράγµα που
σηµαίνει πλήρη αποδοχή των συµπερασµάτων που ενέκρινε το Συµβούλιο της ΕΕ στις 22 Ιουλίου 2002.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι, δείχνοντας την προθυµία τους για συµβιβαστική λύση,
οι Σοµαλοί ηγέτες κατόρθωσαν για µία ακόµη φορά να υπερκεράσουν τις βαθύτατα διχαζόµενες απόψεις
τους, βοηθούµενοι σε αυτό από την υποµονετική και αποτελεσµατική µεσολάβηση της Τεχνικής Επιτροπής
της IGAD, καθοδηγούµενης από τον Κενυάτη Ειδικό Απεσταλµένο κ. Kiplagat.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί επίµονα από όλους τους Σοµαλούς ηγέτες που δεν µπόρεσαν να
έρθουν ξανά στην Κένυα να µεταβούν σε αυτήν δίχως καθυστέρηση, ούτως ώστε η διάσκεψη να µπορέσει
να εισέλθει στην τρίτη και τελευταία φάση της. Πέραν αυτού, η ΕΕ ζητεί από όλους τους Σοµαλούς ηγέτες
να απέχουν από κάθε ενέργεια που ενδέχεται να διαταράξει την καλή διεξαγωγή της διάσκεψης, και δη από
κάθε παραβίαση της συµφωνίας του Eldoret, της 27ης Οκτωβρίου 2002, που αφορά την κατάπαυση των
εχθροπραξιών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πεπεισµένη ότι το µέλλον της διαδικασίας συµφιλίωσης παραµένει και θα
παραµένει στα χέρια των Σοµαλών. Καλεί λοιπόν όλους τους Σοµαλούς ηγέτες να συµβάλουν έγκαιρα στη
διαµόρφωση τελικής συµβιβαστικής λύσης που θα επιτρέψει την επάνοδο της ειρήνης και της σταθερότητας
στον τόπο, δίνοντας έτσι τέλος σε δέκα χρόνια πολεµικών συγκρούσεων που προξένησαν απέραντη
δυστυχία στο σοµαλικό λαό.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 77

∆ελτίο 01.09.2003 - EL - PE 332.927

Μόνη επιθυµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να υποστηρίξει ανεπιφύλακτα την ειρηνευτική διάσκεψη υπό
την αιγίδα της IGAD, καθώς επίσης µια συνολική και ισορροπηµένη ειρηνευτική συµφωνία και θεσµούς
στους οποίους θα µπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι επιφορτισµένοι µε την εφαρµογή της συµφωνίας.

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.

________________________

88/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά
τους µπουτανέζους πρόσφυγες στο Νεπάλ

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως βασικός αναπτυξιακός εταίρος του Μπουτάν και του Νεπάλ και κυριότερος
χρηµατοδότης των µπουτανεζικών προσφυγικών καταυλισµών στο Νεπάλ κρίνει ενθαρρυντικό το ότι, µετά
από πολυετείς διαπραγµατεύσεις, τα µέρη κατέληξαν σε συµφωνία όσον αφορά την εξακρίβωση της
κατάστασης µιας πρώτης οµάδας 12.000 προσφύγων στον καταυλισµό Khudunabari.

Η ΕΕ συµµερίζεται, ωστόσο, τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί όσον αφορά τις διαδικασίες και τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας εξακρίβωσης και οι οποίες προκλήθηκαν από την αβεβαιότητα που πλανάται
ως προς το νοµικό καθεστώς, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων σχετικά µε την ιθαγένεια του 70,5%
των προσφύγων οι οποίοι έχουν χαρακτηρισθεί ως µπουτανέζοι που εγκατέλειψαν οικειοθελώς την χώρα
τους. Η ΕΕ ανησυχεί, εξάλλου, για την απουσία κατάλληλων ένδικων µέσων.

Η ΕΕ καλεί τα δύο µέρη να προβούν το συντοµότερο δυνατόν στον επαναπατρισµό και την ενσωµάτωση
των προσφύγων µε πλήρη τήρηση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η ΕΕ κρίνει ότι
είναι ιδιαίτερα σηµαντικό τα µέρη να καλέσουν να συµµετάσχει στην επιχείρηση αυτή η Ύπατη Αρµοστεία
για τους Πρόσφυγες ή οποιαδήποτε άλλη διεθνής οργάνωση που διαθέτει ανάλογη πείρα, ως σύµβουλος και
ανεξάρτητος και αµερόληπτος παρατηρητής της διαδικασίας ώστε να εξασφαλιστεί η κατάλληλη
µεταχείριση όλων των εκκρεµών περιπτώσεων εξακρίβωσης και όλων των προσφυγών που έχουν ασκηθεί.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, τα µέρη καλούνται να εκπονήσουν, µε διαφάνεια, προγράµµατα
επαναπατρισµού/ενσωµάτωσης στα οποία θα αντιµετωπίζονται, ιδίως, τα θέµατα που αφορούν την
ιθαγένεια, την στέγαση, τις γεωργικές γαίες και τη βοήθεια για τον επαναπατρισµό για τους πρόσφυγες που
επιθυµούν να επιστρέψουν στο Μπουτάν όπως και για εκείνους που επιθυµούν να παραµείνουν στο Νεπάλ.
Όπως έχει δηλώσει και στο παρελθόν, η ΕΕ είναι διατεθειµένη να παράσχει κατάλληλη οικονοµική βοήθεια
για την επανένταξη και την επανεγκατάσταση των προσφύγων.

Τέλος, η ΕΕ επαναλαµβάνει ότι η τήρηση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αποτελεί
έναν από τους θεµελιώδεις στυλοβάτες της συνεργασίας µεταξύ ΕΕ, Νεπάλ και Μπουτάν όπως και για
όλους τους εταίρους της ΕΕ για την ανάπτυξη.
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Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι συνδεδεµένες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία
και οι χώρες ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

89/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την στρατιωτική εξέγερση της 16ης Ιουλίου 2003 στο Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2003

Η ΕΕ καταδικάζει σφοδρά τη στρατιωτική εξέγερση που ξέσπασε στις 16 Ιουλίου στο Σάο Τοµέ και
Πρίνσιπε.

Η ΕΕ καταγγέλλει κάθε απόπειρα κατάληψης της εξουσίας µε αντισυνταγµατικό τρόπο και υπογραµµίζει
την προσήλωσή της στην αρχή του κράτους δικαίου και στις δηµοκρατικές διαδικασίες, µοναδικά µέσα
αντικατάστασης µιας κυβέρνησης από µια άλλη.

Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δήλωση της Αφρικανικής Ένωσης και της Κοινότητας των
πορτογαλόφωνων κρατών, µε την οποία καταδικάζεται η στρατιωτική εξέγερση και ζητείται η άµεση
αποκατάσταση της συνταγµατικής τάξης.

Η ΕΕ απευθύνει έκκληση στις εµπλεκόµενες στρατιωτικές δυνάµεις να ελευθερώσουν όλους τους
υπουργούς και τους λοιπούς κρατούµενους, να θέσουν τέρµα στην εξέγερση και να αποκαταστήσουν το
κράτος δικαίου και τη δηµοκρατία στο Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε χωρίς να καταφύγουν στη βία.

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 που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την
παρούσα δήλωση.

________________________

90/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά
την εξέλιξη της κατάστασης στις Νήσους Σολοµώντος

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2003

Η ΕΕ παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στις Νήσους Σολοµώντος. Η Σταθερότητα και η
βιώσιµη ανάπτυξη στον Νότιο Ειρηνικό αποτελούν σηµαντικούς στόχους για την ΕΕ. ∆εδοµένου ότι η
κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο των Νήσων Σολοµώντος παρείχαν ανεπιφύλακτα την υποστήριξή τους στην
αστυνοµική επιχείρηση η οποία προετοιµάζεται από τα κράτη µέλη του Φόρουµ των Νήσων του Ειρηνικού,
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η ΕΕ άρχισε να εξετάζει µε προσοχή και µε εποικοδοµητικό τρόπο την πρόσθετη υποστήριξη που θα
µπορούσε να δοθεί σε µία ανανεωµένη προσπάθεια σε επίπεδο δωρητών υπέρ του σφαιρικού και
µακροπρόθεσµου προγράµµατος σταθεροποίησης στις Νήσους Σολοµώντος.

Η Κύπρος, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η
Σλοβακική ∆ηµοκρατία και η Σλοβενία, προσχωρούσες χώρες, η Βουλγαρία, η Ρουµανία και η Τουρκία,
συνδεδεµένες χώρες καθώς και η Ισλανδία και η Νορβηγία, χώρες της ΕΖΕΣ που είναι µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

91/03

∆ήλωση της Πρoεδρίας εξ ovόµατoς της Ευρωπαϊκής Έvωσης για την
ειρηνευτική διαδικασία στη Λιβερία

Βρυξέλλες, 21 Ιουλίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι είναι σηµαντικό να τηρηθεί αυστηρώς η συµφωνία εκεχειρίας που
υπογράφηκε στην ΄Ακρα στις 17 Ιουνίου 2003 µεταξύ της κυβέρνησης της Λιβερίας και εκπροσώπων των
επαναστατικών οµάδων Lurd και Model.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την ένθερµη υποστήριξή της προς τις ειρηνευτικές διαπραγµατεύσεις
υπό την ηγεσία της ECOWAS (Οικονοµικής Κοινότητας των ∆υτικοαφρικανικών Κρατών) και τη δέσµευσή
της να στηρίξει µια συνολική συµφωνία ειρήνης για τη Λιβερία. Καλεί όλα τα µέρη να υπογράψουν χωρίς
καθυστέρηση µια τέτοια συµφωνία ειρήνης, ώστε να καταστεί δυνατή η επιστροφή της ειρήνης και της
σταθερότητας στη χώρα και να τερµατιστεί η σύγκρουση που εδώ και δεκατρία έτη έχει προκαλέσει
τεράστιες συµφορές στο λαό της Λιβερίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφιστά την προσοχή στη σοβαρότητα της κατάστασης στη Λιβερία από ανθρωπιστική
άποψη και στην επείγουσα ανάγκη να παρασχεθεί βοήθεια. Υπενθυµίζει σε όσους υπέγραψαν τη συµφωνία
εκεχειρίας ότι υποχρεούνται να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, να σεβαστούν τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, να εξασφαλίσουν την προστασία των ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών και να επιτρέψουν την
ανεµπόδιστη πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων στο έδαφος που ελέγχουν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι είναι σηµαντικό να αναπτυχθεί εγκαίρως η δύναµη παρεµβολής/η δύναµη
διεθνούς σταθεροποίησης. Αυτό πρέπει να συνοδευθεί από την άµεση παραίτηση του Προέδρου Taylor.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να εξετάσει το ενδεχόµενο να υποστηρίξει µια τέτοια δύναµη.

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.

________________________
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92/03

∆ήλωση της Πρoεδρίας εξ ovόµατoς της Ευρωπαϊκής Έvωσης για την
ειρηνευτική διαδικασία στη Λιβερία

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τις επανειληµµένες παραβιάσεις της συµφωνίας εκεχειρίας που
υπογράφηκε στην ΄Ακρα στις 17 Ιουνίου 2003 ως σοβαρό εµπόδιο στην επιτυχή ολοκλήρωση της
ειρηνευτικής διαδικασίας και ως προξένους δεινών για τον άµαχο πληθυσµό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει την Κυβέρνηση της Λιβερίας και τις επαναστατικές οµάδες LURD και
MODEL να υπογράψουν άνευ χρονοτριβής συνολική ειρηνευτική συµφωνία στα πλαίσια των ειρηνευτικών
συνοµιλιών υπό την αιγίδα της ECOWAS (Οικονοµικής Κοινότητας των ∆υτικοαφρικανικών Κρατών) οι
οποίες πρόκειται να επαναληφθούν στην Άκρα την ∆ευτέρα 28 Ιουλίου. Απευθύνει προς όλα τα µέρη
έκκληση να αρθούν υπεράνω των στενών τους συµφερόντων και να αναµετρηθούν στη σφυρηλάτηση µιας
γνήσιας εταιρικής σχέσης για την ανασυγκρότηση µιας σταθερής και δηµοκρατικής Λιβερίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφιστά την προσοχή στη σοβαρότητα της κατάστασης στη Λιβερία από ανθρωπιστική
άποψη και στην επείγουσα ανάγκη να παρασχεθεί βοήθεια. Υπενθυµίζει σε όσους υπέγραψαν τη συµφωνία
εκεχειρίας ότι υποχρεούνται να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, να σεβαστούν τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, να εξασφαλίσουν την προστασία των ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών και να επιτρέψουν την
ανεµπόδιστη πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων στο έδαφος που ελέγχουν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι είναι σηµαντικό να αναπτυχθεί εγκαίρως η δύναµη παρεµβολής/η δύναµη
διεθνούς σταθεροποίησης. Αυτό πρέπει να συνοδευθεί από την άµεση παραίτηση του Προέδρου Taylor.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να εξετάσει το ενδεχόµενο να υποστηρίξει µια τέτοια δύναµη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση στα γειτονικά κράτη της Λιβερίας να απέχουν από κάθε ενέργεια
που πιθανόν να θεωρηθεί ότι υποστηρίζει την σύρραξη ή ότι παρακινεί σε συνέχισή της.

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.

________________________

93/03

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  σχετικά µε
την εξέγερση στρατιωτικών στη Μανίλα

Βρυξέλλες, 1η Αυγούστου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την ειρηνική έκβαση της εξέγερσης Φιλιππινών
στρατιωτικών που άρχισε στις 27 Ιουλίου στη συνοικία Makati στη Μανίλα.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει την κυβέρνηση των Φιλιππινών για την ταχύτητα µε την οποία παρενέβη
για να αποκαταστήσει την τάξη. Χαιρετίζει επίσης την ανακοίνωση της Προέδρου των Φιλιππινών, κας
Gloria Macapagal Arroyo, σχετικά µε τη σύσταση ανεξάρτητων επιτροπών επιφορτισµένων µε τη
διαπίστωση των αιτίων της αποτυχηµένης στρατιωτικής εξέγερσης στο Makati και τη διερεύνηση των
βοµβιστικών ενεργειών στο Davao.

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

________________________

94/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε
το Ειδικό ∆ικαστήριο για τις παραβιάσεις των Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων

για τα εγκλήµατα που διεπράχθησαν στο Ανατολικό Τιµόρ

Βρυξέλλες, 6 Αυγούστου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικρότησε την ίδρυση του Ειδικού ∆ικαστηρίου για τις παραβιάσεις των Ανθρώπινων
∆ικαιωµάτων στο Ανατολικό Τιµόρ, πράγµα το οποίο αποτέλεσε ένα πρώτο βήµα για την προσαγωγή στη
δικαιοσύνη των υπευθύνων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Ανατολικό Τιµόρ το 1999,
ανταποκρίνετο δε στις ανησυχίες του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ωστόσο, οι δίκες οι οποίες ολοκληρώθηκαν πρόσφατα µε την τελευταία απόφαση του Ειδικού ∆ικαστηρίου
στις 5 Αυγούστου, δεν κατόρθωσαν να αποδώσουν δικαιοσύνη και να τεκµηριώσουν µε αποδεικτικά
στοιχεία τις βιαιοπραγίες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι οι εισαγγελείς δεν υπέβαλαν όλα τα
αποδεικτικά στοιχεία, ιδίως εκείνα που αναφέρουν στις εκθέσεις τους οι ανακριτές του ΟΗΕ και η Εθνική
Επιτροπή της Ινδονησίας για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (KPP-HAM) βάσει των οποίων θα µπορούσε να
αποδειχθεί ότι στοιχεία του στρατού, της αστυνοµίας και της πολιτικής κυβέρνησης χρηµατοδοτούσαν και
εκπαίδευαν τις τοπικές πολιτοφυλακές οι οποίες δρούσαν µε τη συνενοχή τους. Επίσης, οι εισαγγελείς δεν
κάλεσαν ως µάρτυρα κανέναν παρατηρητή της UNAMET (Αποστολή των Ηνωµένων Εθνών στο Ανατολικό
Τιµόρ), κανένα µέλος των ανεξάρτητων αποστολών παρατηρητών και µόνον ένα πολύ περιορισµένο αριθµό
µαρτύρων-θυµάτων του Ανατολικού Τιµόρ.

Οι ανεπάρκειες αυτές οι οποίες παρατηρήθηκαν κατά τη δίκη υπονόµευσαν την αξιοπιστία των δικαστικών
αποφάσεων οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στη σοβαρότητα των διαπραχθέντων εγκληµάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να τονίσει ότι εάν όλοι οι δράστες σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων υποχρεώνονταν να απολογηθούν για τις πράξεις τους, θα ενισχύετο η εµπιστοσύνη στο
δικαστικό σύστηµα και θα διευκολύνετο η διαδικασία συµφιλίωσης. Για τον λόγο αυτόν, έχει πρωταρχική
σηµασία να φροντίσουν οι ινδονησιακές δικαστικές αρχές ώστε η έφεση που έχει ασκηθεί να διεξαχθεί
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σύµφωνα µε τους διεθνείς δικαστικούς κανόνες και οι αποφάσεις του εφετείου να χαρακτηρίζονται από
διαφάνεια.

Επί πλέον, η ΕΕ προτρέπει την ινδονησιακή κυβέρνηση να εφαρµόσει τις συστάσεις σχετικά µε τη
µεταρρύθµιση του δικαστικού συστήµατος οι οποίες περιέχονται στην έκθεση του ειδικού εισηγητή του
ΟΗΕ, περί ανεξαρτησίας των δικαστών και δικηγόρων. Ταυτόχρονα, η ΕΕ ενθαρρύνει τις αρµόδιες αρχές να
λάβουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να βελτιώσουν τις διαδικασίες όσον αφορά τις µελλοντικές δίκες
για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως η υπόθεση Tanjung Priok.

H EE εκφράζει την απογοήτευσή της για το ότι η υπόθεση Sander Thoenes δεν προσήχθη ενώπιον του
Ειδικού ∆ικαστηρίου και υπενθυµίζει για άλλη µία φορά ότι οι δολοφόνοι του πρέπει να προσαχθούν στη
δικαιοσύνη χωρίς χρονοτριβή και σύµφωνα µε τους διεθνείς κανόνες.

Οι προσχωρούσες χώρες, Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λεττονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι συνδεδεµένες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, καθώς
και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, χώρες της ΕΖΕΣ που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, ευθυγραµµίζονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

95/03

∆ήλωση της Πρoεδρίας εξ ovόµατoς της Ευρωπαϊκής Έvωσης για
τη µεταρρυθµιστική διαδικασία στην Τουρκία

Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2003

Η ΕΕ χαιρετίζει θερµά τη δέσµη µεταρρυθµίσεων που ενέκρινε τελευταία η τουρκική Εθνοσυνέλευση, η
οποία αντανακλά την προσήλωση της Τουρκίας στην πλήρωση των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης.

Η δέσµη φαίνεται να εµβαθύνει και να διευρύνει τη µεταρρυθµιστική διαδικασία, ρυθµίζοντας αρκετές από
τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης προσχώρησης, όπως ο πολιτικός έλεγχος του στρατού, η
καταπολέµηση των βασανιστηρίων και η άσκηση των θεµελιωδών ελευθεριών. Στην προσεχή τακτική
έκθεση της Επιτροπής, το περιεχόµενο της δέσµης θα αξιολογηθεί λεπτοµερέστερα και το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο θα κάνει ανασκόπηση της προόδου το ∆εκέµβριο του 2003.

Στην Κοπεγχάγη, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνώρισε την αποφασιστικότητα της τουρκικής κυβέρνησης
να προχωρήσει περαιτέρω στην οδό των µεταρρυθµίσεων και την παρότρυνε να αντιµετωπίσει ταχέως όλες
τις εναποµένουσες ελλείψεις σχετικά µε τα πολιτικά κριτήρια.

Στη Θεσσαλονίκη, χαιρέτισε τη δέσµευση της τουρκικής κυβέρνησης να προωθήσει τη µεταρρυθµιστική
διαδικασία, και ειδικότερα την εναποµένουσα νοµοθετική εργασία, µέχρι το τέλος του 2003.

Ως εκ τούτου, ενόψει της προαναφερθείσας δέσµης, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τις τουρκικές αρχές να
συνεχίσουν δραστήρια τη διαδικασία, όχι µόνο όσον αφορά τη νοµοθεσία αλλά και όσον αφορά την
αποτελεσµατική εφαρµογή της.
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Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι συνδεδεµένες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και οι χώρες
της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

_____________

96/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την ειρηνευτική διαδικασία στο Σουδάν

Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2032

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την επανάληψη, στις 10 Αυγούστου, των
ειρηνευτικών διαπραγµατεύσεων για το Σουδάν υπό την αιγίδα της ∆ιακυβερνητικής Αρχής για την
Ανάπτυξη (IGAD).

H EE κρίνει ότι έφθασε η στιγµή να γίνει ένας οριστικός συµβιβασµός σχετικά µε τα ζητήµατα που
εκκρεµούν και να επιτευχθεί συνολική συµφωνία προκειµένου να τεθεί τέλος στη σύρραξη και στα δεινά
του άµαχου πληθυσµού του Σουδάν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί επιτακτικά τα εµπλεκόµενα µέρη να συνεργαστούν δραστήρια µε τους
διαµεσολαβητές της IGAD, των οποίων προΐσταται ο ειδικός απεσταλµένος της Κένυας, προκειµένου να
εξευρεθεί µια συνολική λύση βασισµένη στην αυστηρή τήρηση του κράτους δικαίου και στον απόλυτο
σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών, και να ικανοποιηθούν οι
προσδοκίες ειρήνης και ευηµερίας ολόκληρου του σουδανικού λαού στο πλαίσιο ενός ενοποιηµένου
Σουδάν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τον εξέχοντα ρόλο που διαδραµατίζουν τα κράτη µέλη της IGAD και
ειδικότερα η Κένυα, υπό την ιδιότητα του διαµεσολαβητή, και υπενθυµίζει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει
ανεπιφύλακτα την ειρηνευτική διαδικασία που άρχισε υπό την αιγίδα της IGAD.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβεβαιώνει τα µέρη ότι είναι πρόθυµη να τα βοηθήσει να υλοποιήσουν την
ειρηνευτική συµφωνία και να συνοδεύσει το Σουδάν στο δρόµο της εδραίωσης της ειρήνης, της
δηµοκρατίας και της ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την τρίµηνη παράταση της συµφωνίας εκεχειρίας
και της Προσθήκης που αφορά την οµάδα εξακρίβωσης και ελέγχου, και είναι διατεθειµένη να στηρίξει το
µηχανισµό ελέγχου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τα µέρη να δεσµευτούν ότι θα τηρήσουν εξ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις τους, οι
οποίες απορρέουν από τις υπογραφείσες συµφωνίες.

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, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και
Νορβηγία, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________
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97/03

∆ήλωση της Πρoεδρίας εξ ovόµατoς της Ευρωπαϊκής Έvωσης για το ενδεχόµενο οικοδόµησης υψηλού
παρατηρητηρίου στην Μπαγκάν

Βρυξέλλες, 7 Αυγούστου 2003

Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την ένταξη της αρχαίας πολιτιστικής τοποθεσίας Μπαγκάν στον
Ενδεικτικό Κατάλογο Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς.

Ωστόσο, η ΕΕ εκφράζει την ανησυχία της για την απόφαση των βιρµανικών αρχών να οικοδοµηθεί
παρατηρητήριο στο Μπαγκάν και για όσα αυτό συνεπάγεται για το Μπαγκάν ως χώρο πολιτιστικής
κληρονοµιάς. Η ΕΕ υπογραµµίζει ότι ένα τέτοιο κτίσµα θα ήταν αντίθετο προς παραδεδεγµένα διεθνή
πρότυπα για τη διατήρηση χώρων ιστορικής σηµασίας.

Υπό το πρίσµα των ενδεχόµενων συνεπειών του εγχειρήµατος αυτού για το Μπαγκάν, η ΕΕ καλεί τις
βιρµανικές αρχές να εξετάσουν τις επιπτώσεις της κατασκευής αυτού του παρατηρητηρίου για την
πολιτιστική κληρονοµιά της Βιρµανίας.

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 Ισλανδία, Λιχτενστάιν και
Νορβηγία, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

_____________________
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ  16 και 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 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 16ης και 17ης Ιουλίου 2003 παρέστησαν ο κ. Rocco
BUTIGLIONE, Ιταλός υπουργός αρµόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, εξ ονόµατος της Προεδρίας του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κ. Tarso GENRO, υπουργός και επικεφαλής της ειδικής
γραµµατείας του Συµβουλίου οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης � Προεδρία της Οµοσπονδιακής
∆ηµοκρατίας της Βραζιλίας.
 
 1. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 
•  Βιοµηχανική πολιτική

 Εισηγητής: κ. SIMPSON (∆ιάφορες δραστηριότητες - UK)
 

  - Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 714 final � CESE 935/2003
 

 Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η ανακοίνωση αυτή συνιστά κατά κύριο λόγο µια γενική παρουσίαση του
φάσµατος των σχετικών θεµάτων. ∆εν αποσκοπεί αυτή καθεαυτή στην παρουσίαση λεπτοµερών
εφαρµογών. Ωστόσο, η λογική συνέπεια είναι ότι η Επιτροπή οφείλει τώρα να δώσει συνέχεια στο
θέµα των επιπτώσεων και να υιοθετήσει πρωτοβουλίες πολιτικές για τη στήριξη της βιοµηχανικής
ανάπτυξης. Η ΕΟΚΕ θα συµβάλει τότε παρέχοντας την εµπειρία της και τις απόψεις της στην
Επιτροπή.

Η ΕΟΚΕ ανησυχεί µήπως έχει υποτιµηθεί η επίδραση της διεύρυνσης σε ορισµένους τοµείς.

http://www.cese.europa.eu
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Ένα χαρακτηριστικό που έχει καθοριστική σηµασία για την επέκταση της ενιαίας αγοράς είναι ότι οι
υποδοµές σε πολλά από τα νέα κράτη µέλη εξακολουθούν να υστερούν εκείνων της υπόλοιπης
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνιστάται µια αξιολόγηση των προτεραιοτήτων και των µηχανισµών
χρηµατοδότησης (µε καθορισµένη συµβολή από κοινοτικούς πόρους) για τον εκσυγχρονισµό
µεγάλου µέρους των υποδοµών, συµπεριλαµβανόµενου του εκσυγχρονισµού των διευρωπαϊκών
δικτύων.

Η αξία της ανακοίνωσης της Επιτροπής συνίσταται στο ότι χαράσσει ένα πλαίσιο για την καλύτερη
κατανόηση των πιέσεων που επηρεάζουν την ανάπτυξη της βιοµηχανίας στην Κοινότητα. Το βασικό
θέµα της ανακοίνωσης αυτής, που υποστηρίζεται από την ΕΟΚΕ, είναι ότι οι συνδυασµένες
προσπάθειες της ίδιας της βιοµηχανίας, των βιοµηχανικών ενώσεων, των τοπικών και
περιφερειακών αρχών, των εθνικών κυβερνήσεων και της Κοινότητας πρέπει να αναγνωρίζουν και
να ανταποκρίνονται στην ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης της βιοµηχανικής ανταγωνιστικότητας
εντός ενός πλαισίου που υπόσχεται ένα βιώσιµο  µέλλον.

Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την πρόταση που περιλαµβάνεται  στην ανακοίνωση αυτή για  την έναρξη
µιας συνεχούς επανεξέτασης όλων των πολιτικών της ΕΕ που επηρεάζουν τη βιοµηχανία. Η ΕΟΚΕ
επιδοκιµάζει τον θετικό αυτόν επαναπροσανατολισµό  της χάραξης πολιτικής και επικροτεί την
πρόθεση να χρησιµοποιηθούν µέθοδοι αξιολόγησης βάσει αναλύσεων της αξιολόγησης των
επιπτώσεων.

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joao Pereira dos Santos
          (Tηλ. : 00 32 2 546 92 45 � e-mail:  joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
•  Στρατηγική - Ενιαία Αγορά 2003-2006

 Γενικός εισηγητής: ο κ. CASSIDY (Εργοδότες � ΗΒ)
 

 - Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 238 final � CESE 932/2003
 

 Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ, παρότι επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής και τις συστάσεις της, κρίνει ωστόσο ότι
υπάρχουν ορισµένες σηµαντικές παραλείψεις. Ιδιαίτερα, δεν δίδεται επαρκής προσοχή στη δηµιουργία
απασχόλησης. Μολονότι η ανακοίνωση εκφράζει γενικά την πεποίθηση ότι η Εσωτερική Αγορά θα
δηµιουργήσει απασχόληση, εντούτοις δεν παρέχει καµία απόδειξη ως προς τούτο.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση της Επιτροπής παραβλέπονται σχεδόν παντελώς οι καταναλωτές και τα
οφέλη τα οποία δικαιούνται να αποκοµίσουν µε την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς.

Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει επίσης ότι η δηµιουργία της Εσωτερικής Αγοράς δεν θα εξαλείψει από µόνη της τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζονται στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και ότι συνεπώς είναι απαραίτητο
να εφαρµοσθούν δραστικά συµπληρωµατικά µέτρα.

Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι οι αγορές εργασίας είναι υπό συνεχή εξέλιξη, ότι χάνονται θέσεις απασχόλησης κατά
τη διάρκεια οικονοµικών αναδιαρθρώσεων, ότι επέρχονται µεταβολές στη διεθνή κατανοµή της

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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εργασίας, ότι σηµειώνονται τεχνολογικές εξελίξεις, κλπ. Η διαχείριση των µεταβολών αποτελεί
σηµαντική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα για τους κοινωνικούς εταίρους.

Η ενιαία αγορά συνεπάγεται προκλήσεις για τα κοινωνικά συστήµατα και την µελλοντική τους εξέλιξη.
Η συζήτηση για την µελλοντική διαµόρφωση των κοινωνικοασφαλιστικών συστηµάτων δεν πρέπει όµως
να πραγµατοποιείται αποκλειστικά υπό το πρίσµα της ενιαίας αγοράς και των δηµοσιονοµικών
απαιτήσεων αλλά θα πρέπει να εξετάζει τα συστήµατα στο σύνολό τους και να λαµβάνει υπόψη τους
στόχους τους.

Η βραδεία πρόοδος στην διαδικασία της Λισαβόνας αρχίζει να προκαλεί ανησυχίες. Η ανακοίνωση της
Επιτροπής δεν αναφέρεται καν στο πρόβληµα αυτό.

Η αύξηση της ευµάρειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί αποκλειστικά µε
µέτρα φιλελευθεροποίησης των αγορών ή µέσω της ενίσχυσης του ανταγωνισµού. Χρειάζεται µια
παράλληλη αναπτυξιακή µακροοικονοµική πολιτική, προσανατολισµένη προς την απασχόληση, η οποία
να συµβάλει στην ουσιαστική επιτυχία της Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Αγοράς.

Τέλος, η ΕΟΚΕ εκφράζει την έκπληξή της για το γεγονός ότι, στις στρατηγικές προτεραιότητες για την
Εσωτερική Αγορά, δεν περιλαµβάνεται η ανάκτηση της εµπιστοσύνης των (πολιτών (καταναλωτών και
εργαζοµένων) και η αξιοποίηση εκ µέρους τους των πλεονεκτηµάτων που συνδέονται µε την υλοποίησή
της.
 

  �  Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jakob Andersen
                       (Tηλ.: 00 32 2 546 92 58 � e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
 
2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

•  Η κοινωνία των πολιτών και η αναπτυξιακή πολιτική
Εισηγήτρια: η κ. FLORIO (Μισθωτοί - IT)

- Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 933/2003

Κύρια σηµεία:

Στην ανακοίνωσή της, που υιοθετήθηκε στις 26 Απριλίου 2000, µε τίτλο "Η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ"1,
η Επιτροπή τόνιζε τον κρίσιµο ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών και ανέφερε ότι "� η µελλοντική πολιτική
της ΕΚ θα έχει ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και τη µεγαλύτερη συµµετοχή
των φορέων της κοινωνία των πολιτών στην κοινοτική πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας". Παροµοίως, στην
πιο πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα "Η συµµετοχή των µη κρατικών φορέων στην
αναπτυξιακή πολιτική της ΕΚ"2, η οποία υιοθετήθηκε στις 7 Νοεµβρίου 2002, υπογραµµιζόταν η σηµασία
της ευρύτερης δυνατής συµµετοχής όλων των τοµέων της κοινωνίας ως βασική αρχή της αναπτυξιακής
πολιτικής της ΕΚ, η οποία ενδυναµώνει το δηµοκρατικό ιστό της κοινωνίας.

                                                     
1 COM (2000) 212 τελικό.
2 COM (2002) 598

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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Λόγω του άµεσου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το θέµα αυτό και της σχετικής εµπειρίας που διαθέτει η
ΕΟΚΕ, µε την κατάρτιση γνωµοδότησης πρωτοβουλίας για τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην
ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική, µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην προώθηση του θέµατος αυτού στην
ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνει τα ακόλουθα σχόλια:

•  προσδοκά ότι, βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα, θα συναφθεί συµφωνία, η οποία θα καθορίζει τις
πρακτικές διευθετήσεις και τα µέσα για τη συµµετοχή των µη κρατικών φορέων, καταλήγοντας σε
ένα κανονιστικό σύστηµα, το οποίο θα αποδίδει απόλυτη νοµιµότητα στο διάλογο,

•  θεωρεί ότι πρέπει να ετοιµασθεί ένας "οδικός χάρτης", που να βασίζεται σε ευρύτερα και σαφέστερα
συστήµατα επιλογής, µε σκοπό τη διευκόλυνση του διαλόγου µε τους ΜΚΦ και της συµµετοχής
τους,

•  θεωρεί ότι η διαδικασία αποκέντρωσης προς τις αντιπροσωπείες πρέπει να περιλαµβάνει
µηχανισµούς για τη σύναψη πραγµατικών σχέσεων µε τους ΜΚΦ τρίτων χωρών,

•  υπογραµµίζει την ανάγκη να εξετασθεί η σηµασία των ειδικών δράσεων κατάρτισης στην αξιοποίηση
του δυναµικού των ΜΚΦ τρίτων χωρών,

•  κρίνει απαραίτητο να καθιερωθεί µία σταθερή και αναλυτική ροή πληροφοριών, η οποία να φτάνει
µέχρι το επιτόπιο επίπεδο,

•  ζητεί να ενισχυθούν τα µέσα καταπολέµησης της διαφθοράς ώστε να αποτελέσουν ένα από τα
καθοριστικά κριτήρια διάθεσης των πόρων,

•  ζητεί να υιοθετηθεί ένα σύστηµα ποσοτικής και ποιοτικής παρακολούθησης, της συµµετοχής των
ΜΚΦ στις διαδικασίες χάραξης και αξιολόγησης των αναπτυξιακών πολιτικών στις χώρες που είναι
αποδέκτες ευρωπαϊκών πόρων,

•  ζητεί από την Επιτορπή να στηρίξει τις πρωτοβουλίες των µη κρατικών φορέων, όπως είναι το
Φόρουµ των Ενώσεων Επιχειρηµατιών ή οι Συνδικαλιστικές Επιτροπές που συµµετέχουν στην
Euromed και στην ΕΕ-Mercosur, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική συµµετοχή τους
στον πολιτικό διάλογο,

•  θεωρεί απαραίτητο να καθιερώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριµένα κριτήρια, προκειµένου να µην
αποφεύγονται ασυνέπειες και αντιφάσεις στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένώσης και των κρατών
µελών,

•  κρίνει σκόπιµο να ενισχυθεί ο ρόλος των γυναικών στις πολιτικές συνεργασίας και να παγιώνονται
τα δικαιώµατά τους στις αναπτυξιακές διαδικασίες,

•  κρίνει απαραίτητο η ∆ιεθνής Τράπεζα, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και η ∆ιεθνής Οργάνωση
Εργασίας να συµβάλουν, από κοινού µε τους άλλους ευρωπαϊκούς οργανισµούς, στην ενίσχυση και
την αναβάθµιση των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις
αναπτυσσόµενες χώρες,
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•  προτείνει να αυξηθεί το ποσοστό των πόρων που διοχετεύεται απευθείας στους µη κρατικούς φορείς
των αναπτυσσόµενων χωρών.

− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Σουζάννα ΜΠΑΪΖΟΥ
(Tηλ.: 00 32 2 546 98 45 � e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int.)

•  Σχέσεις ΕΕ-Κίνας

-  Εισηγητής: ο κ. ETTY (Μισθωτοί,  NL)
Συνεισηγητής: ο κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ (Εργοδότες, EL)

- Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 934/2003

Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η επιτυχής µετάβαση της Κίνας στην οικονοµία της αγοράς µπορεί να συντελεστεί
µόνον µε ριζικές πολιτικές µεταρρυθµίσεις. Το ζήτηµα αυτό πρέπει να περιλαµβάνεται στην ηµερήσια
διάταξη στις µελλοντικές επαφές µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας, συµπεριλαµβανοµένων
και εκείνων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής και του Οικονοµικού και
Κοινωνικού Συµβουλίου της Κίνας.

Η ΕΟΚΕ στηρίζει τις προσπάθειες για την κατάρτιση των µελών του νοµοθετικού και του δικαστικού
σώµατος που θα είναι αρµόδια για την εφαρµογή των κανόνων του ΠΟΕ στα διάφορα επίπεδα.

Η ΕΟΚΕ συνιστά τη στενή συνεργασία της Επιτροπής µε το Εµπορικό Επιµελητήριο της ΕΕ στην Κίνα.

Για την αντιµετώπιση των αρνητικών πτυχών της µετάβασης, η πραγµατική και πλήρης συµµετοχή της
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών κρίνεται άκρως επιθυµητή. ∆υστυχώς, µέχρι στιγµής, δίνεται πολύ
µικρή προσοχή στο ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν οι ελεύθερες και ανεξάρτητες οµάδες
οικονοµικών και κοινωνικών συµφερόντων.

Αναφορικά µε τους ΜΚΟ, η ΕΟΚΕ προτείνει στενή συνεργασία µε το Οικονοµικό και Κοινωνικό
Συµβούλιο της Κίνας µε στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας και της σαφήνειας των κανονιστικών
ρυθµίσεων που διέπουν τους ΜΚΟ.

Η Κίνα, ως εξέχον µέλος της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, πρέπει να επικυρώσει και τις οκτώ
συµβάσεις θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων της ∆ΟΕ και να τις εφαρµόσει στη νοµοθεσία και στην
πράξη. Η Κίνα πρέπει, επίσης, να αποσύρει την επιφύλαξή της για το άρθρο 8§1(α) του διεθνούς
συµφώνου για τα οικονοµικά, πολιτικά, και πολιτιστικά δικαιώµατα.

Στο διάλογό της µε την Κίνα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να
επιδείξει τη µέγιστη δυνατή προσοχή στη συνεχή παραβίαση εκ µέρους της Κίνας του δικαιώµατος του
συνεταιρίζεσθαι και του δικαιώµατος συλλογικής διαπραγµάτευσης, και να τονίσει τη σηµασία της
πλήρους συµµετοχής των ελεύθερων, ανεξάρτητων, και δηµοκρατικών οµάδων οικονοµικών και
κοινωνικών συµφερόντων κατά τη µετάβαση προς µία οικονοµία της αγοράς.

mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu.
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Η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει το διάλογο µε την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών και
τις οµάδες οικονοµικών και κοινωνικών συµφερόντων στην Κίνα και στην ΕΕ.

Η ΕΟΚΕ πρέπει να παρακολουθεί στενά την ανάπτυξη των πολιτικών, οικονοµικών, κοινωνικών και
πολιτιστικών δικαιωµάτων στο Χονγκ-Κονγκ και στο Μακάο, σύµφωνα µε το δόγµα "µία χώρα, δύο
συστήµατα". Επιστήνει την προσοχή στις κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ ως σηµείο αναφοράς για τις
επιχειρήσεις µε έδρα το Χονγκ-Κονγκ καθώς και τις υπεργολαβικές επιχειρήσεις τους στην µητροπολιτική
Κίνα. Η αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ που µετέβη στο Χονγκ-Κονγκ και στο Μακάο κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι οι σχέσεις ΕΕ και Χονγκ-Κονγκ, καθώς και ΕΕ και Μακάο, παραµένουν εξαιρετικές και
µετά την επιστροφή των περιοχών αυτών στην Κίνα, αλλά µπορούν πλεόν να ενταχθούν σε ένα
συστηµατικότερο πλαίσιο.

Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει τις δράσεις αναπτυξιακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση των
συνθηκών ζωής και κοινωνικής δικαιοσύνης, την απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση, και την
υποστήριξη της επαγγελµατικής κατάρτισης.

Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει περισσότερο τη µεταφορά τεχνογνωσίας, τεχνολογίας,
ή εµπειριών πολιτικής.

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι για να αξιοποιηθεί πλήρως η φιλελευθεροποίηση του εµπορίου και των επενδύσεων,
η οικονοµία της Κίνας χρειάζεται εκτεταµένη αναδιάρθρωση.

Τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κίνα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν περισσότερο τη
σηµασία που αποδίδει στη διακυβέρνηση, στην κοινωνία των πολιτών, στα ανθρώπινα δικαιώµατα, και τη
βιώσιµη ανάπτυξη καθώς επίσης να περιλαµβάνουν ιδιαίτερη διάσταση για τις γυναίκες σε όλα τα
προγράµµατα µείωσης της φτώχειας.

Η ΕΟΚΕ και το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο της Κίνας αποφάσισαν τη διεξαγωγή τακτικών
διαβουλεύσεων, διαλόγου και έρευνας επί οικονοµικών και κοινωνικών θεµάτων καθώς και επί θεµάτων
σχετικών µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το κράτος δικαίου.

Οι µελλοντικές επισκέψεις της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής στην Κίνα πρέπει να αποτελέσουν
τη βάση όχι µόνο για την ενίσχυση των επαφών µε το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο της Κίνας,
αλλά και για την ανανέωση και τη διεύρυνση των επαφών µε το σύνολο των ΜΚΟ στην Κίνα.

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Michael Wells
(Tηλ. : 00 32 2 546 82 83 � e-mail : michael.wells@esc.eu.int)

•  Προετοιµασία της 5ης Υπουργικής ∆ιάσκεψης του ΠΟΕ

Εισηγητής: ο κ. VEVER (Εργοδότες - FR)

− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 940/2003

mailto:michael.wells@cese.europa.eu
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Κύρια σηµεία:

Η 5η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ, στις 10-14 Σεπτεµβρίου 2003 στην Κανκούν του Μεξικού, αποτελεί
τον ενδιάµεσο σταθµό προς την εφαρµογή της ατζέντα της Doha για την ανάπτυξη. Θα διαδραµατίσει
αποφασιστικό ρόλο για την ευόδωση των διαπραγµατεύσεων µέχρι το τέλος του 2004. Στις σηµερινές
συνθήκες η επιτυχία της ∆ιασκέψεως είναι ιδιαίτερα αναγκαία προκειµένου να ανακάµψει η οικονοµική
ανάπτυξη που παρουσιάζεται ιδιαίτερα εξασθενηµένη µετά την Doha, να ανακτηθεί η εµπιστοσύνη των
επενδυτών που επηρεάστηκε από την επίµονη χρηµατιστηριακή και οικονοµική κρίση, να βελτιωθεί το
γενικό κλίµα που χαρακτηρίζεται πάντα από τις ανησυχίες για την διεθνή ασφάλεια και την καταπολέµηση
της τροµοκρατίας.

Καθώς πλησιάζει η ∆ιάσκεψη, η κατάσταση των πραγµάτων παραµένει αντιφατική.

Για να δώσει η ∆ιάσκεψη της Κανκούν µια νέα αποφασιστική ώθηση στις διαπραγµατεύσεις, η ΕΟΚΕ
υπογραµµίζει ότι πρέπει όλοι να έχουν την αίσθηση ότι η πρόσβαση στις αγορές χαρακτηρίζεται από
σφαιρική ισορροπία και δυναµικότητα, που στηρίζεται σε αναλύσεις αντικτύπου και ελέγχους της
αναλογικότητας.

Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει επίσης ότι η ∆ιάσκεψη αυτή πρέπει να συµβάλει σε αισθητή µείωση των µη
δασµολογικών φραγµών και σε µεγαλύτερη διαφάνεια των δηµόσιων συµβάσεων, στην επίτευξη συµφωνίας
για τις άµεσες αλλοδαπές επενδύσεις, στη θέσπιση καλύτερα προσαρµοσµένων και πιο αποτελεσµατικών
διατάξεων στους τοµείς anti-dumping και κατά των επιδοτήσεων και στην επίτευξη προόδου ως προς την
προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει τον σηµαντικό στόχο της αναπτύξεως για την επιτυχία της ατζέντα της Doha. Τούτο
προϋποθέτει πραγµατική πρόοδο στην εκκίνηση του προγράµµατος εργασίας που αποφασίστηκε για την
διευκόλυνση της τήρησης των υποχρεώσεων, µέσω ειδικής και διαφοροποιηµένης µεταχείρισης υπέρ των
αναπτυσσόµενων χωρών, µε διασάφηση των καταστάσεων και των κατηγοριών τους, µέσω διάκρισης
µεταξύ εκείνων που σηµειώνουν επίµονες καθυστερήσεις και εκείνων που χαρακτηρίζονται ήδη από
αναδυόµενη οικονοµία. Τέλος,  απαιτείται ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων των λιγότερο
ανεπτυγµένων αναπτυσσόµενων χωρών.

Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει εξάλλου τη σηµασία που αποδίδει στα θεµελιώδη κοινωνικά δικαιώµατα, τα οποία δεν
αντιτίθενται στο στόχο της ανάπτυξης.

Τέλος, η ΕΟΚΕ καλεί τους διάφορους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (επιχειρηµατίες,
κοινωνικοεπαγγελµατικές οργανώσεις, κοινωνικούς εταίρους, ΜΚΟ) να αναλάβουν πρωτοβουλία µε σκοπό,

� να συµµετάσχουν στις ενηµερωτικές εκστρατείες για τα θέµατα του προγράµµατος της Doha,

� να διοργανώνουν διεθνείς συναντήσεις, σε διεπαγγελµατικό επίπεδο ή στο πλαίσιο τοµέων
δραστηριότητας,

� να συµβάλουν µέσω αναλύσεων, µέσω προτάσεων και µε την συµµετοχή τους, στην επίτευξη
βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµια κλίµακα.
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Η ΕΟΚΕ θα συµµετάσχει στις πρωτοβουλίες αυτές υποβάλλοντας, προτού ολοκληρωθεί ο Κύκλος της
Doha στα τέλη του 2004, λειτουργικές προτάσεις για τη βελτίωση της συµµετοχικής δηµοκρατίας που
συνδέει την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών µε τις δραστηριότητες του ΠΟΕ, επί τη βάσει κοινών
προβληµατισµών µε τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τρίτες χώρες.

− Για περισσότερες πληροφορίες: ο κ. Jean-François Bence
(Tηλ.: 00 32 2 546 93 99 � e-maιl: jean-francois.bence@esc.eu.int)

3. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

•  Υγειονοµική περίθαλψη

Εισηγητής: ο κ. BEDOSSA (∆ιάφορες δραστηριότητες - FR)

- Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 928/2003

Κύρια σηµεία:

Λαµβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες αρµοδιότητες των κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις
προβληµατικές που έχουν τεθεί, καθώς και την παρέµβαση πολυάριθµων παραγόντων, η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή προτείνει σειρά µέτρων που προέρχονται από την εφαρµογή
της ανοικτής µεθόδου συντονισµού

Η ταχεία εφαρµογή της µεθόδου αυτής είναι απαραίτητη.

Οι στόχοι της πρέπει να είναι οι ακόλουθοι:

� Εκσυγχρονισµός των εθνικών συστηµάτων, µέσω της ανάπτυξης ενός προγράµµατος ποιοτικής
υγειονοµικής περίθαλψης.

� Καλύτερη συνεργασία των κρατών µελών.

Η συνεργασία αυτή θα επιτρέψει τον προσδιορισµό κοινών στόχων, ενδεχοµένως στα θέµατα της
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και της φροντίδας των ηλικιωµένων, στόχοι που θα πρέπει να
οδηγήσουν σε εθνικά προγράµµατα δράσης και σε τακτική κατάρτιση συνθετικών εκθέσεων.

Για να τεθεί σε εφαρµογή η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού, να καταστεί ευκρινής και αξιόπιστη, και
να αποκτήσει σταθερό περιεχόµενο, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή θεωρεί
απαραίτητη τη δηµιουργία µιας ελαφράς, ευέλικτης και αποτελεσµατικής διάρθρωσης η οποία θα
είναι αρµόδια για µια σειρά προτεραιοτήτων δράσης.

mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu
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Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επιθυµεί να καταστούν οι προκλήσεις της
υγείας τοµέας παρέµβασης σύµφωνα µε το υφιστάµενο πολιτικό και νοµικό πλαίσιο της ΕΕ. Η
ΕΟΚΕ κρίνει ότι πρέπει να αναπτυχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο "ευφυή" συλλογικά συστήµατα
πέραν των συζητήσεων για το "γίγνεσθαι" των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η
ΕΟΚΕ διαπιστώνει την ανάγκη για πολιτική βούληση προκειµένου να διευκολυνθεί η γνώση για
την κατάσταση στην περίθαλψη και να αξιοποιηθούν οι άριστες καινοτόµες πρακτικές στον
ιατροφαρµακευτικό και κοινωνικό τοµέα. Για το λόγο αυτό, προτίθεται να προτείνει τη δηµιουργία
αποτελεσµατικών οργάνων για να διασφαλιστεί σε όλους τους πολίτες της ΕΕ το θεµελιώδες
δικαίωµα σε µια καλύτερη υγεία.

-   Για περισσότερες πληροφορίες :    Stefania Barbesta
          (Tηλ. : 00 32 2 546 95 10 � e-mail stefania.barbest@esc.eu.int)

•  Βιοεπιστήµες και βιοτεχνολογία
 Εισηγητής: ο κ. BRAGHIN (Εργοδότες - IT)
 

 - Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 96 final � CESE 920/2003
 

 Κύρια σηµεία:

Η ανταγωνιστικότητα του βιοτεχνολογικού τοµέα αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την επίτευξη των
στρατηγικών στόχων της Λισσαβώνας και η ΕΟΚΕ θεωρεί απόλυτη προτεραιότητα το να επιφορτισθούν
η ΕΕ και τα κράτη µέλη µε τον στόχο αυτό.

Το πρότυπο των "δικτύων επιχειρήσεων" ("clusters") και των "βιοτεχνολογικών επωαστήρων"
αποτελούν καθοριστικό στοιχείο για την κατανόηση της δυναµικής της ανταγωνιστικότητας, της
συνεργίας δράσεων, της µεταφοράς τεχνολογίας, των πιο επωφελών προσεγγίσεων χρηµατοδότησης: η
συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής και η γνώση και διάδοση των ορθών
πρακτικών µπορούν να ασκηθούν ειδικότερα στο πλαίσιο αυτό προκειµένου να εξευρεθούν λύσεις
ικανές να προωθήσουν µια εντατικότερη διαδικασία ανάπτυξης.

Πρέπει να καταβληθεί µεγαλύτερη προσπάθεια προκειµένου να κατανοηθεί καλύτερα η τυπολογία των
ΜΜΕ του τοµέα  και οι ειδικές απαιτήσεις χρηµατοδότησής τους.

 �   Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez
                       (Tηλ.: 00 32 2 546 95 01 � e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ 
           ΤΡΟΦΙΜΩΝ

•  Καταναλωτική πίστη
Εισηγητής: κ. PEGADO LIZ (∆ιάφορες δραστηριότητες - PT)

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 443 final -2002/0222 COD � CESE 918/2003
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Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την πρωτοβουλία της Επιτροπής να αναθεωρήσει την Οδηγία για την
καταναλωτική πίστη. Εντούτοις, δεν µπορεί να εκδώσει θετική γνωµοδότηση για την έγκριση και
υιοθέτηση της εν λόγω πρότασης ως έχει, εάν αυτή δεν υποστεί πρώτα ορισµένες τροποποιήσεις εις
βάθος, οι οποίες υπαγορεύονται κυρίως από την ανάγκη:

•  να εξασφαλιστεί η συµβατότητά της µε άλλα κοινοτικά νοµοθετικά µέσα που αφορούν συναφή
θέµατα·

•  να διεξαχθεί λεπτοµερής προσοµοιωτική µελέτη του αντίκτυπου των προτεινόµενων µέτρων, υπό
όλες τις πτυχές και διαστάσεις τους, ιδιαίτερα δε όσον αφορά την πρόοδο της υλοποίησης της ενιαίας
αγοράς των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και την αύξηση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών·

•  να βελτιωθεί µια ολόκληρη σειρά προβλεπόµενων διατάξεων, υπό το φως των αρχών της
αναλογικότητας, καθώς και της ανάγκης να διασφαλιστεί ότι η επιλογή της συνολικής εναρµόνισης
δεν θα σηµαίνει ενδεχόµενο περιορισµό του επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, έτσι όπως αυτό
επιτυγχάνεται σήµερα µε τη διατήρηση της ελάχιστης ρήτρας.

Οι σηµαντικότερες πτυχές που κατά την ΕΟΚΕ, πρέπει να προσαρµοσθούν ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα
τους στόχους της πρότασης, είναι οι ακόλουθες:

•  η νοµική βάση που χρησιµοποιείται για την υιοθέτηση της Οδηγίας·

•  το πεδίο εφαρµογής της, όσον αφορά και τα όσα καλύπτονται, αλλά και τα όσα εξαιρούνται·

•  ο τρόπος κατά τον οποίο χρησιµοποιείται η µέθοδος της συνολικής εναρµόνισης, χωρίς να 
διασφαλίζεται η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών·

•  ο τρόπος κατά τον οποίο αποφεύγεται η εξέταση του φαινοµένου της υπερχρέωσης, ωσάν να
µπορούσαν να λυθούν όλα τα προβλήµατα µε έναν ακατάλληλο και, σε ορισµένες περιπτώσεις,
δυσανάλογο κατάλογο υποχρεώσεων ενηµέρωσης, µε κατάργηση άλλων, πραγµατικά σηµαντικών,
υποχρεώσεων·

•  η ανάγκη λεπτοµερέστερης µελέτης της δοµής, της λειτουργίας και των εγγυήσεων χρήσης των
κεντρικών βάσεων δεδοµένων.

 
 
 � Για περισσότερες πληροφορίες: κ. João Pereira dos Santos
            (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 � e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
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•  Χρηµατοδότηση κοινοτικών ενεργειών υπέρ της πολιτικής για τους

καταναλωτές
 Εισηγητής: κ. HERNÁNDEZ BATALLER (∆ιάφορες δραστηριότητες - ES)
 

 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 44 final � 2003/0020 COD � CESE 936/2003
 

 Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την Επιτροπή ως προς την αναγκαιότητα ύπαρξης γενικού νοµικού πλαισίου για τη
χρηµατοδότηση κοινοτικών ενεργειών υπέρ της πολιτικής για τους καταναλωτές.

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η θέσπιση, κατ' αρχήν, διετούς �κύκλου σχεδίων� και η ανά διετία �τουλάχιστον-
�πρόσκληση για υποβολή προτάσεων�, δεν σηµαίνει ότι τα χρηµατοδοτούµενα σχέδια πρέπει
αναγκαστικά να είναι διετή. Κάτι τέτοιο θα σήµαινε υπερβολική δυσκαµψία.

Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι, στην πραγµατικότητα, µόνο µία οργάνωση θα επωφεληθεί από αυτό τον τύπο
επιδοτήσεων, και για το λόγο αυτό φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επιδείξει µεγαλύτερη ευελιξία.

Η ΕΟΚΕ ζητά από την Επιτροπή τα κριτήρια για τη χορήγηση των ενισχύσεων να µην προδικάζουν τα
κριτήρια εκπροσώπησης στην επιτροπή των καταναλωτών.

Είναι σηµαντικό να διακρίνεται το µέγεθος και οι πόροι των οργανώσεων, η κοινοτική ή εθνική τους
εµβέλεια και η εµβέλεια  και �κοινοτικό ενδιαφέρον� των προτάσεών τους.

Η ΕΟΚΕ κρίνει περίεργο το γεγονός ότι, στην παρούσα συγκυρία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, δεν
απαιτείται, ως απαραίτητη προϋπόθεση, η �δηµοκρατική� και διαφανής λειτουργία των οργανώσεων
αυτών και η πρόσβαση του κοινού στα στοιχεία τους.

Γενικά, η ΕΟΚΕ θεωρεί συζητήσιµο το να µην µπορούν οι οικονοµικές ενισχύσεις που αφορούν τη
συγχρηµατοδότηση συγκεκριµένων σχεδίων να ανέρχονται επίσης έως το 95 % των επιλέξιµων δαπανών
που σχετίζονται µε την υλοποίηση του σχεδίου.

Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει, τέλος, στην Επιτροπή ότι είναι αναγκαίο να διατεθούν δηµόσια κονδύλια για
την ίδρυση ενός ευρωπαϊκού ερευνητικού οργανισµού για την προστασία των δικαιωµάτων των
καταναλωτών.
 

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ Nemesio Martinez
                      (Τηλ.: 00 32 2 546 95 01 � e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 
 
 
•  ∆ιεξαγωγή επίσηµων ελέγχων στις ζωοτροφές και στα τρόφιµα

  Εισηγητής: ο κ. CHIRIACO (Μισθωτοί - IT)
 

 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 52 final � 2003/0030 COD � CESE 925/2003
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 Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την ολοκληρωµένη προσέγγιση της πρότασης της Επιτροπής και θεωρεί ότι η εν
λόγω πρόταση συµβάλλει θετικά στην υλοποίηση της αρχής του να δίδεται προτεραιότητα στην
ασφάλεια των τροφίµων, στο πλαίσιο του συστήµατος διεξαγωγής ελέγχων στις ζωοτροφές και τα
τρόφιµα.

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι για να εξασφαλιστεί η επιτυχία της ολοκληρωµένης προσέγγισης είναι απαραίτητο
να προωθηθεί µία ισχυρή εταιρική σχέση µεταξύ των διαφόρων παραγόντων του τοµέα, η οποία να
βασίζεται στην αµοιβαία εµπιστοσύνη και τη διαφάνεια και να λειτουργεί στο πλαίσιο της δέουσας
ισορροπίας µεταξύ επίσηµων µηχανισµών ελέγχου και µηχανισµών αυτοελέγχου, ανάληψης ευθυνών και
εκούσιας πιστοποίησης των παραγωγών.

H EOKE πιστεύει ότι δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίµων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση εάν δεν προωθηθεί και δεν ενισχυθεί, αφενός, η συνεργασία µε τρίτες χώρες � µέσω συµφωνιών
και ειδικών µέτρων, τα οποία να διαβαθµίζονται ανάλογα µε το επίπεδο ανάπτυξης των εν λόγω χωρών �
και, αφετέρου, η διεθνής συνεργασία στο πλαίσιο τόσο του Codex Alimentarius, αφού ισχυροποιηθεί η
παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιτροπή αυτή, όσο και του ΠΟΕ.

Η ΕΟΚΕ συνιστά να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εναρµόνιση των ελέγχων στις υποψήφιες χώρες και
ζητεί να προωθηθούν δράσεις κατάρτισης και ενηµέρωσης, οι οποίες να µην απευθύνονται αποκλειστικά
στους αρµόδιους για τη διεξαγωγή ελέγχων, αλλά και στους υπευθύνους των διαφόρων τοµέων και στο
ευρύ κοινό.

�    Για περισσότερες πληροφορίες: κα Silvia Calamandrei
                  (Τηλ. : 00 32 2 546 96 57 - e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Ανώτατα όρια υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων
Εισηγήτρια: η κ. CASSINA (Μισθωτοί - IT)

 
 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 117 final � 2003/0052 COD � CESE 927/2003
  
 �   Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio 
                       (Τηλ. : 00 32 2 546 94 54 � e-mail :eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

5.  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

•  Προστασία των πεζών
 Εισηγητής: ο κ. LEVAUX (Εργοδότες - FR)
 

 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 67 final � 2003/0033 COD � CESE 919/2003
 

 �   Για περισσότερες πληροφορίες: κ. João Pereira dos Santos
                       (Τηλ: 00 32 2 546 92 45 � e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
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•  ∆ίκυκλα οχήµατα µε κινητήρα - διάταξη συγκράτησης
 Εισηγητής: ο κ. PESCI (Εργοδότες - IT)
 

 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 145 final � 2003/0058 COD � CESE 921/2003
 

 �   Για περισσότερες πληροφορίες: κ.  João Pereira dos Santos
          (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 � e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

 
•  ∆ίκυκλα οχήµατα µε κινητήρα - πόδι

 Εισηγητής: ο κ. PESCI (Εργοδότες - IT)
 

  - Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 147 final -2003/0059 COD � CESE 922/2003
 

  �  Για περισσότερες πληροφορίες: κ.  João Pereira dos Santos
                 (Τηλ: 00 32 2 546 92 45 � e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 

•  Αεροπορικές µεταφορές µεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών
 Εισηγητής: ο κ. GHIGONIS (∆ιάφορες δραστηριότητες - FR)

 
 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 94 final � 2003/0044 COD � CESE 923/2003
 
�   Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher
                     (Τηλ : 00 32 2 546 82 87 � e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

•  Γενικοί κανόνες για τις κοινοτικές ενισχύσεις / eTEN
 Εισηγητής: ο κ. SIMONS (Εργοδότες - NL)

 
 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 220 final � 2003/0086 COD � CESE 924/2003
 

�  Για περισσότερες πληροφορίες: κ.  Siegfried Jantscher
       (Τηλ. : 00 32 2 546 82 87 � e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

6.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
 
•  Μηχανισµός παρακολούθησης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου/

εφαρµογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο
Εισηγήτρια: η κ. LE NOUAIL (Μισθωτοί - FR)

 
 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 51 final � 2003/0029 COD � CESE 931/2003
 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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 � Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind
                     (Τηλ. : 00 32 2 546 91 11 � e-mail :  johannes.kind@esc.eu.int)

•  Πανευρωπαϊκή συνεργασία για το περιβάλλον (Κίεβο)
Εισηγητής: ο κ. RIBBE (∆ιάφορες δραστηριότητες - DE)

 
  -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 62 final � CESE 926/2003
 
  �  Για περισσότερες πληροφορίες: κ.  Johannes Kind
                      (Τηλ. : 00 32 2 546 91 11 � e-mail :  johannes.kind@esc.eu.int)

•  Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού /Τροποποίηση
Γενική εισηγήτρια: η κ. CASSINA (Μισθωτοί - IT)

 
 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 219 final � 2003/0084 COD � CESE 937/2003
 
 � Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Robert Wright
                      (Τηλ. : 00 32 2 546 91 09 � e-mail : robert.wright@esc.eu.int)
 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

•  ΚΟΑ / Ακατέργαστος καπνός (κωδικοποίηση)
Εισηγητής: ο κ. MORALEDA QUILEZ (∆ιάφορες δραστηριότητες - ES)

 
 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 243 final � 2003/0096 CNS � CESE 938/2003
 

   �  Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio 
                       (Τηλ. : 00 32 2 546 94 54 � e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Κωδικοποίηση ΚΟΑ / Χοίρειο κρέας
Γενικός εισηγητής: ο κ. CABALL  Ι SUBIRANA (∆ιάφορες δραστηριότητες - ES)

 
 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 297 final � 2003/0104 CNS � CESE 939/2003
 

   � Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio 
                         (Τηλ. : 00 32 2 546 94 54 � e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

•  2η ενδιάµεση έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή
 Εισηγητής: ο κ. BARROS VALE (Εργοδότες - PΤ)

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 34 final � CESE 929/2003

Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι τα αποτελέσµατα των τελευταίων προσπαθειών στον τοµέα της οικονοµικής και
κοινωνικής συνοχής, µολονότι ήταν θετικά, δεν εξάλειψαν τις υπάρχουσες ανισότητες µεταξύ των
περιφερειών της Ένωσης. Αντίθετα, υπάρχει ο κίνδυνος να αυξηθούν µε την επικείµενη διεύρυνση. Παρά το
γεγονός ότι οι ενισχύσεις πρέπει να επικεντρωθούν στις λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές, και ειδικότερα στα
νέα κράτη µέλη µε βάση πρόσθετα µέσα από εκείνα που προτείνει η Επιτροπή, το τµήµα φρονεί ότι το
υψηλό ποσοστό ανεργίας πρέπει να αποτελέσει κύριο κριτήριο για κάθε στόχο συνοχής.

Οι εναλλακτικές λύσεις που προτείνει η Επιτροπή για να είναι µία περιοχή επιλέξιµη µε
βάση τον στόχο 1, στο πλαίσιο της διεύρυνσης, κρίνονται θετικές από το τµήµα το οποίο, κατά τα άλλα,
κρίνει σκόπιµο να εξεταστεί κατά πόσον η χρηµατοδότηση που καθορίστηκε είναι κατάλληλη για τη
διασφάλιση µιας φιλόδοξης πολιτικής συνοχής σε µία διευρυµένη Ευρώπη 25 χωρών.
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ.  Roberto Pietrasanta

(Τηλ. : 00 32 2 546 93 13 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

•  Ειδικοί φόροι κατανάλωσης/Καπνά � Κορσική
 Εισηγητής: ο κ. BURANI (Εργοδότες - IT)

 
−    Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 186 final � 2003/0075 CNS � CESE 930/2003

− Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η εξεταζόµενη πρόταση µόλις και µετά βίας µπορεί να δικαιολογηθεί επί τη βάσει των
αιτιολογικών σκέψεων που υιοθετούνται σε σηµείο µάλιστα που να διερωτάται κανείς αν πρόκειται µάλλον
για κρατική ενίσχυση και όχι για ένα µέτρο προσωρινής φορολογικής παρέκκλισης. Αφετέρου, η ΕΟΚΕ
γνωρίζει πολύ καλά τα πολιτικά δεδοµένα και τις σχέσεις που συνδέουν το νησί µε την ηπειρωτική Γαλλία.
Η άρνηση θα είχε συνέπειες πολύ πιο σηµαντικές από τη σχετικά µικρή αξία των ποσών που διακυβεύονται.
Με απροθυµία λοιπόν αλλά και µε επίγνωση των ευθυνών της, η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση οδηγίας υπό
τους όρους που διατυπώθηκαν προηγουµένως.
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alberto Allende
                 (Τηλ. : 00 32 2 546 96 79 � e-mail : alberto.allende@esc.eu.int)

________________________
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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

και συνέχειες που δόθηκαν

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση :

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

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών

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