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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. 32: ∆ιανοµή ενός CD-ROM των συζητήσεων της ολοµελείας του έτους 2002·

Αριθ. 33:Αποζηµίωση γραµµατείας - Λήξη κοινοβουλευτικής περιόδου·

Αριθ. 34: Οικονοµικές διατάξεις που εφαρµόζονται στο τέλος της κοινοβουλευτικής
   περιόδου

Αριθ. 36: Μαθήµατα γλωσσών για τους παρατηρητές από τις υποψήφιες για ένταξη χώρες

Αριθ. 37: Anti-flu vaccinations·

Αριθ. 38: Ευχετήριες κάρτες για τα Χριστούγεννα και το Νέο ΄Ετος 2003-2004·

Αριθ. 39: Εβδοµάδα "∆ίκαιου εµπορίου" από τις 6 έως τις 10 Οκτωβρίου 2003·

Αριθ. 40: Λήξη προθεσµίας για την υποβολή αιτήσεων επιστροφής εξόδων και αποζηµιώσεων
     που αναφέρονται στο έτος 2002·

Αριθ. 41: Newspaper kiosks of the European Parliament in Strasbourg.

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

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8,  παράγραφος 3 του Κανονισµού

ο Λόρδος BETHELL (PPE-DE/UK)

παραιτήθηκε από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από  30 Σεπτεµβρίου 2003.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώστη κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 25ης Σεπτεµβρίου 2003.

_______________

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΟΛΛΑΝ∆ΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8,  παράγραφος 3 του Κανονισµού

η κα Hanja MAIJ-WEGGEN  (PPE-DE/NL)

παραιτήθηκε από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από 1ης Οκτωβρίου 2003.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώστη κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 25ης Σεπτεµβρίου 2003.

_______________
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΟΛΛΑΝ∆ΟΥ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 8ης Οκτωβρίου 2003, έλαβε γνώση της
εκλογής

του κ. Cees BREMMER

σε αντικατάσταση της κας Hanja MAIJ-WEGGEN  (PPE-DE/NL) ,  µε ισχύ από 1ης Οκτωβρίου
2003.

____________________

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΒΕΛΓΟΥ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 8ης Οκτωβρίου 2003, έλαβε γνώση της
εκλογής

του κ. Saïd EL KHADRAOUI

σε αντικατάσταση της κας Kathleen VAN BREMPT (PSE/BE) ,  µε ισχύ από 7 Οκτωβρίου 2003.

____________________

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΒΕΛΓΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 8ης Οκτωβρίου 2003,  το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του ορισµού  της

κας Kathleen VAN BREMPT (PSE/BE)

σε θέση ασυµβίβαστη µε αυτήν του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαπίστωσε τη χηρεία της
έδρας του.

Σύµφωνα µε το άρθρο 8,  παράγραφος 4 του Κανονισµού,  η λήξη της εντολής της στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο λήγει µε ισχύ από  τις  29 Σεπτεµβρίου 2003

________________________
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8,  παράγραφος 3 του Κανονισµού

του κ.  Arlindo CUNHA (PPE-DE/PT)

παραιτήθηκε από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από 1ης Οκτωβρίου 2003.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώστη κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 8ης Οκτωβρίου 2003.

________________________

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΥ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 9ης Οκτωβρίου 2003,  το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του ορισµού  του

 κ.  Jorge MOREIRA DA SILVA (PPE-DE/PT)

σε θέση ασυµβίβαστη µε αυτήν του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαπίστωσε τη χηρεία της
έδρας του.

Σύµφωνα µε το άρθρο 8,  παράγραφος 4 του Κανονισµού,  η λήξη της εντολής του στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο λήγει µε ισχύ από  τις  6 Οκτωβρίου 2003.

___________________

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΤΗΤΗ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Οι αρµόδιες αρχές της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας προέβησαν σε αντικατάσταση του κ. Imrich BÉRE�,
παρατηρητή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τον:

κ. Jozef HERIBAN

µε   ισχύ της πράξεως από 9ης Σεπτεµβρίου 2003.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως της 25ης Σεπτεµβρίου 2003.

________________________
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AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΤΗΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Οι αρµόδιες αρχές της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας προέβησαν σε αντικατάσταση του κ. ∆ηµήτρη
ΣΥΛΛΟΥΡΗ  παρατηρητή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε την:

κα Ελένη ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

µε   ισχύ της πράξεως από 6ης Οκτωβρίου  2003.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως της 8ης Οκτωβρίου 2003.

______________________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

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

ο Pietro-Paolo MENNEA

προσχώρησε στην Οµάδα των Μη Εγγεγραµµένων (ΝΙ)  µε ισχύ από 8 Ιουλίου 2003.

___________________
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                  (Κατάσταση στις 09.10.2003)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Geoffrey Van Orden Χρηµατοδότηση για την προστασία των παιδιών στη
Βουλγαρία

E-2701/03

Bill Miller Ξυλεία παράνοµης προέλευσης E-2702/03

Luigi Vinci ∆ικάζονται στην Τουρκία µε την κατηγορία της
υποκίνησης σε φυλετικό µίσος ο κοινωνιολόγος
Μεχµέτ Μπερσέτ και η διευθύντρια της Ένωσης
Προσφύγων Goc-Der Κωνσταντινούπολης, Σεφίκα
Γκουρµπούζ.

E-2703/03

Luigi Vinci Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ της
27.11.2000 στην ιταλική νοµοθεσία

E-2704/03

Raffaele Costa Ανανεώσιµες µορφές ενέργειας E-2705/03

Raffaele Costa Πρόγραµµα Daphne E-2706/03

Raffaele Costa Ηλεκτρονική κάρτα υγείας E-2707/03

Raffaele Costa Σχέδιο City-Res Network E-2708/03

Maurizio Turco Έρευνες της ΕΥΚΑ (OLAF) για την ΣΥΕΚ
(Eurostat)

E-2709/03

Kathleen Van Brempt Oι παρενέργειες των ατµών λιβανιού E-2710/03

Kathleen Van Brempt Περιεκτικότητα των τσιγάρων σε καθαρή νικοτίνη E-2711/03

Kathleen Van Brempt Πλαστό χρήµα E-2712/03

Kathleen Van Brempt οδικοί έλεγχοι από την ΤISPOL E-2713/03

Kathleen Van Brempt Αιτήσεις αποζηµιώσεων για αντενδεικνυόµενες
γεννήσεις

E-2714/03

Kathleen Van Brempt Rohypnol E-2715/03

Kathleen Van Brempt Συσκευές εντοπισµού των ραντάρ E-2716/03

Kathleen Van Brempt ∆ίκτυα ποδηλατοδρόµων E-2717/03

Anne Van Lancker ∆ίκτυα ποδηλατοδρόµων E-2718/03

Margrietus van den Berg Το πρόβληµα των διασυνοριακών µαθητών E-2719/03

Erik Meijer Υπονόµευση των ευρωπαϊκών προοπτικών για µια
δυναµική κοινωνία της γνώσης µέχρι το έτος 2010
και κατά συνέπεια της παιδείας και της έρευνας λόγω
του Συµφώνου Σταθερότητας

E-2720/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Erik Meijer Πρωτοβουλίες για να προστατευθούν οι ευρωπαϊκές
προοπτικές µιας κοινωνίας της γνώσης µέχρι το έτος
2010 από τυχόν ανεπιθύµητες αρνητικές επιπτώσεις
του Συµφώνου Σταθερότητας

E-2721/03

Joan Colom i Naval Εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.  2158/92
του Συµβουλίου σχετικά µε την προστασία των
κοινοτικών δασών από τις πυρκαγιές

P-2722/03

Francisca Sauquillo Pérez del Arco Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δηµοκρατία και τα
ανθρώπινα δικαιώµατα και για τους αυτόχθονες
πληθυσµούς

P-2723/03

Antonios Trakatellis Ανεξέλεγκτη διάθεση τοξικών αποβλήτων και
χηµικών ουσιών στην Ελλάδα και παραβίαση
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας από µονάδα
επεξεργασίας τοξικών αποβλήτων στη Λάρυµνα του
Νοµού Φθιώτιδος

P-2724/03

Jules Maaten ∆ιαφθορά στα βουλγαρικά σύνορα E-2725/03

Nelly Maes Σχολεία ρωσικής µειονότητας στη Λετονία P-2726/03

Antonio Tajani Telekom Σερβίας P-2727/03

Ewa Hedkvist Petersen Σιδηροδροµική σύνδεση του Norrbotten P-2728/03

Toine Manders Μη ορθή εφαρµογή προσαρµοσµένου συστήµατος
εγγυήσεων επιστροφής στη Γερµανία

P-2729/03

Herbert Bösch Τήρηση των ευρωπαϊκών νοµικών διατάξεων για την
ιδιωτικοποίηση της VOEST στην Αυστρία

P-2730/03

Mihail Papayannakis Συµφωνία-πλαίσιο τελωνειακής ένωσης µεταξύ
Τουρκίας και βορείου τµήµατος της Κύπρου

P-2731/03

Herbert Bösch Ενδεχόµενες συγκρούσεις συµφερόντων στη Γ∆
Ανταγωνισµός

E-2732/03

Hiltrud Breyer Επιδότηση του χαλυβουργείου Georgsmarienhütte E-2733/03

Glyn Ford Κρυπτογράφηση των επικοινωνιών της ΕΕ E-2734/03

Glyn Ford Κόστος χρήσης του λογισµικού της Microsoft E-2735/03

Glyn Ford Ποσοστά για τα βατραχόψαρα E-2736/03

Glyn Ford Ανθρώπινα δικαιώµατα στο Βιετνάµ E-2737/03

Glyn Ford Θεωρήσεις διελεύσεως εντός της ΕΕ E-2738/03

Bernd Lange Leader+: Προχρηµατοδότηση από το φορέα
υλοποίησης του σχεδίου

E-2739/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Bernd Lange Αξιώσεις επιστροφής ασήµαντων ποσών στο πλαίσιο
προγραµµάτων ενισχύσεων της ΕΕ

E-2740/03

Richard Corbett Κροατία E-2741/03

Richard Corbett Σλοβακία E-2742/03

Richard Corbett Σλοβακία E-2743/03

Richard Corbett Σλοβακία E-2744/03

Joan Vallvé Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επέκτασης του
αεροδροµίου της Eivissa

E-2745/03

Luigi Vinci Παραβιάσεις των ευρωπαϊκών διατάξεων σε ό,τι
αφορά τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας και Τοποθεσιών
Κοινοτικής Σηµασίας, και χρησιµοποίηση
ευρωπαϊκών κονδυλίων για την αναδάσωση της Alta
Murgia (Μπάρι)

P-2746/03

Paul Rübig ∆ιακρίσεις σε βάρος αυστριακών κατασκευαστικών
εταιρειών κατά την παροχή υπηρεσιών σε εργοτάξια
της Γερµανίας

E-2747/03

Konstantinos Hatzidakis ∆ηµοτικό Σχολείο Ριζοκαρπάσου E-2748/03

Jan Dhaene Επιστροφή του καταβληθέντος στη Γερµανία τέλους
βαρέων φορτηγών οχηµάτων από την κυβέρνηση της
Περιφέρειας Φλάνδρας

E-2749/03

Jan Dhaene Τα ποδήλατα ως αποσκευές στα διεθνή τρένα E-2750/03

Gabriele Stauner Ποινικά κολάσιµοι χειρισµοί κατά την ανάθεση
συµβολαίων στην CESD-Roma

P-2751/03

Kathalijne Buitenweg και Joost
Lagendijk

Συµφωνία σύνδεσης ΕΟΚ-Τουρκίας : αύξηση του
κόστους  των αδειών παραµονής στην Ολλανδία

E-2752/03

Elly Plooij-van Gorsel Αναπροσαρµογή του ολλανδικού νόµου για τα µέσα
ενηµέρωσης

E-2753/03

Samuli Pohjamo ∆υνατότητες εργασίας στις πατρίδες τους για τους
µεταφραστές της Επιτροπής

E-2754/03

Glyn Ford Απαίτηση να αναφέρεται η ιθαγένεια στην άδεια
οδήγησης

E-2755/03

Marjo Matikainen-Kallström Πληροφορίες σχετικά µε τους επιβάτες που
ταξιδεύουν αεροπορικώς µεταξύ της ΕΕ και των
Ηνωµένων Πόλιτειών

E-2756/03

Marco Cappato Πυρηνική κρίση στη Β. Κορέα P-2757/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Werner Langen Έναρξη ισχύος του κανονισµού για την ελευθέρωση
του εµπορίου αυτοκινήτων

P-2758/03

Fernando Fernández Martín Μέθοδος υπολογισµού της οικονοµικής ενίσχυσης σε
παραδοσιακούς προµηθευτές µπανανών από τις
χώρες ΑΚΕ

E-2759/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης (ΠΟΠ)
"Mexillón de Galicia"

E-2760/03

Erik Meijer Σηµαντική αύξηση των µεταφορών χύδην
βιοµηχανικών αποβλήτων από τις Κάτω Χώρες προς
τη Γερµανία, προκειµένου να µειωθεί το κόστος
διαλογής και επεξεργασίας

E-2761/03

Erik Meijer Η δηµοσιότητα όσον αφορά την πλήρη σύνθεση και
τις µετατροπές των γραφείων των µελών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά το παρελθόν, το παρόν
και το µέλλον

E-2762/03

Erik Meijer Η µη αναγνώριση των ξένων διπλωµάτων για
διδασκαλία στη Γαλλία, λόγω της αµετάβλητης
πρόσληψης µέσω γαλλικού διαγωνισµού

E-2763/03

Mihail Papayannakis Εθνικό κτηµατολόγιο Τουρκίας και ιδιοκτησίες στην
Ίµβρο

E-2764/03

Raffaele Lombardo και Francesco
Musotto

Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1623/2000 όσον αφορά τη χρήση ΣΓ και ΣΑΓ

E-2765/03

Elly Plooij-van Gorsel ∆ιεθνής απάτη στον οικοδοµικό τοµέα P-2766/03

Dana Scallon Χρηµατοδότηση των ΜΚΟ P-2767/03

Alexandros Alavanos Εκτέλεση παραγγελιών του ΟΣΕ από τα Ελληνικά
Ναυπηγεία Α.Ε.

E-2768/03

Christopher Huhne Εξετάσεις για διορισµό Συµβούλου για την ασφάλεια
των επικίνδυνων εµπορευµάτων

E-2769/03

Robert Evans Αποζηµιώσεις για σωµατικές βλάβες E-2770/03

Glyn Ford Ευρωπαϊκά κονδύλια για το πρόγραµµα ENABLE E-2771/03

Glyn Ford Επίπεδα κάλυψης επαγγελµατικής ευθύνης για τις
µικρές ασφαλιστικές εταιρείες

E-2772/03

Mogens Camre Κανόνες για την επάνδρωση κέντρων συναγερµού
στα κράτη µέλη της ΕΕ

E-2773/03

Theresa Villiers Κατάταξη της Χαµάς στις τροµοκρατικές
οργανώσεις

E-2774/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Jules Maaten Παράνοµη φυλάκιση υπηκόου της Ε Ε στην
Ταϊλάνδη

E-2775/03

Hans Kronberger Σύγκρουση µεταξύ των στόχων της οδηγίας της ΕΕ
για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 2001/77/ΕΚ και
της µεταφοράς σε εθνικό δίκαιο στην Αυστρία της
οδηγίας της ΕΕ για τη διαχείριση των υδάτων

P-2776/03

Stavros Xarchakos Οµιλία της αρωµουνικής, της αλβανικής, της
σλαβοµακεδονικής και της ποµακικής στην Ελλάδα

E-2777/03

Erik Meijer Τα κριτήρια που διέπουν την "εµφάνιση", την
αναχώρηση και την πλήρη απουσία από το
οργανόγραµµα, των υπαλλήλων µε το καθεστώς του
ειδικού συµβούλου

E-2778/03

Erik Meijer Η διεύρυνση των µεταφορών ταχυδροµικών
αποστολών και εµπορευµάτων µε το σιδηρόδροµο
στη Γερµανία και κίνητρα προκειµένου να πράξουν
το ίδιο και άλλα κράτη µέλη

E-2779/03

António Campos Πυρκαγιές στην Ένωση P-2780/03

Maurizio Turco και άλλοι Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στην Κίνα
εις βάρος των µελών του κινήµατος Falun Gong

E-2781/03

Torben Lund Εκθέσεις αξιολόγησης των επιπτώσεων στο
περιβάλλον και η Οδηγία για τους οικοτόπους

P-2782/03

Cristiana Muscardini, Antonio
Mussa και Adriana Poli Bortone

Εκλογές στην Αλβανία E-2783/03

Cristiana Muscardini, Antonio
Mussa και Adriana Poli Bortone

Εκλογές στην Αλβανία E-2784/03

Armando Cossutta "Λευκές" ανθρωποκτονίες E-2785/03

Manuel dos Santos Αναθεώρηση που Προγράµµατος Σταθερότητας και
Ανάπτυξης

P-2786/03

Chris Davies Αφθώδης πυρετός E-2787/03

Chris Davies Χρήση τύρφης για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας

E-2788/03

Eija-Riitta Korhola Κανόνες µεταφοράς στο σύστηµα ανταλλαγής
ποσοστώσεων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου:
δικαίωµα µεταφοράς σε εθνικό επίπεδο

E-2789/03

Eija-Riitta Korhola Κανόνες µεταφοράς στο σύστηµα ανταλλαγής
ποσοστώσεων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου: µη
µεταβολή των κατανεµηµένων ποσοτήτων

E-2790/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Eija-Riitta Korhola Το πρόβληµα της διπλής καταµέτρησης στην
ανταλλαγή των ποσοστώσεων εκποµπής αερίων
θερµοκηπίου

E-2791/03

Eija-Riitta Korhola Ενδεχόµενο κερδοσκοπικών επιθέσεων στην αγορά
δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου

E-2792/03

Eija-Riitta Korhola Ορισµός και απαγόρευση του "θερµού αέρα" από το
πρωτόκολλο του Κιότο

E-2793/03

Eija-Riitta Korhola ∆ηµοσίευση από την ΕΕ υπό µορφή κυµαινόµενων
µέσων όρων πενταετούς βάσεως των αποτελεσµάτων
που σχετίζονται µε τον στόχο του Κιότο

E-2794/03

Eija-Riitta Korhola Το πρόβληµα της περιοδικής χορήγησης
ποσοστώσεων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου

E-2795/03

Erik Meijer Ασάφεια όσον αφορά την ανάγκη οικονοµικής
αντιστάθµισης, εκ µέρους των εθνικών αρχών,
περιφερειακών σχεδίων τα οποία δεν θα επιδοτούνται
πλέον από τα περιφερειακά Ταµεία της Ε Ε µετά το
2006

E-2796/03

Ria Oomen-Ruijten Καταπολέµηση της νόσου των λεγεωναρίων E-2797/03

Alexander de Roo, Dorette Corbey
και Ria Oomen-Ruijten

Ασφάλεια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στα
τροχόσπιτα

E-2798/03

Domenico Mennitti ∆ηµιουργία "ευρωπαϊκών οδών" P-2799/03

Paulo Casaca Εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 132207/2001
της 18ης Ιουνίου 2001

P-2800/03

Pedro Marset Campos Ειδικά διόδια από τη Γαλλία στη Γερµανία για την
οδική µεταφορά εµπορευµάτων

E-2801/03

Pedro Marset Campos Ειδικά διόδια από τη Γαλλία στη Γερµανία για την
οδική µεταφορά εµπορευµάτων

E-2802/03

Domenico Mennitti Πολιτικές υπέρ των χωρών που βρέχονται από τη
Μεσόγειο

E-2803/03

Elisabeth Jeggle Urbs Ασίας - Σύµβαση υπ' αριθµόν Ala/95-21-b7-
3010/39

E-2804/03

Avril Doyle Ηλιακή ενέργεια E-2805/03

Erik Meijer Η άρση των εµποδίων όσον αφορά τη διεκδίκηση
συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων εκ µέρους
εργαζοµένων οι οποίοι κατά το παρελθόν έχουν
εργασθεί σε άλλο κράτος µέλος

E-2806/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Erik Meijer Η σταυροφορία του Βατικανού κατά του γάµου
µεταξύ ατόµων του ιδίου φύλου εντός της ΕΕ και το
δικαίωµα του Βατικανού από αποκοµίζει έσοδα από
την έκδοση κερµάτων ευρώ

E-2807/03

Albert Maat Οι κίνδυνοι της ορµονοθεραπείας E-2808/03

Paulo Casaca Καινοτόµοι δράσεις στον αλιευτικό τοµέα 2003/C
115/08

E-2809/03

Ari Vatanen Μακρύτερες νταλίκες στην Ευρώπη P-2810/03

Rosa Miguélez Ramos Η κατάσταση των ψαροτόπων της Μαυριτανίας P-2811/03

Bernd Lange Αναθεώρηση της οδηγίας για τις άδειες οδήγησης,
άδεια οδήγησης δίτροχων µικρού κυβισµού

E-2812/03

Bernd Lange Αναθεώρηση της οδηγίας για τις άδειες οδήγησης:
ειδικές απαιτήσεις σχετικά µε την όραση

E-2813/03

Elisabeth Jeggle Τέλη για εντολές πληρωµών µεταξύ Γερµανίας και
Μεγάλης Βρετανίας

E-2814/03

Glyn Ford Σύλληψη και προφυλάκιση του αιδεσιµώτατου
Rinaldy Damanik στο Κεντρικό Σαλαβέσυ, στην
Ινδονησία

E-2815/03

Joan Vallvé Κοινοτικές Πρωτοβουλίες E-2816/03

Konstantinos Hatzidakis Νέα Ολυµπιακή Αεροπορία P-2817/03

Konstantinos Hatzidakis ∆εσµεύσεις και απορροφήσεις για την Ελλάδα από
το Ταµεό Συνοχής για το 2003

E-2818/03

Proinsias De Rossa Εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην
Ιρλανδία

E-2819/03

Geoffrey Van Orden Ξεχωριστοί αριθµοί κυκλοφορίας για τα
ρυµουλκούµενα

E-2820/03

Geoffrey Van Orden Ηλεκτροκίνητα ποδήλατα E-2821/03

Theresa Villiers Ευζωία των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων E-2822/03

Françoise Grossetête Παράρτηµα της οδηγίας 90/435/ΕΟΚ P-2823/03

Marie Isler Béguin Αυτοκινητόδροµος Α 28 και Οδηγία για τους
Οικοτόπους

P-2824/03

Nelly Maes Η γλωσσική πολυµορφία E-2825/03

Kathleen Van Brempt Η οικολογική οδήγηση E-2826/03

Kathleen Van Brempt Μονάδες αποµόνωσης στα νοσοκοµεία E-2827/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Kathleen Van Brempt Η αναγνωσιµότητα των επανεγγράψιµων
σύµπυκνων δίσκων (cd-roms)

E-2828/03

Jan Mulder Το κόστος της έξαρσης του αφθώδους πυρετού E-2829/03

Alexandros Alavanos Οι σιδηρόδροµοι στην Ελλάδα P-2830/03

Camilo Nogueira Román ∆ηλώσεις του πρωθυπουργού του ισπανικού κράτους
µε τις οποίες επικρίνει τη Συνέλευση για το µέλλον
της Ευρώπης και εκφράζει την αντίθεσή του προς
βασικά στοιχεία του συµφωνηθέντος κειµένου του
Συντάγµατος

E-2831/03

Camilo Nogueira Román Η τήρηση του Συµφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης

E-2832/03

Konstantinos Hatzidakis Προγράµµατα κατάρτισης ανέργων µέσω του ΟΑΕ∆
στην Ελλάδα

E-2833/03

Gilles Savary Συµφωνίες µε τις ΗΠΑ σχετικά µε τις αεροπορικές
συνδέσεις

P-2834/03

Heinz Kindermann Έγκριση του σχεδίου "GEOPLANTOUR" του
προγράµµατος TERRA - έρευνες της OLAF

P-2835/03

Ulla Sandbæk Ο ιός HIV και η υποστήριξη της Επιτροπής για την
ανάπτυξη ενός προσιτού από άποψη κόστους
µικροβιοκτόνου

P-2836/03

Alexandros Alavanos ∆ηµιουργία νέας αεροπορικής εταιρείας από την
Ολυµπιακή Αεροπορία

E-2837/03

Alexandros Alavanos Καταστροφή του δρόµου Παραδείσια-Τσακώνα στη
Μεσσηνία

E-2838/03

Alexandros Alavanos Η θέση του Ιράκ στον ΟΗΕ και στάση της ΕΕ E-2839/03

Alexandros Alavanos Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου και ελευθερίες
των πολιτών

E-2840/03

Ria Oomen-Ruijten Επίδοµα κοινωνικής ασφάλισης και δικαίωµα
παραµονής

E-2841/03

Ria Oomen-Ruijten Καθιέρωση γερµανικού συστήµατος επιστροφής
εγγυήσεων

E-2842/03

Astrid Thors Ανάθεση παιδιών σε ιδρύµατα στη Λεττονία E-2843/03

Isabelle Caullery Ενίσχυση στις αεροπορικές εταιρείες µε χαµηλές
τιµές

P-2844/03

Isabelle Caullery ∆ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
αεροµεταφορές

E-2845/03



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ22

∆ελτίο 20.10.2003 - EL - PE 332.929

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Isabelle Caullery Ευρωπαϊκή οδηγία για τη χρέωση του κόστους της
υποδοµής των µεταφορών

E-2846/03

Miquel Mayol i Raynal Πολεοδοµικό σχέδιο Salobrar de Campos - Es trenc P-2847/03

Mihail Papayannakis Εφαρµογή της Οδηγίας 2000/53/EK E-2848/03

Stavros Xarchakos Καταγγελίες ή παραβάσεις σχετικά µε την εφαρµογή
της περιβαλλοντικής κοινοτικής νοµοθεσίας στην
Ελλάδα

E-2849/03

Stavros Xarchakos Πρακτικές ορισµένων οικοδοµικών και
παραθεριστικών συνεταιρισµών στην Ελλάδα

E-2850/03

Monica Frassoni Κατασκευή, χωρίς ΕΠΕ, δρόµου στην περιοχή ΤΚΕ
των Gessi Triassici, στον Εθνικό ∆ρυµό των
Απεννίνων Τοσκάνης Εµίλιας (villa Minozzo,
επαρχία  Reggio Emilia, Ιταλία

E-2851/03

Raffaele Costa Ιταλικά σχέδια υποβληθέντα στο πλαίσιο του
κοινοτικού προγράµµατος δράσης στο θέµα της
δηµόσια υγείας

E-2852/03

Richard Corbett Οδηγία για τις λιµενικές υπηρεσίες: επίθεση κατά
του Κοινοβουλίου από υπάλληλο της Επιτροπής

E-2853/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Πρόγραµµα MEDA και Γυναίκες P-2854/03

Christopher Huhne Οδηγία για τη διάθεση βιοκτόνων προϊόντων P-2855/03

Jens-Peter Bonde Καθεστώς της τουρκικής γλώσσας E-2856/03

Graham Watson Σεϋχέλλες E-2857/03

Pierre Jonckheer Υπαίθριο ανθρακωρυχείο βορείως της Λεόν (περιοχή
Μπάγιε ντε Λαθιάνα, Ισπανία)

E-2858/03

Mario Borghezio Ύψος των ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων στους
φονταµενταλιστές ισλαµιστές Παλαιστίνιους της
Χαµάς

E-2859/03

Jens-Peter Bonde Το άρθρο ΙΙΙ-302 του σχεδίου συντάγµατος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-2860/03

Graham Watson Γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες E-2861/03

Anne André-Léonard "Το ευρωπαϊκό γραφείο δηµόσιων υποθέσεων και
δικαιωµάτων του ανθρώπου" της Σαηεντολογίας

P-2862/03

Ole Sørensen Κοινοποίηση έκτακτου συναγερµού από την
Επιτροπή για σαλµονέλα στο δανέζικο χοίρειο κρέας

P-2863/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Maurizio Turco Στοιχεία και πηγές από τα οποία είναι δυνατόν να
συναχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε το σηµερινό
ρόλο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος του
Βατικανού ως προς την καταβολή τόκων σε φυσικά
πρόσωπα

P-2864/03

Elisabeth Schroedter και Inger
Schörling

Καταστροφή µοναδικών στοιχείων της ευρωπαϊκής
φυσικής κληρονοµιάς στο Βραδεµβούργο
(Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία Γερµανίας)

E-2865/03

Anne André-Léonard " Το ευρωπαϊκό γραφείο δηµόσιων υποθέσεων και
δικαιωµάτων του ανθρώπου" της Σαηεντολογίας

E-2866/03

Brice Hortefeux Καθυστέρηση στον τοµέα της ανώτερης εκπαίδευσης E-2867/03

Brice Hortefeux Ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας E-2868/03

Margrietus van den Berg Πρόγραµµα Συντονισµένων ∆οκιµών ευρωπαϊκών
και  αναπτυσσοµένων χωρών

E-2869/03

Maurizio Turco ∆ικαστική έρευνα σχετικά µε τη χρησιµοποίηση
πιστώσεων της Περιφέρειας Lombardia  που
προορίζονταν για επαγγελµατική κατάρτιση

E-2870/03

Hiltrud Breyer Έρευνα σε ανθρώπινα έµβρυα και εµβρυϊκά
βλαστικά κύτταρα

P-2871/03

Margrietus van den Berg Ανέλκυση του πορθµείου Le Joola P-2872/03

Jules Maaten Μέτρηση της περιεκτικότητας αιθάλης σε
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως. Οδηγίες 92/55/ΕΟΚ,
96/96/ΕΚ και 99/52/ΕΚ .

E-2873/03

Proinsias De Rossa Αφαίρεση παιδικών οργάνων χωρίς τη συγκατάθεση
των γονέων

E-2874/03

Hélène Flautre Η κατάσταση των µεταναστών και των αιτούντων
άσυλο στη Μάλτα

P-2875/03

Alexandros Alavanos ∆ιαµόρφωση διατροφικών συνηθειών στα σχολεία E-2876/03

Jan Dhaene ∆ιεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισµός "Μονοπάτια
της Ευρώπης" και πλατεία Jean Rey

E-2877/03

Jan Dhaene Ο τεχνικός έλεγχος των συστηµάτων έµµεσης
όρασης στα οχήµατα εµπορικής χρήσης

E-2878/03

Jan Dhaene Ο τεχνικός έλεγχος των συστηµάτων έµµεσης
όρασης στα οχήµατα εµπορικής χρήσης

E-2879/03

Jan Dhaene Οι κλοπές ποδηλάτων E-2880/03

Jan Dhaene Η κλοπές ποδηλάτων E-2881/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Antonios Trakatellis Εφαρµογή της οδηγίας 2000/35/ΕΚ στην ΕΕ και
καθυστέρηση πληρωµών σε νοσοκοµείο από το
κράτος και δηµόσιους οργανισµούς στην Ελλάδα

P-2882/03

Charles Tannock Κατηγορίες για υπερτιµολογήσεις  από τις
ναυτιλιακές εταιρείες που τα πλοία τους διασχίζουν
τη Μάγχη

P-2883/03

Charles Tannock ∆ιωγµός χριστιανών στην Αίγυπτο E-2884/03

Charles Tannock Εφαρµογή της συµφωνίας σύνδεσης ΕΕ / Ισραήλ E-2885/03

Charles Tannock ∆υσκολίες που παρουσιάζονται κατά την
ελευθέρωση του ευρωπαϊκού τοµέα σιδηροδροµικών
µεταφορών

E-2886/03

Bill Miller Ζωικά παραπροϊόντα E-2887/03

Joan Vallvé Νησιωτικές πτήσεις. Χαρακτηρισµός δηµόσιας
υπηρεσίας

E-2888/03

Samuli Pohjamo και Mikko Pesälä Ελάχιστη τιµή εισαγωγής και δασµοί  για τον σολοµό
και την σολοµοπέστροφα από την Νορβηγία

E-2889/03

Anne Jensen Ενίσχυση εργοστασίων στην πρώην Ανατολική
Γερµανία

E-2890/03

Konstantinos Hatzidakis Ανεπάρκεια µέτρων ασφαλείας στους εργασικούς
χώρους στην Ελλάδα

E-2891/03

Mario Borghezio Αποτελεσµατικότερα συστήµατα πιστοποίησης για
το δοµικό χάλυβα που προέρχεται από εξωκοινοτικές
χώρες

E-2892/03

Ole Krarup Παραβίαση των κανόνων για την προστασία
δεδοµένων

P-2893/03

Konstantinos Hatzidakis Πρόγραµµα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας
(STAGE) στην Ελλάδα

E-2894/03

Dana Scallon Ιρλανδοί εκτροφείς προβάτων E-2895/03

Patricia McKenna Πρόγραµµα της ΕΕ για την ειρήνη και τη
συµφιλίωση

P-2896/03

Roberta Angelilli Κρίση απασχόλησης στην εταιρεία Alcatel Italia
S.p.A.

P-2897/03

Helmut Kuhne Πιθανή αδικαιολόγητη χρήση κοινοτικών πόρων
στην Ισπανία

E-2898/03

Konstantinos Hatzidakis Εξέλιξη δηµόσιου χρέους και ελλείµµατος της
Ελλάδας για το 2003

E-2899/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Antonio Tajani Προάσπιση των θέσεων εργασίας στην εταιρεία
Alcatel του Ριέτι

E-2900/03

Antonio Tajani Προάσπιση των θέσεων εργασίας στην εταιρεία
Alcatel του Ριέτι

E-2901/03

Miet Smet Η αναστολή συµβάσεων συνεργασίας και η αναβολή
της υπογραφής συµφωνιών συνεργασίας

E-2902/03

Miet Smet Η αναστολή συµβάσεων συνεργασίας και η αναβολή
της υπογραφής συµφωνιών συνεργασίας

E-2903/03

Miet Smet Το πρόγραµµα CARDS E-2904/03

Konstantinos Hatzidakis Ανεργία στην Ελλάδα µε βάση την απογραφή του
2001

E-2905/03

Gerhard Schmid Εφαρµογή της οδηγίας 2001/97/ΕΚ για την πρόληψη
της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες

E-2906/03

Antonios Trakatellis ∆απάνες και διαρθρωτικοί δείκτες για Έρευνα και
Καινοτοµία σε ΕΕ και Ελλάδα

E-2907/03

Franz Turchi Βιοµηχανικό πρόγραµµα Alcatel E-2908/03

Olivier Dupuis Μελλοντικό καθεστώς του Θιβέτ P-2909/03

Joan Vallvé Προβλήµατα στα σύνορα Γερµανίας-Πολωνίας E-2910/03

Glenys Kinnock Βία στο ποδόσφαιρο E-2911/03

Joan Vallvé Πολιτικές για τη συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση E-2912/03

Claude Moraes Eφαρµογή της οδηγίας για το χρόνο εργασίας στον
τοµέα δραστηριότητας ανοικτής θάλασσας

P-2913/03

Mario Borghezio Οι δηλώσεις του Πρόντι για τον Αραφάτ απάδουν
στις αρµοδιότητές του

P-2914/03

Francesco Speroni Η µεροληψία του Πρόντι κατά τη διάρκεια της
εκστρατείας για το δηµοψήφισµα στη Σουηδία

P-2915/03

Marianne Thyssen Κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση σε διεθνικές
ενώσεις καλλιεργητών οπωροκηπευτικών

P-2916/03

Gabriele Stauner 2 SDA, Camire, Marcom, World Systems, Ariane II
group, Sema Belgium

E-2917/03

Marco Cappato και Maurizio Turco Υπόθεση του ιταλού Maurizio Trotta που κρατείται
στην Ρουµανία

E-2918/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Marco Cappato και Maurizio Turco Υπόθεση του ιταλού Maurizio Trotta που κρατείται
στην Ρουµανία

E-2919/03

Miquel Mayol i Raynal Εναλλακτική και συµπληρωµατική ιατρική E-2920/03

Glyn Ford Επιδοτήσεις βαµβακιού E-2921/03

Claude Moraes Εµπορικές κυρώσεις κατά της Βιρµανίας E-2922/03

Marianne Thyssen Το σύστηµα χορήγησης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
και οι ΜΜΕ

E-2923/03

Salvador Garriga Polledo Ένα Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για τη διασφάλιση του
ενεργειακού εφοδιασµού

E-2924/03

Salvador Garriga Polledo Ευρωπαϊκό Σύµφωνο παραγωγικότητας E-2925/03

Michl Ebner Χαρακτήρας επείγοντος για την ανάπτυξη των
εθελοντών πυροσβεστών

E-2926/03

Michl Ebner Χαρακτήρας επείγοντος για την ανάπτυξη των
εθελοντών πυροσβεστών

E-2927/03

Proinsias De Rossa Eυρωπαϊκή Προοπτική για τη Χωροταξική Ανάπτυξη
και Σχέδιο SRUΝΑ

E-2928/03

Olivier Dupuis Kατάσταση του Thich Tri Luc,βιετναµέζου πολίτη µε
καθεστώς πρόσφυγα σύµφωνα µε την Υπατη
Αρµοστεία των ΗΕ για τους πρόσφυγες, που
συνελήφθη στην Καµπότζη και αναµένει δικαστική
απόφαση στο Βιετνάµ

E-2929/03

Marco Cappato και άλλοι ∆ιορισµός του στρατηγού Αµάρ ως προέδρου της
Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής της Παγκόσµιας
∆ιάσκεψης για την Κοινωνία της Πληροφόρησης

E-2930/03

Marco Cappato και άλλοι ∆ιορισµός του στρατηγού Αµάρ ως προέδρου της
Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής της Παγκόσµιας
∆ιάσκεψης για την Κοινωνία της Πληροφόρησης

E-2931/03

Cristiana Muscardini Καταπολέµηση της παράνοµης αντιγραφής
προϊόντων

E-2932/03

Cristiana Muscardini Όρια συγκέντρωσης πλήρους DDT στα ψάρια E-2933/03

José Ribeiro e Castro Kούβα - Ισπανικό Ινστιτούτο E-2934/03

Monica Frassoni και Guido
Sacconi

Συµπερίληψη των αποβλήτων µεταξύ των πηγών
ενέργειας στις οποίες επιφυλάσσεται το καθεστώς
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας

E-2935/03

Ria Oomen-Ruijten και Alexander
de Roo

Ηλεκτρική σύνδεση τροχόσπιτων E-2936/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Philip Claeys Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη µετανάστευση,
την ένταξη και την απασχόληση - Οικονοµικός ρόλος
της µετανάστευσης

E-2937/03

Philip Claeys Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη µετανάστευση,
την ένταξη και την απασχόληση

E-2938/03

José Ribeiro e Castro ΕURΕS - Προώθηση και διάδοση E-2939/03

Rosa Miguélez Ramos Ενισχύσεις από το Ταµείο Αλληλεγγύης E-2940/03

Rosa Miguélez Ramos Ενισχύσεις από το Ταµείο Αλληλεγγύης E-2941/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Πολυετές Πρόγραµµα Προσανατολισµού (ΠΠΠ):
Μείωση του αριθµού των πλοίων του κοινοτικού
αλιευτικού στόλου

E-2942/03

Erik Meijer Η συµµετοχή των ευρωπαίων φορολογουµένων στην
προώθηση και τη διατήρηση των ταυροµαχιών και
άλλων τοπικών συνηθειών που συνεπάγονται την
κακή µεταχείριση ζώων

E-2943/03

Erik Meijer Η κατάργηση του ειδικού τρένου για την
εξυπηρέτηση του µεγάλου αριθµού υπαλλήλων και
συνεργατών των πολιτικών οµάδων που διακινούνται
µεταξύ των δύο τόπων συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

E-2944/03

Dana Scallon Ειδικό πρόγραµµα έρευνας E-2945/03

Dana Scallon Ειδικό πρόγραµµα έρευνας E-2946/03

Peter Liese Βιοµηχανική περιοχή στο Trupbach P-2947/03

Christopher Heaton-Harris Γνωστοποίηση των δυσλειτουργιών P-2948/03

Gian Gobbo Επισήµανση των κατεψυγµένων προϊόντων P-2949/03

Dorette Corbey Το µέλλον του προγράµµατος LIFE για την
προστασία του περιβάλλοντος

P-2950/03

Brice Hortefeux Σχέδιο κανονισµού REACH P-2951/03

Maurizio Turco και Marco Cappato Καταδίκη σε θάνατο διά λιθοβολισµού στη Νιγηρία E-2952/03

Maurizio Turco και Marco Cappato Καταδίκη σε θάνατο διά λιθοβολισµού στη Νιγηρία E-2953/03

Maurizio Turco και Marco Cappato Το τελευταίο κρούσµα διώξεως οµοφυλοφίλων στην
Αίγυπτο

E-2954/03

Maurizio Turco και Marco Cappato Το τελευταίο κρούσµα διώξεως οµοφυλοφίλων στην
Αίγυπτο

E-2955/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Bart Staes Αύξηση της ενίσχυσης του Ταµείου των Ηνωµένων
Εθνών για την ενίσχυση των πληθυσµών (UNFPA)

E-2956/03

Mogens Camre Η πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση της
Οδηγίας 94/35/ΕΚ

E-2957/03

Armando Cossutta Ακρίβεια στις χώρες της ευρωζώνης E-2958/03

Armando Cossutta Κίνδυνοι πλήρους διακοπής της ηλεκτροδότησης E-2959/03

Armando Cossutta Η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή E-2960/03

Alexandros Alavanos Εργαζόµενοι στην Μονάδα Οργάνωσης ∆ιαχείρισης
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΜΟ∆) Α.Ε.

E-2961/03

Alexandros Alavanos Καταστροφή θησαυρών στην Αγία Σοφία E-2962/03

Alexandros Alavanos Περικοπές κονδυλίων για την έρευνα και πρόληψη
των ατυχηµάτων

E-2963/03

Brigitte Langenhagen Ψηφιακή συσκευή ελέγχου P-2964/03

Graham Watson Χρηµατοδότηση έρευνας για την ενδοµητρίωση E-2965/03

Brian Simpson Εθνικό Ισπανικό Υδρολογικό Σχέδιο: οι συνέπειες
του σχεδίου κατασκευής φράγµατος La Brena στον
ιβηρικό λύγκα και τα προστατευόµενα αρπακτικά

E-2966/03

Marie-Thérèse Hermange Ευρωπαίος επίτροπος διοικήσεως για παιδιά E-2967/03

Maurizio Turco Eurojust E-2968/03

Roberto Bigliardo ∆ιαχείριση κοινοτικών κονδυλίων ύψους 150.000
ευρώ - ανάµειξη υπουργού της Ρουµανίας

E-2969/03

________________________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ Αριθ. ΡΕ Συντάκτης Θέµα
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας Υπογραφές

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 11

16/2003 335.426 Othmar KARAS H διεξαγωγή πανευρωπαϊκού δηµοψηφίσµατος για
τη θέσπιση του Συντάγµατος της Ευρώπης
(Συνταγµατική Συνθήκη)

01.09.2003 01.12.2003 25

17/2003 336.348 Struan STEVENSON, Bob van den
BOS, Nelly MAES,  Μιχαήλ
Παπαγιαννάκη και Phillip
WHITEHEAD

Απαγόρευση της γούνας γάτας και σκύλου 22.09.2003 22.12.2003 84

18/2003 336.360 André BRIE, Willi GÖRLACH,
Joost LAGENDIJK και Philippe
MORILLON

Η αναγκαία βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά
τα ανθρώπινα δικαιώµατα του κουρδικού πληθυσµού
στη Συρία

22.09.2003 22.12.2003 16

                                                     
1 Κατάσταση στις  25.09.2003
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19/2003 336.516 Marie Anne ISLER BÉGUIN και
Alexander de ROO,

Αναγωγή της κύρωσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο
σε προϋπόθεση για τη σύναψη συµφωνιών της ΕΕ µε
τρίτες χώρες

22.09.2003 22.12.2003 19

20/2003 336.517 Philip CLAEYS και Koenraad
DILLEN

Η διεξαγωγή δηµοψηφισµάτων σχετικά µε την
ενδεχόµενη προσχώρηση της Τουρκίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

22.09.2003 22.12.2003 8

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

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
PSE

Υπεριορδανία και Γάζα: χρηµατοδοτική
και τεχνική συνεργασία (τροπ. καν.
1734/94/ΕΚ)

AFET (Γ) 07.10.03 C5-0403/03

MULDER
(ELDR)

Προστασία των υπόγειων υδάτων από
τη ρύπανση

AGRI (Γ) 07.10.03 C5-0447/03

DAUL
(PPE-DE)

προστασία των φυτών AGRI (O) 29.09.03 C5-0392/03

DAUL
(PPE-DE)

Λυκίσκος: κοινή οργάνωση αγοράς
ΚΟΑ, παράταση της ενίσχυσης έως το
2004 (τροπ. καν. 1696/71/ΕΟΚ)

AGRI (O) 07.10.03 C5-0460/03

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Ενίσχυση που χορηγείται στον τοµέα
των σπόρων προς σπορά 2004/05

AGRI (O) 07.10.03 C5-0459/03

Οµάδα
PPE-DE

Προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά
τους (τροπ. οδηγίας 64/432/ΕΚ,
93/119/ΕΟΚ, παρεκλ. οδηγίας.

AGRI (O) 29.09.03 C5-0438/03

AVEROFF
(PPE-DE)

Κοινωνία της πληροφορίας, eEurope:
στατιστικές της ΕΕ

BUDG (Γ) 07.10.03 C5-0401/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Αλιεία: το επιπλέον κόστος που
συνεπάγεται ο εξόχως απόκεντρος
χαρακτήρας των Αζορών, της Μαδέρας,
των Καναρίων Νήσων, τ

BUDG (Γ) 07.10.03 C5-0390/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Πρωτόκολλο αλιείας ΕΚ/Ακτής του
Ελεφαντοστού

BUDG (Γ) 07.10.03 C5-0458/03

FÄRM
(PSE)

Σερβία-Μαυροβούνιο: χορήγηση
συµπληρωµατικής µακροοικονοµικής
χρηµατοδοτικής συνδροµής (τροπ.
αποφ.2002/882/CE)

BUDG (Γ) 07.10.03 C5-0428/03

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

Υπεριορδανία και Γάζα: χρηµατοδοτική
και τεχνική συνεργασία (τροπ. καν.
1734/94/ΕΚ)

BUDG (Γ) 07.10.03 C5-0403/03
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

KUCKELKORN
(PSE)

∆ηµόσια Υγεία: Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πρόληψης και Ελέγχου Μεταδοτικών
Νόσων

BUDG (Γ) 07.10.03 C5-0400/03

MULDER
(ELDR)

Ενίσχυση που χορηγείται στον τοµέα
των σπόρων προς σπορά 2004/05

BUDG (Γ) 07.10.03 C5-0459/03

MULDER
(ELDR)

Λυκίσκος: κοινή οργάνωση αγοράς
ΚΟΑ, παράταση της ενίσχυσης έως το
2004 (τροπ. καν. 1696/71/ΕΟΚ)

BUDG (Γ) 07.10.03 C5-0460/03

BÖSCH
(PSE)

Καταπολέµηση της απάτης: προστασία
των οικονοµικών συµφερόντων της
Κοινότητας, πρόγραµµα δράσης

CONT (O) 29.09.03 C5-0312/03

DOS SANTOS
(PSE)

Οδικές µεταφορές: βαρεά φορτηγά
οχήµατα και τιµολόγηση των έργων
υποδοµής (τροπ. οδηγίας 1999/62/ΕΚ)

ECON (Γ) 22.09.03 C5-0351/03

RADWAN
(PPE-DE)

Εσωτερική Αγορά: στρατηγική και
προτεραιότητες 2003-2006.
Ανακοίνωση

ECON (Γ) 06.10.03 C5-0379/03

Οµάδα
PPE-DE

Ευρώ: προστασία από τα κίβδηλα
κέρµατα, αρµοδιότητα της Επιτροπής
στο ΕΤΕΚ και

ECON (Γ) 07.10.03

HERMANGE
(PPE-DE)

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας: µειωµένοι
συντελεστές ΦΠΑ (τροπ. οδ.
77/388/ΕΟΚ)

EMPL (Γ) 24.09.03 C5-0359/03

Οµάδα
PSE

Κοινωνική ασφάλιση: µισθωτοί, µη
µισθωτοί και µέλη οικογενειών (τροπ.
Καν. 1408/71/ΕΟΚ, 574/72/ΕΟΚ)

EMPL (O) 24.09.03 C5-0368/03

McKENNA
(VERTS/ALE)

Προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά
τους (τροπ. οδηγίας 64/432/ΕΚ,
93/119/ΕΟΚ, παρεκλ. οδηγίας.

ENVI (Γ) 02.10.03 C5-0438/03

BOWIS
(PPE-DE)

∆ηµόσια Υγεία: Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πρόληψης και Ελέγχου Μεταδοτικών
Νόσων

ENVI (O) 25.09.03 C5-0400/03

GOODWILL
(PPE-DE)

αέρια του φαινοµένου του θερµοκηπίου ENVI (O) 25.09.03 C5-0397/03
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

de ROO
(VERTS/ALE)

Ατµοσφαιρική µόλυνση:ανταλλαγή
ποσοστώσεων εκποµπής αερίων
θερµοκηπίου, πρωτόκολλο του Κυότο

ENVI (O) 02.10.03 C5-0355/03

Οµάδα
ELDR

Περιβάλλον : απαιτήσεις οικολογικού
σχεδιασµού για τα προϊόντα που
καταναλώνουν ενέργεια (τροπ. οδ.

ENVI (O) 07.10.03 C5-0369/03

Οµάδα
PPE-DE

Προστασία των υπόγειων υδάτων από
τη ρύπανση

ENVI (O) 07.10.03 C5-0447/03

Οµάδα
PSE

Εκποµπές ρυπογόνων αερίων από
κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση

ENVI (O) 07.10.03 C5-0456/03

FRAISSE
(GUE/NGL)

Πληθυσµός και ανάπτυξη: 10 έτη µετά
τη ∆ιάσκεψη των ΗΕ στο Κάιρο

FEMM (Γ) 02.10.03

GHILARDOTTI
(PSE)

Η ανάπτυξη του τοµέα των υπηρεσιών
µε προοπτική τη δηµιουργία θέσεων
εργασίας

FEMM (Γ) 02.10.03

GILLIG
(PSE)

Επιτροπή κοινωνικής προστασίας FEMM (Γ) 02.10.03 C5-0317/03

PRETS
(PSE)

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των
φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας:
αναµόρφωση καν. 1035/97/ΕΚ.
Ανακοίνωση

FEMM (Γ) 02.10.03 C5-0436/03

Οµάδα
PPE-DE

Αφγανιστάν: προκλήσεις και προοπτικές
για το µέλλον

FEMM (Γ) 02.10.03

Οµάδα
PPE-DE

Απόσπαση των εργαζοµένων στο
πλαίσιο παροχής υπηρεσιών: εφαρµογή
της οδηγίας.

FEMM (Γ) 02.10.03 C5-0405/03

Οµάδα
VERTS/ALE

Η οργάνωση του χρόνου εργασίας
(Αναθεωρηµένη οδηγία 93/104/ΕΟΚ)

FEMM (Γ) 02.10.03

ZRIHEN ZAARI
(PSE)

Ανάπτυξη και συνεργασία: προαγωγή
της ισότητας των φύλων

FEMM (O) 02.10.03 C5-0367/03

LANGEN
(PPE-DE)

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Πράσινο
Βιβλίο

ITRE (Γ) 22.09.03 C5-0376/03
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

PLOOIJ-VAN
GORSEL
(ELDR)

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας: µειωµένοι
συντελεστές ΦΠΑ (τροπ. οδ.
77/388/ΕΟΚ)

ITRE (Γ) 22.09.03 C5-0359/03

TURMES
(VERTS/ALE)

Περιβάλλον : απαιτήσεις οικολογικού
σχεδιασµού για τα προϊόντα που
καταναλώνουν ενέργεια (τροπ. οδ.

ITRE (Γ) 22.09.03 C5-0369/03

CAUDRON
(GUE/NGL)

Αυτοκινητοβιοµηχανία: εναρµονισµένη
έγκριση των οχηµάτων, των
ρυµουλκουµένων και των συστηµάτων
(παρεκλ. αντικ. οδηγίας

ITRE (Γ) 02.10.03 C5-0320/03

NEWTON DUNN
(ELDR)

∆ιασυνοριακή ατµοσφαιρική ρύπανση
µεγάλης απόστασης: έµµονοι οργανικοί
ρύποι, πρωτόκολλο

ITRE (Γ) 02.10.03 C5-0318/03

NEWTON DUNN
(ELDR)

Περιβάλλον: έµµονοι οργανικοί ρύποι
(τροπ. οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και
96/59/ΕΚ)

ITRE (Γ) 02.10.03 C5-0273/03

NEWTON DUNN
(ELDR)

Περιβάλλον: έµµονοι οργανικοί ρύποι,
σύµβαση της Στοκχόλµης

ITRE (Γ) 02.10.03 C5-0315/03

Οµάδα
UEN

Αναπτυξιακή συνεργασία: κρατικές
επιχειρήσεις, δηµόσιες υπηρεσίες και
οικονοµία των αναπτυσσοµένων χωρών.
Ανακοίνωση

ITRE (Γ) 02.10.03 C5-0383/03

Οµάδα
PSE

Ατµοσφαιρική µόλυνση:ανταλλαγή
ποσοστώσεων εκποµπής αερίων
θερµοκηπίου, πρωτόκολλο του Κυότο

ITRE (Γ) 02.10.03 C5-0355/03

Οµάδα
PSE

αέρια του φαινοµένου του θερµοκηπίου ITRE (Γ) 02.10.03 C5-0397/03

BELDER
(EDD)

Σερβία-Μαυροβούνιο: χορήγηση
συµπληρωµατικής µακροοικονοµικής
χρηµατοδοτικής συνδροµής (τροπ.
αποφ.

ITRE (O) 22.09.03 C5-0428/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Υπεριορδανία και Γάζα: χρηµατοδοτική
και τεχνική συνεργασία (τροπ. καν.
1734/94/ΕΚ)

ITRE (O) 02.10.03 C5-0403/03
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Συµφωνία συνεργασίας ΕΚ/Μαρόκου ITRE (O) 02.10.03

Οµάδα
PPE-DE

∆ιαχειριστικές δοµές του ευρωπαϊκού
προγράµµατος ραδιοπλοήγησης µέσω
δορυφόρου

ITRE (O) 02.10.03 C5-0391/03

CROWLEY
(UEN)

Νοµικό πλαίσιο για τον ενοποιηµένο
χώρο πληρωµών

JURI (Γ) 01.10.03

CROWLEY
(UEN)

Αµεσοι και έµµεσοι φόροι: αµοιβαία
βοήθεια των αρµοδίων αρχών (τροπ.
οδηγίας 77/799/ΕΟΚ)

JURI (Γ) 01.10.03 C5-0370/03

ZIMERAY
(PSE)

΄Ακρως απόκεντρες περιφέρειες:
διαχείριση αλιευτικών στόλων

JURI (Γ) 01.10.03 C5-0243/03

LEHNE
(PPE-DE)

∆εύτερο αίτηµα υπερασπίσεως της
βουλευτικής ασυλίας του κ. Bossi

JURI (O) 01.10.03 IMM032172

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Πυρηνική ενέργεια: αστική ευθύνη,
τροποποίηση της Σύµβασης των
Παρισίων του 1960 και των
πρωτοκόλλων

JURI (O) 01.10.03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής
ασυλίας του κ. Gargani

JURI (O) 01.10.03 IMM032182

WALLIS
(ELDR)

Πολιτική αεροπορία (κωδικοποιηµένη
έκδοση)

JURI (O) 01.10.03 C5-0425/03

WALLIS
(ELDR)

Κανονισµός για τα εµπορικά µέτρα για
χώρες της διαδικασίας σταθεροποίησης

JURI (O) 01.10.03

WALLIS
(ELDR)

Μισθωµένα οχήµατα χωρίς οδηγό στις
οδικές εµπορευµατικές µεταφορές

JURI (O) 01.10.03 C5-0448/03

WALLIS
(ELDR)

∆ικαστική συνεργασία σε αστικές και
εµπορικές υποθέσεις: διασυνοριακές
διαφορές, εξωσυµβατικές ενοχές, Ρώµη
ΙΙ

JURI (O) 07.10.03 C5-0338/03

Οµάδα
PPE-DE

Ταµείο Αποζηµίωσης ζηµιών από
Πετρελαϊκή Ρύπανση

JURI (O) 01.10.03
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

SØRENSEN
(ELDR)

Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας:
δασµολογικό καθεστώς, έλεγχος και
πληροφορίες σχετικά µε τους κινδύνους
(τροπ. καν.

LIBE (Γ) 07.10.03 C5-0345/03

COELHO
(PPE-DE)

Σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν:
πρόσβαση των υπηρεσιών που είναι
υπεύθυνες για την έκδοση αδειών
κυκλοφορίας οχηµάτων. Τροπ

LIBE (O) 22.09.03 C5-0412/03

SCHMID
(PSE)

Ευρώ: προστασία από τα κίβδηλα
κέρµατα, αρµοδιότητα της Επιτροπής
στο ΕΤΕΚ και

LIBE (O) 22.09.03

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία:
ανταλλαγές και µετακινήσεις προσώπων
στα εξωτερικά χερσαία σύνορα των
κρατών µελών

LIBE (O) 30.09.03 C5-0442/03

ROURE
(PSE)

∆ιεθνές οργανωµένο έγκληµα: σύναψη
της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
της 15.11.2000 εξ ονόµατος της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας

LIBE (O) 30.09.03

ROURE
(PSE)

∆ιεθνές οργανωµένο έγκληµα:
διακίνηση µεταναστών, σύναψη του
πρωτοκόλλου των Ηνωµένων Εθνών

LIBE (O) 30.09.03

ROURE
(PSE)

∆ιεθνές οργανωµένο έγκληµα: εµπορία
ανθρώπων, σύναψη του πρωτοκόλλου
της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών

LIBE (O) 30.09.03

STOCKTON
(PPE-DE)

Τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία:
ελεύθερη κυκλοφορία στα προσωρινά
εξωτερικά σύνορα των κρατών µελών

LIBE (O) 30.09.03 C5-0443/03

SWIEBEL
(PSE)

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των
φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας:
αναµόρφωση καν. 1035/97/ΕΚ.
Ανακοίνωση

LIBE (O) 30.09.03 C5-0436/03

von
BOETTICHER
(PPE-DE)

Συνδροµή κατά τη διέλευση σπό το
έδαφος ενός ή περισσότερων κρατών
µελών, µέτρα αποµάκρυνσης που
λαµβάνονται από τα κράτ

LIBE (O) 30.09.03 C5-0439/03
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

von
BOETTICHER
(PPE-DE)

Κοινές πτήσεις για την αποµάκρυνση
υπηκόων τρίτων χωρών που ευρίσκονται
παράνοµα στο έδαφος της ΕΚ

LIBE (O) 30.09.03 C5-0440/03

ATTWOOLL
(ELDR)

Κοινή αλιευτική πολιτική: προστασία
κοραλλιογενών υφάλων Darwin Mounds
(τροπ. καν.

PECH (O) 02.10.03 C5-0446/03

STEVENSON
(PPE-DE)

Πρωτόκολλο αλιείας ΕΚ/Ακτής του
Ελεφαντοστού

PECH (O) 02.10.03 C5-0458/03

_______________________
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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. 5/2003 και αριθ. 6/2003

AGRI
BUDG
CONT

SEC (03) 805
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο για τις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων -
Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 7/2003 και αριθ. 8/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 915
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής : Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της
Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) Κανονισµοί (ΕΚ)
αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
και αριθ. 1074/1999 του Συµβουλίου (Ευρατόµ)

BUDG
LIBE

CONT

COM (03) 154
τελ.

Ανακοινωση της επιτροπης προς το συµβουλιο και το ευρωπαϊκο
κοινοβουλιο για τη συνεργασια στην ευρωπαϊκη ενωση σχετικα µε
την ετοιµοτητα και την αποκρουση των επιθεσεων µε βιολογικους
και χηµικους παραγοντες (υγειονοµικη ασφαλεια)

BUDG
ITRE
ENVI

COM (03) 320
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο: Μέτρα χρηµατοδοτικής συνδροµής υπέρ των
καινοτόµων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που δηµιουργούν
θέσεις απασχόλησης (Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και την
απασχόληση 1998) Κατάσταση στις 31 ∆εκεµβρίου 2002

ECON
ITRE
EMPL

COM (03) 480
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Ετήσια έκθεση του 2002 του προγράµµατος
PHARE και των προενταξιακών µέσων για την Κύπρο, τη Μάλτα
και την Τουρκία

AFET
RETT
ITRE

COM (03) 497
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής Τα διαρθρωτικά ταµεία και ο
συντονισµός τους µε το Ταµείο Συνοχής - Αναθεωρηµένες
ενδεικτικές κατευθύνσεις

RETT COM (03) 499
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για την εφαρµογή των συµφωνιών µεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και του
Καναδά σχετικά µε την εφαρµογή των νοµοθεσιών τους περί
ανταγωνισµού από την 1η Ιανουαρίου 2002 ως την 31η ∆εκεµβρίου
2002

ECON
ITRE

COM (03) 500
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για τα αποτελέσµατα των πολυετών προγραµµάτων
προσανατολισµού για τους αλιευτικούς στόλους στο τέλος του 2002

PECH COM (03) 508
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε οδηγό ορθής πρακτικής µη
δεσµευτικού χαρακτήρα για την εφαρµογή της οδηγίας 1999/92/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις
ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και
της ασφάλειας των εργαζοµένων οι οποίοι είναι δυνατόν να
εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατµόσφαιρες

ENVI
EMPL

COM (03) 515
τελ.

_____________________________
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

98/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
όσον αφορά τις πρόσφατες παραβιάσεις της µπλε γραµµής

Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2003

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση καταδικάζει απερίφραστα τις νέες επιθέσεις των παραστρατιωτικών οµάδων
Χεσµπολά κατά ισραηλινών στόχων που προκάλεσαν τον θάνατο ενός αµάχου και τον τραυµατισµό πολλών
άλλων.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση εκφράζει τα συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη της στις οικογένειες των θυµάτων και
στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Η ΕΕ προτρέπει τον Λίβανο και όλους τους άλλους εµπλεκόµενους
περιφερειακούς παράγοντες να ασκήσουν όλη την επιρροή τους προκειµένου να αποτρέψουν περαιτέρω
επιθέσεις των Χεσµπολά κατά ισραηλινών στόχων.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση παροτρύνει όλα τα µέρη να αποτρέψουν την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης
και να σεβασθούν πλήρως την µπλέ γραµµή που έχουν καθορίσει τα Ηνωµένα ΄Εθνη. Σε αυτήν την κρίσιµη
φάση, όλα τα µέρη οφείλουν να επιδείξουν τη µέγιστη αυτοσυγκράτηση ώστε να µην θέτουν εµπόδια στην
πορεία προς την ειρήνη που έχει χαραχθεί από τον οδικό χάρτη.

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

________________________

99/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις νέες βιαιοπραγίες στο Ισραήλ και στα παλαιστινιακά εδάφη

Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει κατηγορηµατικά τις επιθέσεις αυτοκτονίας που διέπραξαν πρόσφατα
ορισµένες παλαιστινιακές τροµοκρατικές οργανώσεις, οι οποίες κόστισαν τη ζωή αθώων ανθρώπων. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυµάτων και συµπάσχει µε τους
τραυµατίες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί έντονα για την αναζωπύρωση της βίας στο Ισραήλ και στα παλαιστινιακά
εδάφη. Οι επιθέσεις αυτοκτονίας είναι αντίθετες µε την κατάπαυση του πυρός που αναγγέλθηκε στις 29
Ιουνίου 2003 και θίγουν τα συµφέροντα της πλειοψηφίας των Παλαιστινίων, η οποία υποστηρίζει τη
διακοπή της βίας.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει εκ νέου ότι η ταχεία, πλήρης και ορθή εφαρµογή του οδικού χάρτη εκ
µέρους αµφοτέρων των µερών είναι η µόνη δυνατή λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά επισταµένως από όλα
τα µέρη να αποφύγουν κάθε ενέργεια ικανή να οδηγήσει στην αναζωπύρωση της βίας. Οι δύο πλευρές
πρέπει να παραµείνουν αποφασισµένες να συνεχίσουν τις διαπραγµατεύσεις, οι οποίες δεν πρέπει να
παρεµποδισθούν από ριζοσπαστικές οργανώσεις αντίθετες προς την ειρήνη.

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.

________________________

101/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
ειρηνευτική διαδικασία στη Λιβερία
Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2003

Η ΕΕ χαιρετίζει τη συνολική ειρηνευτική συµφωνία που υπογράφηκε στην Άκρα τη ∆ευτέρα 18 Αυγούστου
από τους εµπολέµους και τα πολιτικά κόµµατα υπό την αιγίδα της ECOWAS (Οικονοµικής Κοινότητας των
∆υτικοαφρικανικών Κρατών), ως ένα θεµελιώδες βήµα προς την αποκατάσταση της ειρήνης, της ασφάλειας
και της σταθερότητας στη Λιβερία µετά από 14 έτη βίας και κακοδιοίκησης.

Η ΕΕ συγχαίρει την ECOWAS, τον πρόεδρό της κ. John Kufour, τον εκτελεστικό γραµµατέα της ∆ρ
Mohamed Ibn Chambas και το µεσολαβητή στρατηγό Abdusalami Abubakar για τις άοκνες προσπάθειές
τους, οι οποίες οδήγησαν σε αυτή την επιτυχή έκβαση. Συγχαίρει επίσης τη Νιγηρία, που διαδραµάτισε
βασικό ρόλο, για το γεγονóς óτι διέθεσε σύντοµα στρατεύµατα, τα οποία αναπτύχθηκαν για να
προστατεύσουν τον άµαχο πληθυσµό, και ανθρωπιστική βοήθεια. Εκφράζει την εκτίµησή της προς τα
αφρικανικά κράτη που έχουν αναγγείλει τη συµµετοχή τους στην ECOMIL (∆υτικοαφρικανική ειρηνευτική
δύναµη) και προς τις ΗΠΑ για την υποστήριξή τους στην ανάπτυξη και τις επιχειρήσεις της εν λόγω
δύναµης. Εν προκειµένω η ΕΕ τονίζει ότι είναι σηµαντικό να ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατόν η
ανάπτυξη της ECOMIL ως δύναµης εµπροσθοφυλακής της δύναµης σταθεροποίησης των Η.Ε. σύµφωνα µε
την απόφαση 1497 του Σ.Α. και επαναλαµβάνει την προθυµία της να τη στηρίξει.

Η ΕΕ καλεί όλα τα µέρη της συµφωνίας να την εφαρµόσουν καλόπιστα και να εγκαθιδρύσουν στις 14
Οκτωβρίου µεταβατική κυβέρνηση που θα οδηγήσει τη χώρα σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές τον
Οκτώβριο του 2005, αποκαθιστώντας έτσι πλήρως µια αιρετή δηµοκρατική κυβέρνηση.

Η ΕΕ καλεί τα γειτονικά κράτη της Λιβερίας να απόσχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που µπορεί να
πυροδοτήσει νέες εντάσεις ή βίαιες συγκρούσεις στη χώρα.

Ανησυχώντας βαθιά για τη σοβαρότητα της ανθρωπιστικής κατάστασης που ακόµα επικρατεί στη Λιβερία,
η ΕΕ εκφράζει την ευγνωµοσύνη της προς τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δρουν υπέρ των πληθυσµών
που έχουν ανάγκη, καλεί δε όλα τα µέρη να συνεργαστούν πλήρως σε αυτή την προσπάθεια.

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

________________________

102/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη Γουατεµάλα - Αποστολή παρατηρητών για τις εκλογές

Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2003

Η ΕΕ παρακολουθεί µε κάθε προσοχή τις εξελίξεις της πολιτικής κατάστασης στη Γουατεµάλα, ύστερα από
τα θλιβερά επεισόδια που έγιναν στις 24 και 25 του περασµένου Ιουλίου, ιδίως λόγω των επιπτώσεών τους
στις προσεχείς εκλογές.

Η ΕΕ υπενθυµίζει σχετικά ότι θεωρεί πολύ σηµαντική την ειρηνική διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας,
σε συνθήκες ισότητας και συµµετοχής. Η ΕΕ καλεί τις αρχές της Γουατεµάλας και όλα τα ενδιαφερόµενα
πολιτικά κόµµατα να µεριµνήσουν ώστε να ληφθούν τα µέτρα εκείνα που θα εξασφαλίσουν ότι οι εκλογές
της 9ης Νοεµβρίου θα είναι πραγµατικά ελεύθερες και διαφανείς, και τους προτρέπει να καταβάλλουν όλες
τους τις δυνάµεις για να µην επαναληφθούν βιαιότητες όπως αυτές που συνέβησαν στις 24 και 25 Ιουλίου.

Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της που η κυβέρνηση και η κοινωνία των πολιτών της Γουατεµάλας
αντέδρασαν ευνοϊκά στην απόφασή της να στείλει παρατηρητές των εκλογών στη Γουατεµάλα. Η ΕΕ κρίνει
ότι η αποστολή αυτή, µαζί µε την αποστολή που οργανώνει ο Οργανισµός Αµερικανικών Κρατών και σε
συνεργασία µε τους εθνικούς παρατηρητές, µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο για την εξασφάλιση
ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Με την αποστολή αυτή, η ΕΕ επιβεβαιώνει τη βούλησή της να επιβλέψει
την εκλογική διαδικασία και να είναι παρούσα, όπως και στο παρελθόν, σε µια κρίσιµη στιγµή για τη
δηµοκρατική ζωή της χώρας.

Ύστερα από το τελευταίο κύµα βιαιοτήτων, η ΕΕ αποφάσισε να στείλει αµέσως στη Γουατεµάλα τον
επικεφαλής της αποστολής παρατηρητών της ΕΕ για τις εκλογές, κ. Σακελλαρίου, πριν από την άφιξη
ολόκληρης της αποστολής το µήνα Σεπτέµβριο.

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας 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.

_______________________
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103/03

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

Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2003

Με την ευκαιρία των πρώτων πολυκοµµατικών προεδρικών εκλογών στη Ρουάντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση
επιθυµεί να συγχαρεί τον Πρόεδρο Paul Kagame για την νίκη του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζει τη
σηµασία των εκλογών αυτών οι οποίες αποτελούν σηµαντικό βήµα στη διαδικασία εθνικής συµφιλίωσης
στη χώρα. Η οργανωτική προσπάθεια που έγινε αποτελεί ενθαρρυντική ένδειξη της προόδου που επιτέλεσε
η Ρουάντα εννέα µόλις χρόνια µετά την τραυµατική εµπειρία της γενοκτονίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρεί µε ικανοποίηση ότι, όπως διαπίστωσε η αποστολή εκλογικών
παρατηρητών, οι εκλογές αυτές διεξήχθησαν µε ηρεµία και τάξη καθώς και ευρύτατη λαϊκή συµµετοχή,
πράγµα που αποδεικνύει την επιθυµία του λαού της Ρουάντα να οικοδοµήσει από κοινού το µέλλον του σε
κλίµα ειρήνης, ασφάλειας και ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι είναι πρόθυµη να συνδράµει
τον λαό της Ρουάντα στην επιδίωξη του στόχου αυτού.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωµένη να τονίσει ότι η αποστολή εκλογικών παρατηρητών
διατύπωσε αρκετές παρατηρήσεις στην προκαταρκτική δήλωσή της οι οποίες αφορούν διάφορα επεισόδια,
πράξεις παρενόχλησης και εκφοβισµού, εξαφανίσεις και συλλήψεις µελών της αντιπολίτευσης. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει ότι οι πράξεις αυτές θα αποτελέσουν αντικείµενο διαφανούς έρευνας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τον Πρόεδρο Kagame να ασκήσει την εντολή που του έδωσε ο λαός κατά τρόπο
που θα εξασφαλίζει ότι θα γίνουν σεβαστά τα συνταγµατικά δικαιώµατα όλων των πολιτών της χώρας. Ο
λαός της Ρουάντα επέλεξε την οδό µιας ειρηνικής πολιτικής διαδικασίας η οποία θα δώσει σε όλους την
ευκαιρία να εργαστούν για την οικοδόµηση µιας δηµοκρατικής κοινωνίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια των σχέσεών της µε τη Ρουάντα, αποδίδει µεγάλη σηµασία στη
διαδικασία εκδηµοκρατισµού και στην εγκαθίδρυση κράτους δικαίου στη χώρα αυτή. Με αυτό ακριβώς το
πνεύµα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη µέλη χορήγησαν σηµαντική βοήθεια για τη διεξαγωγή των
εκλογών. Με το ίδιο πνεύµα, εστάλη µια οµάδα εκλογικών παρατηρητών κατόπιν αιτήµατος των αρχών της
Ρουάντα. Η κοινή θέση της ΕΕ για τη Ρουάντα της 21ης Οκτωβρίου 2002 εξέφραζε την υποστήριξη της
Ένωσης στην εκλογική διαδικασία η οποία θα έπρεπε να είναι καθολικής συµµετοχής και να εγγυάται ότι
όλοι οι πολίτες της Ρουάντα και σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας (συµπεριλαµβανοµένων των πολιτικών
κοµµάτων) είναι ελεύθεροι να εκφράζουν τις απόψεις τους. Από την άποψη αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση
σηµειώνει µε ανησυχία τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι οπαδοί των πολιτικών κοµµάτων που
εκδήλωσαν την αντίθεσή τους στην εξουσία.

Με αυτά τα δεδοµένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την κυβέρνηση της Ρουάντα να διευρύνει τη δηµοκρατική
συµµετοχή επιτρέποντας σε όλα τα κόµµατα που συµµερίζονται τις δηµοκρατικές αρχές να συµµετάσχουν
στην πολιτική διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει από την κυβέρνηση της Ρουάντα να δώσει σαφή
δείγµατα προς την κατεύθυνση αυτή κατά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 1ης Οκτωβρίου.

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, συντάσσονται µε την παρούσα
δήλωση.

_______________________
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104/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη συµφωνία κατάπαυσης του πυρός µε το
Ισλαµικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Μόρο (MILF)

Βρυξέλλες, 27 Αυγούστου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την κατάπαυση των εχθροπραξιών την οποία
αποφάσισαν από κοινού οι διαπραγµατευτές της κυβέρνησης των Φιλιππίνων και του MILF για την
ειρήνευση, ιδίως δε την απόφαση που έλαβε σχετικά η κυβέρνηση των Φιλιππίνων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τη σταθερότητα και την εδαφική ακεραιότητα των Φιλιππίνων, καθώς και τις
προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση της χώρας για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τους διαπραγµατευτές για την ειρήνευση να ξεκινήσουν επίσηµες
συνοµιλίες το συντοµότερο, µε σκοπό να καταλήξουν σε οριστική συµφωνία ειρήνευσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξετάσει σε εύθετο χρόνο σχέδια χρηµατοδότησης για τη στήριξη της ειρηνευτικής
διαδικασίας.

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

________________________

105/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την Daw Aung San Suu Kyi

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεµβρίου 2003

H Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε έντονη ανησυχία τις πληροφορίες σύµφωνα µε τις οποίες η Daw Aung
San Suu Kyi άρχισε απεργία πείνας.

H Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµά ότι ο καλύτερος τρόπος για την κυβέρνηση της Βιρµανίας / Μυανµάρ να
διαψεύσει τις εν λόγω πληροφορίες είναι να απελευθερώσει πάραυτα την Daw Aung San Suu Kyi και να
επιτρέψει την επίσκεψη των πρέσβεων της ΕΕ ή εκπροσώπων διεθνώς αναγνωρισµένων οργανώσεων.

H Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί την κυβέρνηση της Βιρµανίας / Μυανµάρ υπεύθυνη για την υγεία και την καλή
διαβίωση όλων των πολιτικών κρατουµένων.
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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,
καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα
δήλωση.

________________________

106/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
για την υπόθεση του κ. Pham Hong Son

Βρυξέλλες, 9 Σεπτεµβρίου 2003

H EE σηµειώνει την απόφαση του Ανώτατου ∆ικαστηρίου του Βιετνάµ που µειώνει την ποινή του κ. Pham
Hong Son.

Παρόλο που είναι ικανοποιηµένη από τη µείωση µιας ποινής την οποία κρίνει υπερβολική, η ΕΕ συνεχίζει
να ανησυχεί έντονα διότι τα πραγµατικά γεγονότα για τα οποία καταδικάστηκε ο κ. Pham Hong Son δεν
φαίνονται να υπερβαίνουν την απλή άσκηση του δικαιώµατος έκφρασης.

Η ΕΕ αναµένει να ενεργήσει το Βιετνάµ µε αποφασιστικότητα για τη βελτίωση των δικαιωµάτων του
ανθρώπου και την τήρηση των θεµελιωδών ελευθεριών, σύµφωνα µε τα διεθνή νοµικά µέσα στα οποία το
Βιετνάµ είναι συµβαλλόµενο µέρος.  Η ΕΕ ελπίζει να συνεχίσει τον διάλογο µε τις αρχές του Βιετνάµ για τα
ζητήµατα αυτά.

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

________________________

107/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη Βενεζουέλα

Βρυξέλλες, 10 Σεπτεµβρίου 2003

Ο διορισµός των µελών του Εθνικού Εκλογικού Συµβουλίου (Consejo Nacional Electoral, CNE) της
Βενεζουέλας, που έλαβε χώρα στις 25 Αυγούστου 2003, αποτελεί ένα σηµαντικό πρώτο βήµα προς την
υλοποίηση της πολιτικής συµφωνίας που υπογράφηκε από την Κυβέρνηση της χώρας και την «Coordinadora
Democrática».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευελπιστεί ότι το νέο CNE θα µπορέσει ν� ανταποκριθεί γρήγορα και αποτελεσµατικά
στα θεσµικά του καθήκοντα, και προτρέπει όλα τα µέρη να συνεχίσουν την εκτέλεση της εντολής που
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ορίζεται στην εν λόγω συµφωνία, προλειαίνοντας έτσι το έδαφος ώστε να µπορεί να λυθεί στο πλαίσιο του
Συντάγµατος, του κράτους δικαίου και των αρχών της δηµοκρατίας η πολιτική κρίση που σοβεί σ� αυτή τη
χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει τόσο στην Κυβέρνηση της Βενεζουέλας όσο και στην αντιπολίτευση την
έκκληση να τηρήσουν απαρεγκλίτως µέσα στους κρίσιµους προσεχείς µήνες τη δήλωση της 18ης
Φεβρουαρίου 2003 κατά της βίας και υπέρ της ειρήνης και της δηµοκρατίας. Θα πρέπει να εξακολουθήσει
να επικρατεί η ανοχή και η µετριοπάθεια που επέδειξε ο λαός της Βενεζουέλας στις πρόσφατες διαδηλώσεις,
ως ένδειξη ανανεωµένου πνεύµατος εθνικής συµφιλίωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναβεβαιώνει τη δέσµευσή της να συµβάλει στη δηµοκρατική ανάπτυξη της
Βενεζουέλας, από κοινού µε την Οργάνωση Αµερικανικών Κρατών, το Κέντρο Carter, το Πρόγραµµα των
ΗΕ για την Ανάπτυξη και την Οµάδα Φίλων του ΓΓ της ΟΑΚ, είναι δε πρόθυµη να παράσχει οικονοµική και
τεχνική βοήθεια για την εφαρµογή της συµφωνίας της 29ης Μαΐου.

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

________________________

108/03

∆ήλωση της Ιταλικής Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Βρυξέλλες, 11 Σεπτεµβρίου 2003

Η ΕΕ εκφράζει τη βαθιά της συγκίνηση και θλίψη για τις δύο επιθέσεις αυτοκτονίας που συνέβησαν στις 9
Σεπτεµβρίου πλησίον της ισραηλινής στρατιωτικής βάσης του Tzrifin και στην Ιερουσαλήµ και οι οποίες,
για άλλη µία φορά, προκάλεσαν πολυάριθµα θύµατα µεταξύ των ισραηλινών πολιτών. Η ΕΕ απευθύνει
συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυµάτων και εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τους τραυµατίες και την
ισραηλινή κυβέρνηση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι καταδικάζει σθεναρά τις ως άνω δύο τροµοκρατικές επιθέσεις
καθώς και τις οργανώσεις που τις σχεδίασαν και εξετέλεσαν. Η αύξηση των τροµοκρατικών ενεργειών
επιβάλει έναν αβάστακτο φόρο αίµατος σε αθώους ισραηλινούς πολίτες, παρακωλύει τις προσπάθειες της
διεθνούς κοινότητας για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή και βλάπτει τα συµφέροντα του
παλαιστινιακού λαού.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί τους υπεύθυνους των πράξεων αυτών ως εχθρούς της ειρήνης
και παροτρύνει την Παλαιστινιακή Αρχή να εφαρµόσει όλα τα απτά αναγκαία µέτρα εναντίον των
τροµοκρατικών οργανώσεων που αντιτίθενται σε κάθε πολιτικό διάλογο και καταδικάζουν σε αποτυχία όλες
τις προσπάθειες που αποβλέπουν στο να ξαναγεννηθεί η ελπίδα και να επέλθει η ειρήνη, η ασφάλεια και
καλύτερες συνθήκες ζωής στην περιοχή.

Υπό τις συνθήκες αυτές και στο πλαίσιο της καταπολέµησης της τροµοκρατίας σε παγκόσµιο επίπεδο, η ΕΕ
αποφάσισε, κατά την άτυπη υπουργική σύνοδο η οποία πραγµατοποιήθηκε στη Riva del Garda στις 5 και 6
Σεπτεµβρίου, να κινήσει τις διαδικασίες µε σκοπό να περιληφθεί το πολιτικό σκέλος της Χαµάς στον
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ευρωπαϊκό κατάλογο των τροµοκρατικών οργανώσεων. Η ΕΕ επαναλαµβάνει την έκκληση του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της Θεσσαλονίκης προς όλες τις παλαιστινιακές οργανώσεις προκειµένου να κηρύξουν την
άµεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

Η ΕΕ σηµειώνει την παραίτηση του Παλαιστίνιου Πρωθυπουργού κ. Mahmoud Abbas και επιβεβαιώνει την
υποστήριξή της προς τις προσπάθειες της Παλαιστινιακής Αρχής για την ανακίνηση της ειρηνευτικής
διαδικασίας στο πλαίσιο του οδικού χάρτη της Τετραµερούς. Η ΕΕ καλεί τον νέο Πρωθυπουργό, κ. Ahmed
Qorei, να συνεχίσει µε αποφασιστικότητα προς την ίδια κατεύθυνση και του παρέχει την πλήρη υποστήριξή
της.

Η ΕΕ προτρέπει τις δύο πλευρές να συνεχίσουν να καταβάλλουν όλες τις δυνατές προσπάθειες για τη
διατήρηση συνεχούς διαλόγου και για την εφαρµογή του οδικού χάρτη, να λάβουν δε προς τούτο τα εξής
µέτρα :

- Παλαιστινιακή αρχή : σχηµατισµός νέας κυβέρνησης, αναδιοργάνωση των δυνάµεων ασφαλείας,
αποκατάσταση της δηµόσιας τάξης και σαφείς προσπάθειες για τη διάλυση των τροµοκρατικών
οργανώσεων, εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων που έχουν ήδη αρχίσει και διοργάνωση ελεύθερων και
διαφανών εκλογών.

- Ισραηλινή κυβέρνηση : απόσυρση του στρατού από τα αυτόνοµα εδάφη, τερµατισµός των
«στοχοθετηµένων εκτελέσεων», άρση των οδοφραγµάτων και κατάργηση των περιορισµών που
επιβάλλονται στον παλαιστινιακό λαό, πάγωµα όλων των εποικιστικών δραστηριοτήτων και της
κατασκευής του τείχους ασφαλείας που θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη πολιτικής επίλυσης της
διαµάχης.

Προκειµένου να εφαρµοσθούν άµεσα τα µέτρα αυτά, η ΕΕ επαναλαµβάνει τη δέσµευσή της και την ανάγκη
αποφασιστικής και συντονισµένης δράσης από  µέρους της διεθνούς κοινότητας. Η προσεχής υπουργική
σύνοδος των Τεσσάρων θα αποτελέσει την κατάλληλη βάση ώστε να αξιολογηθεί, όπως προβλέπεται από
τον οδικό χάρτη, ο τρόπος µε τον οποίο τα µέρη εφήρµοσαν το σχέδιο και να αποφασισθούν οι περαιτέρω
αναγκαίες ενέργειες για την εξασφάλιση αποτελεσµατικού και αξιόπιστου επιτόπιου ελέγχου.

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

___________________

109/2003

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωση
για την επέτειο των τροµοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεµβρίου 2001

Βρυξέλλες, 11 Σεπτεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη δεύτερη επέτειο των τροµοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεµβρίου 2001,
επιθυµεί να εκφράσει εκ νέου τη βαθειά της θλίψη και την ειλικρινή συµπαράσταση στις οικογένειες των
θυµάτων και στην κυβέρνηση και το λαό των Ηνωµένων Πολιτειών.
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Οι αποτρόπαιες τροµοκρατικές ενέργειες, οι οποίες προκάλεσαν τροµερή ανθρώπινη δυστυχία και τεράστιες
υλικές ζηµίες και απώλειες στη Νέα Υόρκη, την Ουάσιγκτον και την Πενσυλβάνια, θεωρήθηκαν από τους
Ευρωπαίους πολίτες ως βάναυση επίθεση κατά των ιδεωδών και αρχών της ελευθερίας και της ειρήνης,
κατά των δηµοκρατικών θεσµών και της ίδιας της ασφάλειας και του τρόπου ζωής των.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε µε µεγάλη αποφασιστικότητα στα τραγικά αυτά γεγονότα, µε στόχο την
προώθηση της ευρύτερης δυνατής διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Στο
πλαίσιο της προσπάθειας αυτής η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε µια σειρά από εκτενή και σηµαντικά µέτρα,
έλαβε δε εξαιρετικά ενεργό µέρος στις δραστηριότητες των διεθνών φόρα, και ιδίως των Ηνωµένων Εθνών,
για την πρόληψη και την καταστολή της τροµοκρατίας. Επετεύχθησαν σηµαντικά αποτελέσµατα τα οποία
οδήγησαν, µεταξύ άλλων, σε συλλήψεις και δίκες υπόπτων τροµοκρατίας, στη διάσπαση τροµοκρατικών
πυρήνων, στη δέσµευση περιουσιακών στοιχείων και πηγών χρηµατοδότησης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προώθησε επίσης τον πολιτικό διάλογο µε πολλές χώρες και περιφερειακές
οργανώσεις, προκειµένου να ενισχύσει τη συνειδητοποίηση της ανάγκης να θεσπισθούν κατάλληλα
και αποτελεσµατικά νοµοθετικά και άλλα µέτρα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, µε στόχο την
εκρίζωση της τροµοκρατίας, την εξάλειψη των πηγών και του δικτύου χρηµατοδότησής της, και την
κατάργηση των τρόπων και µεθόδων που χρησιµοποιεί για τη στρατολόγηση µελών. Η προώθηση συνολικής
προσέγγισης, η προαγωγή διαλόγου µεταξύ των πολιτισµών, ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
των θεµελιωδών ελευθεριών στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας αποτελούν βασικά στοιχεία και
αναπόσπαστο τµήµα της ευρείας αυτής δέσµευσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει τη στενή της αλληλεγγύη προς τις Ηνωµένες Πολιτείες και προς κάθε
άλλη χώρα η οποία υπήρξε θύµα τροµοκρατικών επιθέσεων, και συνεχίζει µε την αυτή αποφασιστικότητα
τις εσωτερικές της πολιτικές και τη στρατηγική της όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία για την καταστολή
της τροµοκρατίας.

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

________________________

110/03

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των προσχωρουσών χωρών Εσθονίας,
Κύπρου, Λετονίας, Λιθουανίας, Μάλτας, Ουγγαρίας, Πολωνίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας και Τσεχικής
∆ηµοκρατίας, των συνδεδεµένων χωρών Βουλγαρίας και Ρουµανίας καθώς και των χωρών της ΕΖΕΣ,

µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, σχετικά µε την εφαρµογή ειδικών µέτρων για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας
Βρυξέλλες, 17 Σεπτεµβρίου 2003

Οι προσχωρούσες χώρες Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία,
Σλοβενία και Τσεχική ∆ηµοκρατία, οι συνδεδεµένες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, καθώς και οι χώρες
της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους στόχους της
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κοινής θέσης του Συµβουλίου 2003/651/ΚΕΠΠΑ της 12ης Σεπτεµβρίου 2003 µε την οποία ενηµερώνεται η
κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ σχετικά µε την εφαρµογή ειδικών µέτρων για την καταπολέµηση της
τροµοκρατίας και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2003/482/ΚΕΠΠΑ. Θα εξασφαλίσουν τη
συµµόρφωση των εθνικών τους πολιτικών προς αυτή την κοινή θέση.

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

________________________

111/03
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά

την Αϊτή
Βρυξέλλες, 16 Σεπτεµβρίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί εντονότατα από την πολιτική κατάσταση στην Αϊτή και
εξακολουθεί να παρακολουθεί µε µεγάλη προσοχή την εξέλιξή της. Η ανησυχία αυτή οφείλεται
ιδίως στο γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατός ο διορισµός των µελών του προσωρινού εκλογικού
συµβουλίου καθώς και στις πληροφορίες σχετικά µε το ενδεχόµενο να διοργανωθούν εκλογές των
οποίων ο τρόπος διεξαγωγής να µην είναι σύµφωνος µε τις αποφάσεις 806 και 822 του Μόνιµου
Συµβουλίου του Οργανισµού Αµερικανικών Κρατών και µε την απόφαση 1959 που ενέκρινε η
Γενική Συνέλευση αυτού του οργανισµού στις 10 Ιουνίου 2003 στο Σαντιάγο της Χιλής.

Σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 10ης Ιανουαρίου 2003, η θεσµική
συνεργασία για την ανάπτυξη µε την Αϊτή θα µπορούσε να επαναληφθεί µόνον υπό τον όρο ότι θα
τηρούνται πλήρως οι υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στις προαναφερόµενες αποφάσεις.

Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρεί µε ανησυχία τις ολοένα συχνότερες και σοβαρότερες παραβιάσεις
των δικαιωµάτων των προσώπων και των ατοµικών ελευθεριών. Εκφράζει δε ιδίως τη λύπη της για τα
πρόσφατα γεγονότα που συνέβησαν στο Cap-Haïtien, και για τη βίαιη επέµβαση της εθνικής αστυνοµίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί για άλλη µία φορά τις αϊτινές αρχές να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για την
αποκατάσταση ενός κλίµατος ασφάλειας το οποίο να µπορεί να επαναφέρει ένα αίσθηµα εµπιστοσύνης,
ώστε η εκλογική διαδικασία να µπορέσει να διευκολύνει τη µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή της κοινωνίας
των πολιτών της Αϊτής.

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας 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.

___________________
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112/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης και την υπόθεση Γκονγκάτζε

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεµβρίου 2003

Στην τρίτη επέτειο της εξαφάνισης και δολοφονίας του ουκρανού δηµοσιογράφου Γκεόργκι Γκονγκάτζε, η
Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί υποχρέωσή της να εκφράσει την ανησυχία της για την ελάχιστη πρόοδο που έχει
σηµειωθεί στη διαλεύκανση του εγκλήµατος. Στην τριετία αυτή, αρκετοί άλλοι δηµοσιογράφοι
δολοφονήθηκαν στην Ουκρανία ενώ άλλοι υπέστησαν επιθέσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φοβάται ακόµη ότι οι ουκρανοί δηµοσιογράφοι παρεµποδίζονται στην πλήρη άσκηση
των δραστηριοτήτων και εκφοβίζονται µε σκοπό να µη συλλέγουν πληροφορίες.

Όπως και η ουκρανική κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί την ενίσχυση των σχέσεων
ΕΕ/Ουκρανίας. Όµως αυτό εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το σεβασµό, εκ µέρους της ουκρανικής
κυβέρνησης, των ευρωπαϊκών αξιών και κανόνων, µεταξύ των οποίων πρωταρχική θέση έχουν το κράτος
δικαίου, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης και η προστασία των
δηµοσιογράφων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση την επιστολή του κ. Μεντβέντσουκ στην Προεδρία της ΕΕ
όπου αναφέρει ότι οι ουκρανικές αρχές προτίθενται να αφήσουν τα µέσα ενηµέρωσης ελεύθερα να
εργάζονται σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Η ΕΕ ενθαρρύνει τη συγκεκριµένη πρόοδο στην κατεύθυνση αυτή, ιδίως όσον αφορά την εκδηλωθείσα
πρόθεση των ουκρανικών αρχών να οργανώσουν δίκαιες και διαφανείς προεδρικές εκλογές το 2004, µε ίση
πρόσβαση όλων των υποψηφίων στα µέσα ενηµέρωσης.

Η ΕΕ είναι ευτυχής για την ευκαιρία που θα έχει για να συζητήσει τη διαδικασία πολιτικών µεταρρυθµίσεων
και την κατάσταση των µέσων ενηµέρωσης, στη διάρκεια της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας που θα γίνει
στη Γιάλτα στις 7 Οκτωβρίου.

Η Κύπρος, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η
Σλοβακική ∆ηµοκρατία και η Σλοβενία, όλες προσχωρούσες χώρες, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

________________________

P 113/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πραξικόπηµα
στη Γουινέα-Μπισάου

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεµβρίου 2003

Η ΕΕ αντιτίθεται απόλυτα στην όποια αντισυνταγµατική κατάληψη της εξουσίας και εποµένως καταδικάζει
το πραξικόπηµα που έγινε στη Γουινέα-Μπισάου στις 14 Σεπτεµβρίου.
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Η ΕΕ τονίζει και πάλι την προσήλωσή της στις δηµοκρατικές αρχές και στη διεξαγωγή ελεύθερων και
αδιάβλητων εκλογών, οι οποίες και αποτελούν τον µοναδικό τρόπο αλλαγής της κυβέρνησης.

Η ΕΕ λαµβάνει υπό σηµείωση την εξαγγελία της Στρατιωτικής Επιτροπής ότι προτίθεται να εξασφαλίσει την
ταχεία επάνοδο στη συνταγµατική τάξη και στη διακυβέρνηση της χώρας από τους πολιτικούς.

Η ΕΕ αναλαµβάνει να συνεργαστεί µε τη διεθνή κοινότητα, µεταξύ άλλων µε τα Ηνωµένα Έθνη, την
Αφρικανική Ένωση, την Οικονοµική Κοινότητα των ∆υτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) � της οποίας
η εποικοδοµητική στάση αξίζει συγχαρητηρίων � και την Κοινότητα των Χωρών Πορτογαλικής Γλώσσας,
προκειµένου να παρασχεθεί υποστήριξη για την ταχεία επαναφορά της συνταγµατικής νοµιµότητας και των
δηµοκρατικών αρχών, ιδίως δε για τη διοργάνωση συντόµως αξιόπιστων εκλογών, καθώς και για την εθνική
συµφιλίωση στη Γουινέα-Μπισάου.

Αυτά τα ουσιώδη στοιχεία εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση για τη συνέχιση της εταιρικής σχέσης
µεταξύ της ΕΕ και της Γουινέας-Μπισάου, η οποία θα µπορούσε µεταξύ άλλων να βοηθήσει στην έξοδο από
την οικονοµική και κοινωνική κρίση την οποία αντιµετωπίζει η χώρα τελευταία.

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.

________________________

114/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελευθερία του Τύπου στη
Ζιµπάµπουε

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεµβρίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει το κλείσιµο της εφηµερίδας Daily News, της µόνης ανεξάρτητης
καθηµερινής εφηµερίδας της Ζιµπάµπουε. Η απόφαση αυτή αποτελεί βαρύ πλήγµα κατά της ελευθερίας της
πληροφόρησης στη Ζιµπάµπουε. Η χρησιµοποίηση της αστυνοµίας για την εκτέλεση της απόφασης του
κλεισίµατος και την κατάσχεση του εξοπλισµού των γραφείων της Daily News αποτελεί απόπειρα να
αποσιωπηθούν οι δηµοκρατικές φωνές και να παύσει η πολυφωνία της ενηµέρωσης στη Ζιµπάµπουε.

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

________________________



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ56

∆ελτίο 20.10.2003 - EL - PE 332.929

115/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις στην Ακτή του Ελεφαντοστού

Βρυξέλλες, 22 Σεπτεµβρίου 2003

Η ΕΕ καταδικάζει µε έµφαση κάθε απόπειρα χρήσης βίας, άµεσα ή έµµεσα, στις πολιτικές εξελίξεις στην
Ακτή του Ελεφαντοστού, καθώς επίσης και κάθε απειλή κατά της δηµόσιας τάξης και της σταθερότητας στη
χώρα. Η ΕΕ επιβεβαιώνει ότι έχει απόλυτη εµπιστοσύνη της και υποστηρίζει τη διαδικασία εθνικής
συµφιλίωσης που βασίζεται στην εφαρµογή των Συµφωνιών Linas-Marcoussis.

Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί ο σχηµατισµός της κυβέρνησης
εθνικής συµφιλίωσης  και την ενθαρρύνει να συνεχίσει χωρίς καθυστέρηση την ενωτική πορεία  της Ακτής
του Ελεφαντοστού. Είναι επιτακτική ανάγκη να επισταθµεύσουν και να αφοπλιστούν όλες οι στρατιωτικές
δυνάµεις, καθώς επίσης και να αποκατασταθεί η διοίκηση στο σύνολο της επικράτειας. Η εφαρµογή των
µεταρρυθµίσεων που προβλέπονται στις Συµφωνίες Marcoussis πρέπει να οδηγήσει µε ενότητα και
αλληλεγγύη την Ακτή του Ελεφαντοστού σε αξιόπιστες, διαφανείς και ανοιχτές εκλογές το 2005.

Η ΕΕ ενθαρρύνει τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας να συνεχίσει τις προσπάθειες συµφιλίωσης και ενίσχυσης
της δηµοκρατίας, µε σκοπό τη διοργάνωση εκλογών το 2005.

Η ΕΕ ενθαρρύνει τον Πρωθυπουργό στις συγκεκριµένες ενέργειές του που αποσκοπούν στη µεγαλύτερη
αποτελεσµατικότητα της κυβερνητικής δράσης για συµφιλίωση και αναδόµηση της χώρας.

Η ΕΕ προτρέπει όλα τα µέρη και ιδίως τις νέες δυνάµεις να υπερβούν κάθε δυσπιστία και να επιδοθούν
εποικοδοµητκά στην επιδίωξη των µεγάλων στόχων που είναι η οικοδόµηση της δηµοκρατίας και η
οικονοµική ανόρθωση της χώρας.

Η ΕΕ καλεί τα συνταγµατικά κόµµατα, καθώς και όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις της χώρας, να
συµπράξουν χωρίς επιφυλάξεις σε εποικοδοµητικές ενέργειες προκειµένου να αποκατασταθεί η
εµπιστοσύνη και να ενισχυθεί η διαδικασία εθνικής συµφιλίωσης.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση χαιρετίζει το εκ νέου άνοιγµα των συνόρων µε την Burgina Faso, το οποίο
προαναγέλλει την αποκατάσταση της σιδηροδροµικής σύνδεσης των δύο χωρών.

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, συντάσσονται µε την παρούσα
δήλωση.

________________________
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116/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
και των προσχωρουσών χωρών σχετικά µε την απόφαση του Κοινοβουλίου της Αρµενίας

να καταργήσει τη θανατική ποινή και να επικυρώσει το πρωτόκολλο
αριθ. 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ΑΑνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων

Βρυξέλλες, 22 Σεπτεµβρίου 2003

Η ΕΕ επιθυµεί να συγχαρεί το Κοινοβούλιο της Αρµενίας για την απόφασή του να καταργήσει τη θανατική
ποινή και να επικυρώσει το Πρωτόκολλο αριθ. 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Οι
πράξεις αυτές όχι µόνον θα καταργήσουν εκ του νόµου τη θανατική ποινή από το δικαστικό σύστηµα της
Αρµενίας αλλά και θα επιτρέψουν στην Αρµενία να τηρήσει µία από τις δεσµεύσεις που έλαβε όταν έγινε
µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης το 2001.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντίθετη µε τη θανατική ποινή σε κάθε περίπτωση. Η προώθηση της καθολικής
κατάργησης της θανατικής ποινής αποτελεί κεντρικό στοιχείο της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα. Συνεπώς, η ΕΕ θεωρεί την απόφαση του Αρµενικού Κοινοβουλίου σηµαντικό βήµα προς την
υλοποίηση της δέσµευσης της Αρµενίας στις αξίες και τις αρχές που αποτελούν τον πυρήνα της κοινότητας
των ευρωπαϊκών κρατών.

Η ΕΕ καλεί την Αρµενία να υπογράψει και να επικυρώσει τώρα και το Πρωτόκολλο αριθ. 13 της Σύµβασης
για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, που αφορά την
κατάργηση της θανατικής ποινής σε κάθε περίπτωση.

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

________________________

117/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την ειρηνευτική διαδικασία µεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας

Βρυξέλλες, 23 Σεπτεµβρίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναβεβαιώνει ότι υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την ειρηνευτική διαδικασία µεταξύ
Αιθιοπίας και Ερυθραίας, η οποία εισήλθε πλέον στην κρίσιµη φάση της χάραξης της µεθοριακής γραµµής.
Εκφράζοντας την ανησυχία της για τις καθυστερήσεις που σηµειώθηκαν στη διαδικασία της χάραξης, η
Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τη σηµασία που έχει η ταχεία υλοποίηση της απόφασης της Επιτροπής για τη
χάραξη των συνόρων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τα µέρη να τηρήσουν τις συµφωνίες ειρήνευσης, καθώς και τις αποφάσεις της
Επιτροπής για τη χάραξη των συνόρων και να συµµορφωθούν πλήρως προς την απόφαση 1507(2003) του
Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, ώστε να διασφαλίσουν ότι η χάραξη της µεθοριακής



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ58

∆ελτίο 20.10.2003 - EL - PE 332.929

γραµµής θα ξεκινήσει σύµφωνα µε τα προβλεφθέντα και ότι θα υπάρξουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις
προκειµένου να προχωρήσει η χάραξη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι η µακροχρόνια ειρήνη απαιτεί οι σχέσεις των δύο µερών να
διαµορφωθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορούν να συζητούν σε διµερές επίπεδο τυχόν προβλήµατα στις
µεταξύ τους σχέσεις. Συνεπώς, καλεί τις δύο κυβερνήσεις να εξοµαλύνουν τις σχέσεις τους µέσω του
πολιτικού διαλόγου και της υιοθέτησης µέτρων εµπιστοσύνης, ώστε να παγιωθούν οι πρόοδοι που έχουν
σηµειωθεί µέχρι στιγµής και να διασφαλισθεί η επιτυχία της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι δεν πρέπει να εξασθενήσει η δυναµική της ειρηνευτικής διαδικασίας και ότι
µόνον εάν τεθεί οριστικά τέλος στις εδαφικές διαφορές θα µπορέσει να διασφαλισθεί η σταθερότητα και οι
προσπάθειες να επικεντρωθούν εκ νέου στη βιώσιµη ανάπτυξη και στην εξάλειψη της φτώχειας.

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

________________________

118/03

∆ήλωση της Προεδρίας εν ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τους διακανονισµούς για την ασφάλεια που επιτεύχθηκαν από

την Κυβέρνηση του Σουδάν και το SPLM/APLM (Κίνηµα για την απελευθέρωση του λαού του
Σουδάν/Στρατό για την απελευθέρωση του λαού του Σουδάν) στις 24 Σεπτεµβρίου

Βρυξέλλες, 25 Σεπτεµβρίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τη συµφωνία σχετικά µε τους διακανονισµούς για την ασφάλεια που
επιτεύχθηκε στις 24 Σεπτεµβρίου από την Αντιπροσωπία της Κυβέρνησης του Σουδάν, της οποίας ηγείτο ο
πρώτος αντιπρόεδρος Ali Osman Taha, και την αντιπροσωπία του SPLM/APLM, της οποίας ηγείτο ο
πρόεδρος John Garang. Η επιτευχθείσα συµφωνία και η υποχρέωση που ανέλαβαν προσωπικά οι δύο ηγέτες
συνιστούν καλούς οιωνούς για τη συνέχιση των διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τα εναποµένοντα εκκρεµή
θέµατα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τα µέρη να εκµεταλλευτούν τη δυναµική αυτή και να µη φεισθούν
προσπαθειών προκειµένου να επιτύχουν µία οριστική και ολική συµφωνία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι είναι πρόθυµη να βοηθήσει τα µέρη για την εφαρµογή της
ειρηνευτικής συµφωνίας και να συνοδεύσει το Σουδάν στην οδό της εδραίωσης της ειρήνης, του σεβασµού
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και της ανάπτυξης.

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, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε τη δήλωση αυτή.

________________________
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119/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σχετικά
µε τις εκλογές που θα διεξαχθούν στην Τσετσενία

Βρυξέλλες, 26 Σεπτεµβρίου 2003

H EE υποστηρίζει όλες τις ειλικρινείς προσπάθειες για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην Τσετσενία. Η
ΕΕ αναγνωρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ρωσίας και καταδικάζει την τροµοκρατία σε όλες τις µορφές
της.

Η ΕΕ παρακολουθεί στενά τις προετοιµασίες για τις προεδρικές εκλογές στην Τσετσενία που διεξαχθούν
στις 5 Οκτωβρίου. Η ΕΕ θέλει να πιστεύει ότι η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει στον τερµατισµό της
σύγκρουσης, την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, την τήρηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων στο
Βόρειο Καύκασο και θα θέσει τις βάσεις για µία ειλικρινή διαδικασία συµφιλίωσης στην Τσετσενία.

Στα πλαίσια αυτά, η ΕΕ τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να εξασφαλισθεί ότι ο πληθυσµός της
Τσετσενίας - συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινώς εκτοπισθέντων - αναγνωρίζει τη νοµιµότητα των
εκλογών. Η ΕΕ παρακολουθεί µε ανησυχία τις ενδείξεις εκφοβισµού των υποψηφίων και τις κατηγορίες
επηρεασµού της εκλογικής διαδικασίας. Η ΕΕ υπενθυµίζει τη σηµασία της ανεξαρτησίας των µέσων
ενηµέρωσης ως προϋπόθεσης για τη διεξαγωγή ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών.

Μετά το δηµοψήφισµα της 23ης Μαρτίου, η ΕΕ εξέφρασε την ελπίδα ότι το νέο Σύνταγµα της Τσετσενίας
θα αποτελούσε τη βάση για διάλογο, ειλικρινή συµφιλίωση, αποκατάσταση του κράτους δικαίου και
αποτελεσµατική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η ΕΕ τόνισε ότι το δηµοψήφισµα θα µπορούσε
να θεωρηθεί επιτυχές µόνον εάν υπήρχε σηµαντική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στην Τσετσενία, η
οποία δεν έχει ακόµη σηµειωθεί.

Η ΕΕ επιβεβαιώνει την άποψή της ότι θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για την εξασφάλιση της
τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Τσετσενία και την δίωξη όσων τα καταπατούν και παραπέµπει
στη δήλωση της Προεδρίας της ΕΕ της 17ης Σεπτεµβρίου στο Συµβούλιο της Ευρώπης µε την οποία
καλούσε τις ρωσικές αρχές να ενεργήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αποτελεσµατικά για την
αντιµερώπιση των σοβαρών ανησυχιών που εµπνέουν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η
συνεχιζόµενη αστάθεια στην Τσετσενία.

Η ΕΕ, ως βασικός χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στο Βόρειο Καύκασο µε περισσότερα από 11 εκατοµ.
Ευρώ αναληφθέντα από το 1999 από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοηθείας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
στα οποία προστίθενται σηµαντικές συνεισφορές των διαφόρων κρατών µελών, αναµένει από τις ρωσικές
αρχές να διευκολύνουν την γρήγορη και αποτελεσµατική παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους
την έχουν ανάγκη. Η ΕΕ καλεί, επίσης, τη Ρωσία να παράσχει διαβεβαιώσεις ότι τα εκτοπισθέντα άτοµα
στην Ινγκουσετία και σε όλο το Βόρειο Καύκασο θα επιστρέψουν σε πλήρως εθελούσια βάση.

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, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωσης.

________________________
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121/03

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σχετικά µε την τροµοκρατική βοµβιστική επίθεση στη Φλορένσια (Κολοµβία)

Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2003

Η ΕΕ καταδικάζει σθεναρά την τροµοκρατική βοµβιστική επίθεση της Κυριακής 28 Σεπτεµβρίου στη
Φλορένσια, η οποία είχε ως αποτέλεσµα τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυµατισµό πολλών άλλων,
καθώς και σηµαντικές υλικές ζηµιές.

Η ΕΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυµάτων, καθώς  και την πλήρη αλληλεγγύη της
µε τον λαό και την κυβέρνηση της Κολοµβίας για την πλέον πρόσφατη αυτή επίθεση.

Η ΕΕ επιβεβαιώνει εκ νέου ότι υποστηρίζει την κυβέρνηση του Προέδρου Ουρίµπε στις προσπάθειές της να
αντιµετωπίσει τις απειλές στη δηµοκρατία, την τροµοκρατία, τα παράνοµα ναρκωτικά, τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και τη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση
όπως εκτίθεται σε γενικές γραµµές στη δήλωση του Λονδίνου της 10ης 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,
καθώς οι χώρες της ΕΖΕΣ που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου Ισλανδία, Λιχτενστάιν και
Νορβηγία, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 24 ΚΑΙ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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")

1. ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ

•  Γνωµοδότηση για τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη του 2003

�   Εισηγητής : ο κ. MALOSSE (Εργοδότες � FR)

− Έγγραφο αναφοράς : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CESE 1171/2003

− Κύρια σηµεία :

Η παρούσα γνωµοδότηση αποτελεί τη συµβολή της ΕΟΚΕ στις εργασίες της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης
σχετικά µε το Σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης για την Ευρώπη, το οποίο κατήρτισε η Ευρωπαϊκή
Συνέλευση.

Η ΕΟΚΕ καλεί τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη να µην θέσει υπό αµφισβήτηση τις ισορροπίες και τις
σηµαντικές αρχές επί των οποίων επετεύχθη συναίνεση στο Σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης, το οποίο
υπεβλήθη στην Προεδρία της Ένωσης τη 18η Ιουλίου 2003.

Ωστόσο, ενόψει των συζητήσεων που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, η
ΕΟΚΕ συνιστά στους εκπροσώπους της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης να προβούν σε συµπληρωµατικές
προσθήκες, διευκρινίσεις και επεξηγήσεις, µε στόχο την τόνωση της εµπιστοσύνης και της δέσµευσης των
πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ως εξής:

•  ενισχύοντας τα µέσα εφαρµογής των οικονοµικών και κοινωνικών πολιτικών και βελτιώνοντας τη
διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ·

http://www.cese.europa.eu
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•  µεγιστοποιώντας τη δηµοκρατική νοµιµότητα των οικονοµικών, κοινωνικών και νοµισµατικών
πολιτικών δια της αυξηµένης συµµετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕΟΚΕ·

•  ανανεώνοντας τις προτεραιότητες και απλοποιώντας τα µέσα εφαρµογής των πολιτικών για την
οικονοµική, την κοινωνική και την εδαφική συνοχή·

•  εκδηµοκρατίζοντας την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και άµυνας και
βελτιώνοντας τη συνοχή και την αποτελεσµατικότητά της·

•  προσδιορίζοντας σαφέστερα το πεδίο αρµοδιοτήτων και τα µέσα που απαιτούνται για την εφαρµογή της
αρχής της συµµετοχικής δηµοκρατίας, µε στόχο την απτή υλοποίηση του διαλόγου µε την κοινωνία των
πολιτών, καθώς και τις αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σε αυτό
το πλαίσιο·

•  επεκτείνοντας το πεδίο της υποχρεωτικής διαβούλευσης µε την ΕΟΚΕ, κατά τρόπο ώστε να
συµπεριληφθεί σε αυτό η κοινή πολιτική όσον αφορά το άσυλο και τη µετανάστευση, η αρχή της
καταπολέµησης των διακρίσεων και ο πολιτισµός·

•  αναγνωρίζοντας το ρόλο που διαδραµατίζει η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών για την εφαρµογή των
αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και παρέχοντας στην ΕΟΚΕ δικαίωµα προσφυγής
ενώπιον του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου·

− Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Patrick Fève
(Τηλ. : 00 32 02 546 96 16 - e-mail : patrick.feve@esc.eu.int)

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

•  Εταιρική σχέση για την εφαρµογή των διαρθρωτικών ταµείων
 
 � Εισηγητής : ο κ. BARROS VALE (Εργοδότες - PT)
 
− Έγγραφο αναφοράς : ∆ιερευνητική γνωµοδότηση � CESE 1166/2003

− Κύρια σηµεία :

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι είναι σηµαντικά τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τη θέσπιση ενός ελάχιστου
ορίου συµµετοχής των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, το οποίο θα ρυθµίζεται µε κοινοτικό
κανονισµό, ενώ στα κράτη µέλη θα επαφίεται η αρµοδιότητα του καθορισµού υψηλότερων επιπέδων
συµµετοχής, µέσω της εθνικής νοµοθεσίας και των σχετικών διατάξεων.

Ο ρόλος των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, το περιεχόµενο των προτάσεων και οι διαδικασίες
συµµετοχής είναι, κατ' ανάγκην, διαφορετικές στις φάσεις της προετοιµασίας, της χρηµατοδότησης, της
παρακολούθησης και της αξιολόγησης των διαρθρωτικών παρεµβάσεων της Κοινότητας. Ωστόσο, είναι
σηµαντικό να διευκρινιστούν: οι προσδοκίες εκ µέρους των εταίρων, οι διατάξεις που οι εταίροι θα
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επιθυµούσαν να θεσπιστούν � προκειµένου τα προγράµµατα να έχουν τη µεγαλύτερη δυνατή επιτυχία �  τα
επίπεδα στα οποία διοργανώνεται η δραστηριότητα της εταιρικής σχέσης, καθώς και τα πολιτικά και τεχνικά
όργανα στα οποία πρέπει να παρεµβαίνουν οι εταίροι.

Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι η εταιρική σχέση είναι αποφασιστικής σηµασίας σε δύο φάσεις των
διαρθρωτικών παρεµβάσεων:

o κατά την "πολιτική" φάση του προγραµµατισµού των ταµείων και του προσδιορισµού των
γενικών γενικές επιλογών, είτε σε κοινοτικό επίπεδο είτε σε επίπεδο κρατών µελών

o κατά τη φάση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των παρεµβάσεων.

Η ΕΟΚΕ θεωρεί αναγκαία τη λεπτοµερέστερη αναδιατύπωση του άρθρου 8 του κανονισµού 1260/99, ώστε
να δηµιουργηθεί µια σαφής πλαισίωση για κάθε οµάδα που επεµβαίνει σε κάθε µια από τις φάσεις ενός
προγράµµατος, από τη σύλληψη µέχρι την αξιολόγηση, µε σκοπό να καταστεί δυνατή µια αληθινή
συµµετοχή των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων.

Η φάση επιχειρησιακής διαχείρισης των παρεµβάσεων πρέπει να παραµείνει στην αρµοδιότητα των αρχών
διαχείρισης, προκειµένου να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις και η σύγχυση όσον αφορά το ρόλο κάθε
φορά.

Συνιστάται έντονα η πρόβλεψη ενός περισσότερο υπεύθυνου επιπέδου συµµετοχής των οικονοµικών και
κοινωνικών εταίρων, µε τεχνικές και χρηµατοδοτικές δυνατότητες, στη διαχείριση των δράσεων που
χρηµατοδοτούν τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, ενώ η ΕΟΚΕ προτείνει και τη θέσπιση ελάχιστου ουσιαστικού
ποσοστού (για παράδειγµα της τάξης του 15% επί της συνολικής χρηµατοδότησης των ΚΠΣ), το οποίο τα
κράτη µέλη θα υποχρεούνται να διαθέτουν µέσω των αποκαλούµενων Συνολικών Επιδοτήσεων, οι οποίες,
δυστυχώς, µέχρι στιγµής χρησιµοποιούνται ελάχιστα.
 
− Για περισσότερες πληροφορίες:    κ. Roberto Pietrasanta

(Τηλ. : 00 32 2 546 93 13 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Οικονοµική και κοινωνική συνοχή: ανταγωνιστικότητα των περιφερειών,
διακυβέρνηση και συνεργασία

 
 � Εισηγητής : ο κ. MALOSSE (Εργοδότες � FR)
 
− Έγγραφο αναφοράς : ∆ιερευνητική γνωµοδότηση � CESE 1178/2003

− Κύρια σηµεία :

Με αυτή τη διερευνητική γνωµοδότηση που της ζήτησε να εκπονήσει η ιταλική Προεδρία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η ΕΟΚΕ, υπογραµµίζοντας ότι η έλλειψη συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί σαφή
αδυναµία τη στιγµή που πρέπει να επιτύχει εκ νέου ισχυρή οικονοµική ανάπτυξη, διατυπώνει, όπως της
ζητήθηκε, µια σειρά συστάσεων για το µέλλον της πολιτικής συνοχής όσον αφορά τη συµβατότητα, τη
διακυβέρνηση και τη συνεργασία.

Βάσει της κτηθείσας εµπειρίας, η ΕΟΚΕ συνιστά µια ενεργό πολιτική για τη στήριξη της
ανταγωνιστικότητας των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών και περιφερειών (στόχος 1 της πολιτικής συνοχής),
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η οποία θα έχει σηµαντικούς πόρους και θα εστιάζεται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη δηµιουργία
υποδοµών, τη βιώσιµη ανάπτυξη, την προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατος και των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, καθώς και στην ανάπτυξη του δυναµικού της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών
προκειµένου να αξιοποιηθούν οι τοπικές δυνάµεις.

Η ΕΟΚΕ ζητεί να διατηρηθεί η παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος των κοινοτικών
περιφερειών οι οποίες, για στατιστικούς λόγους, θα σταµατήσουν να εµπίπτουν στον Στόχο 1 µετά τη
διεύρυνση και να εστιασθεί η κοινοτική στήριξη στα µέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή του
επιχειρηµατικού πνεύµατος και στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.

Πρέπει να διατηρηθεί η εθνική και η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς όφελος των περιοχών που παρουσιάζουν
σοβαρά διαρθρωτικά µειονεκτήµατα (εξόχως απόκεντρες, νησιωτικές, ορεινές, αποµονωµένες, εξαιρετικά
αραιοκατοικηµένες περιφέρειες κτλ.) και οι οποίες χρήζουν ειδικής στήριξης προκειµένου να αποφευχθεί η
σταδιακή εξαφάνιση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

Στην ουσία, σύµφωνα µε την ΕΟΚΕ, η περιφερειακή πολιτική κοινοτικής συνοχής πρέπει να αποβλέπει,
µέσω ευρείας µεταρρύθµισης, στη µεγιστοποίηση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που εµφανίζουν ελλιπή χρήση των ίδιων πόρων, και όχι στην αντιστάθµιση των αναπτυξιακών
αποκλίσεων µε την παροχή κρατικών ενισχύσεων. Το ζητούµενο για την ΕΕ είναι να προσδώσει πραγµατική
προστιθέµενη αξία µε τις παρεµβάσεις της, αξιοποιώντας τις επιτυχηµένες εµπειρίες και τη συνεργασία
µεταξύ των περιφερειών. Η εν λόγω προστιθέµενη αξία θα συµβάλει κατ' αυτόν τον τρόπο στην
ενσωµάτωση των λιγότερο ανεπτυγµένων περιφερειών στις µεγάλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η βελτίωση της διακυβέρνησης όσον αφορά την πολιτική συνοχής είναι επιβεβληµένη. Από αυτήν εξαρτάται
η προστιθέµενη αξία της κοινοτικής πολιτικής συνοχής. Μια αποτελεσµατική πολιτική συνοχής απαιτείται
να είναι διαφανής, κατανοητή και αποδεκτή από τους δικαιούχους, οι οποίοι πρέπει επίσης να
διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο, και κυρίως να περιλαµβάνει όλους τους παράγοντες που µπορούν να
οδηγήσουν σε οικονοµική, κοινωνική, πολιτιστική, περιβαλλοντική και ανθρωπιστική ανάπτυξη. Τα
στοιχεία αυτά θεωρούνται, άλλωστε, ολοένα και πιο αναπόσπαστα.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι θα ήταν σκόπιµη η καλύτερη κατανοµή των ρόλων µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών µελών και των περιφερειών για την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και
υπερβολικών προθεσµιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσδιορίσει τις µείζονες προτεραιότητες µε
κεντρικό άξονα τους στόχους της Λισσαβώνας, ούτως ώστε να ανατεθεί στις περιφέρειες η ευθύνη της
εφαρµογής και να περιοριστεί ο ρόλος των κρατών µελών στον έλεγχο της επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Βάσει των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία µε τις τοπικές αρχές, οι οικονοµικές
και κοινωνικές οργανώσεις θα πρέπει να συµµετέχουν άµεσα στον καθορισµό των προτεραιοτήτων σε
εδαφικό επίπεδο αλλά και να ασχολούνται µε την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δράσεων στο
πλαίσιο τοπικών ή περιφερειακών συντονιστικών επιτροπών: µια πραγµατική εταιρική σχέση µε το σύνολο
των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων σε όλα τα στάδια του προγραµµατισµού είναι ζωτικής σηµασίας,
δεδοµένου ότι οποιαδήποτε απόπειρα τροποποίησης του ρόλου της εταιρικής σχέσης στις πρωτοβουλίες για
τη συνοχή δεν µπορεί παρά να µειώσει και να περιορίσει το πεδίο και το ενδιαφέρον των δράσεων.

Λαµβανοµένων υπόψη των επιπτώσεων της διεύρυνσης και της παγκοσµιοποίησης, η πολιτική συνοχής
πρέπει να προωθεί µια πιο πολυκεντρική ανάπτυξη του κοινοτικού χώρου. Αυτός ο βασικός πολιτικός
προσανατολισµός προϋποθέτει όχι µόνον την ύπαρξη κοινών στόχων, αλλά και την αναγνώριση της
ευρωπαϊκής πολυµορφίας. Η διασυνοριακή, η διακρατική και η διαπεριφερειακή συνεργασία εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης � παρά τις δυσκολίες υλοποίησής τους � αναγνωρίζονται ως ζωτικά µέσα για την
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ολοκλήρωση περιφερειών οι οποίες έζησαν χρόνια ολόκληρα µέσα σε κλίµα αµοιβαίας αδιαφορίας. Με την
προσεχή διεύρυνση της Ένωσης, το πρόγραµµα INTERREG θα πρέπει, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, να
παραταθεί και να επεκταθεί, µε νέες ωστόσο προτεραιότητες και µε σηµαντική ελάφρυνση των µεθόδων
διαχείρισής του απλοποιώντας ριζικά τις διαδικασίες.
 
− Για περισσότερες πληροφορίες :   κ. Roberto Pietrasanta

(Tηλ. : 00 32 2 546 93 13 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Συµβολή των κοινοτικών πολιτικών στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή
 
 � Εισηγητής : ο κ. ΝΤΑΣΗΣ (Εργαζόµενοι - EL)
 
− Έγγραφο αναφοράς : ∆ιερευνητική γνωµοδότηση � CESE 1179/2003

− Κύρια σηµεία :

Με την επιφύλαξη να εξετάσει περαιτέρω και να απαντήσει στα ερωτήµατα ως προς το ποιες είναι οι
κοινοτικές πολιτικές που συµβάλουν στη συνοχή και ως προς τον τρόπο µε τον οποίο είναι δυνατόν να
εξασφαλιστεί η µέγιστη οικονοµική και κοινωνική συνοχή στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
ΕΟΚΕ αναλύει την έννοια της συνοχής και της συνδυασµένης προσέγγισης της οικονοµικής και κοινωνικής
συνοχής όπως εµφανίζεται στη Συνθήκη. Μια πρώτη γενική αξιολόγηση των επιπτώσεων των κοινών
πολιτικών για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή οδηγεί την ΕΟΚΕ στα ακόλουθα συµπεράσµατα:

� Σε µια αποτελεσµατική πολιτική για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, η περιφερειακή
ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να είναι µια οριζόντια πολιτική ώστε όλες οι πολιτικές της ΕΕ να
λαµβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις στις περιφέρειες και την ανάπτυξή τους.

� Χωρίς να υποβαθµίζουµε το ρόλο των λοιπών κοινοτικών πολιτικών, πρέπει να επανεξεταστούν η
πολιτική µεταφορών, οι διατάξεις της πολιτικής ανταγωνισµού και οι διατάξεις σχετικά µε τις
κρατικές ενισχύσεις που στοχεύουν στην περιφερειακή ανάπτυξη.

� Στο µέτρο που δεν υπάρχει ακόµα κοινή φορολογική πολιτική, οι εθνικές φορολογικές πολιτικές
πρέπει να λαµβάνουν σοβαρά υπόψη την περιφερειακή διάσταση µε στόχο την ενδυνάµωση της
συνοχής, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι αγνοείται η πολιτική ανταγωνισµού.

Προτείνεται η καθιέρωση διαδικασίας µέτρησης των επιπτώσεων και των πολιτικών του άρθρου 159 στην
οικονοµική και κοινωνική συνοχή και ειδικότερα στη διαµόρφωση του κατά κεφαλή ΑΕγχΠ ανά περιφέρεια,
της απασχόλησης ανά περιφέρεια, της ανεργίας ανά περιφέρεια και της φτώχειας ανά περιφέρεια  και
επισηµαίνεται η ανάγκη διεξαγωγής ειδικής µελέτης για την κατάστρωση πακέτου δεικτών µέτρησης, εκ των
προτέρων και εκ των υστέρων, της αποτελεσµατικότητας των λοιπών πολιτικών.

Κατά την ΕΟΚΕ διαπιστώνεται, τέλος, η ανάγκη να θεσπιστεί διαδικασία επανεξέτασης και αξιολόγησης
των επιπτώσεων του Συµφώνου Σταθερότητας ανά τριετία, τόσο για το σύνολο της ΕΕ όσο και για την
οικονοµία των επί µέρους ευρωπαϊκών περιφερειών.
 
− Για περισσότερες πληροφορίες :   κ. Roberto Pietrasanta
        (Tηλ.. : 00 32 2 546 93 13 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)
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3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 
•  Οριζόντιες συγκεντρώσεις
 
 �        Εισηγητής : ο κ. HERNÁNDEZ BATALLER  (∆ιάφορες δραστηριότητες - ES)
 
 �        Έγγραφο αναφοράς : ΕΕ C 331/18 � 31/12/2002 �  CESE 1170/2003
 
 �       Κύρια σηµεία :
 
 Προκειµένου να καταστεί δυνατό να παρασχεθεί βοήθεια στις επιχειρήσεις σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, η
ανακοίνωση πρέπει να αναφερθεί εκτενέστερα στις καταστάσεις που προκύπτουν συνηθέστερα στην πράξη
και να επεκταθεί σε θέµατα όπως οι εµπειρικές αποδείξεις και ο βαθµός απόδειξης.
 
 Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της συνεκτίµησης, στα µελλοντικά υπερεθνικά νοµοθετικά σχέδια, ορισµένων
άλλων πτυχών που αποκτούν, δευτερευόντως, σηµασία στις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων, όπως αυτές που
έχουν σχέση µε την απασχόληση και τη βιοµηχανική πολιτική.
 
 Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, θα πρέπει να καταστεί ακριβέστερη η διευκρίνιση που παρέχεται στο σχέδιο
ανακοίνωσης σε ό,τι αφορά τον ορισµό του κανονισµού αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου σχετικά µε τις
"βελτιώσεις αποτελεσµατικότητας".
 
 Εξάλλου, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει επίσης κατά πόσον θα ήταν σκόπιµο να
µετατραπούν σε νοµικούς κανόνες του Σχεδίου Κανονισµού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων
(COM(2002) 711 τελικό της 12.12.02) ορισµένες από τις έννοιες, τα κριτήρια, τις παραµέτρους και τους
κανόνες που διατυπώνονται τώρα, προκειµένου να εξασφαλίζεται µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου κατά την
εκτίµηση των περιπτώσεων συγκέντρωσης.
 
 � Για περισσότερες πληροφορίες :   κ. Nemesio Martinez
 (Tηλ..: 00 32 2 546 95 01 � e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

•  Έλεγχος των συγκεντρώσεων

�   Εισηγήτρια : η κα SÁNCHEZ    (Εργαζόµενοι - ES)

� Έγγραφο αναφοράς : COM(2002) 711 τελικό � 2002/0296 CNS �  CESE 1169/2003
 
 � Για περισσότερες πληροφορίες :   κ.  Nemesio Martinez
     (Τηλ.: 00 32 2 546 95 01 � e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
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4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ
 
•  Βιοµηχανικές µεταλλαγές/ Σηµερινή κατάσταση και προοπτικές
 
 � Εισηγητής : ο κ. VAN IERSEL   (Εργοδότες - NL)
 �  Συνεισηγητής : M. VAREA NIETO (Εκπρόσωπος ES)
 
 � Έγγραφο αναφοράς : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας �  CESE  1180/2003
 
 � Κύρια σηµεία :
 
Στόχος της παρούσας γνωµοδότησης, η οποία είναι η πρώτη µιας σειράς γνωµοδοτήσεων, είναι να τονίσει
τον ρόλο της ΣΕΒΜ στην προαγωγή ενός άµεσου διαλόγου µε όλους τους ενδιαφερόµενους που
επηρεάζονται από τις βιοµηχανικές µεταλλαγές και όπου θα αξιοποιηθούν τα διδάγµατα που έχουν
αποκοµιστεί τόσο από τους τοµείς του άνθρακα και του χάλυβα όσο και από άλλους κλάδους. Οι εµπειρίες
που έχουν συναγάγει η ΕΟΚΕ και η πρώην συµβουλευτική επιτροπή της ΕΚΑΧ καταδεικνύουν ότι η
καθιέρωση ενός συνεχούς τοµεακού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον οποίο θα συµµετέχουν µε άµεσο
τρόπο οι εκπρόσωποι των παραγωγών, των εργαζοµένων και άλλων παραγόντων της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών (καταναλωτών, εµπόρων κλπ.) προσφέρει µια χρήσιµη βάση για την άσκηση µιας
ανανεωµένης βιοµηχανικής πολιτικής.

Στην Ευρώπη, η προσέγγιση της βιοµηχανίας γινόταν συχνά από την οπτική της αναδιάρθρωσης. Όµως,
πρόκειται για µια πολύ πιο δυναµική έννοια, η οποία σχετίζεται, αφενός, µε τη διαρκή εξέλιξη µιας
επιχείρησης αλλά και µε το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον. Σήµερα, πρέπει να εξετασθεί η υιοθέτηση µιας
πρωτόβουλης θεώρησης των µεταλλαγών, µε στόχο την καλύτερη πρόβλεψη και διαχείριση των
οικονοµικών, κοινωνικών, οργανωτικών, και περιβαλλοντικών συνεπειών που έχουν οι βιοµηχανικές
µεταλλαγές.

Προκειµένου να δηµιουργηθούν οι περαιτέρω προϋποθέσεις για τη βιοµηχανική µεταλλαγή µε βάση την
κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα, η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει τα αιτήµατά της για την άσκηση
αποτελεσµατικών πολιτικών µε στόχο:

� την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων,
� τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης σε µια αγορά υψηλής έντασης

εργασίας,
� την επικέντρωση του ενδιαφέροντος στη γήρανση του ενεργού πληθυσµού και στη θέσπιση µέτρων για

τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας, όλα από τα οποία απαιτούν δια βίου
εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης.
Ιδιαίτερα σκόπιµη κρίνεται η ανάλυση καλύτερων πρακτικών σε κάθε έναν από τους τοµείς αυτούς.

Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι έχει ουσιαστική σηµασία οι δραστηριότητες στο χώρο της καινοτοµίας και της έρευνας
να προάγουν την ηγετική θέση της Ευρώπης από την άποψη της ανταγωνιστικότητας αλλά και της
κοινωνικής ευηµερίας
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Θεωρείται σκόπιµο να αξιολογηθούν αποτελεσµατικά οι επιπτώσεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Για το
σκοπό αυτό, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση για την ίδρυση ανεξάρτητου συµβουλευτικού οργάνου για
την αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχει η ευρωπαϊκή νοµοθεσία στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να βελτιωθεί
η ποιότητα αυτής. Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στις συνέπειες που έχουν
ορισµένες διατάξεις και κανόνες της ΕΕ στις MME.

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι ο κοινωνικός διάλογος στις επιχειρήσεις και, ενδεχοµένως, µε τοπικούς παράγοντες και
τις δηµόσιες αρχές, αποτελεί σηµαντικό και αποφασιστικής σηµασίας µέσο για την ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας, των κοινωνικών συνθηκών και της απασχόλησης, παράλληλα µε την προστασία του
περιβάλλοντος πάνω σε µια παραγωγική ισορροπία. Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ µιας βιοµηχανικής πολιτικής η
οποία θα έχει κυρίως οριζόντιο χαρακτήρα και θα επιτρέπει την ανάπτυξη τοµεακών προσεγγίσεων που θα
σχετίζονται άµεσα µε τη βιοµηχανική µεταλλαγή.

Οι τοµεακές αυτές προσεγγίσεις πρέπει να συνοδευτούν από διαδικασίες διαβούλευσης και συµµετοχής
όλων των ενδιαφεροµένων παραγόντων, παράλληλα µε τις κοινωνικές διαπραγµατεύσεις στα πλαίσια των
βιοµηχανικών αναδιαρθρώσεων, ιδίως στις υποψήφιες χώρες µέλη. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η δηµιουργία
τοµεακών παρατηρητηρίων θα διευκόλυνε την πρόβλεψη και την υλοποίηση βιοµηχανικών µεταλλαγών, τον
εντοπισµό εφικτών εναλλακτικών λύσεων και τον περιορισµό στο ελάχιστο των αρνητικών επιπτώσεων
αυτών.

Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι οι αποφάσεις για τη µετεγκατάσταση επιχειρήσεων δεν πρέπει να λαµβάνονται
αποκλειστικά µε βάση τις αυξανόµενες διαφορές στη νοµοθεσία των κρατών µελών όσον αφορά για
παράδειγµα το περιβάλλον και τη φορολογία. Στις περιοχές που επηρεάζονται ιδιαίτερα από τη
µετεγκατάσταση επιχειρήσεων, ενδέχεται να αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ειδικά
συνοδευτικά µέτρα για ορισµένο διάστηµα.

Μπορεί να προβλεφθεί σε προσωρινή βάση η θέσπιση συγκεκριµένων µέτρων στις ενδιαφερόµενες
περιφέρειες. Η ΕΟΚΕ συνιστά να συνεκτιµηθούν οι θετικές εµπειρίες που έχουν συναχθεί µε τοµεακά
προγράµµατα όπως τα Rechar, Resider και Retext για να εκσυγχρονιστούν στα µελλοντικά κράτη µέλη
βιοµηχανικές περιοχές που είναι επικεντρωµένες στην παραγωγή ενός και µόνο προϊόντος, όπως αυτές των
σηµερινών κρατών µελών, και να καθιερωθούν νέες µορφές κοινωνικού διαλόγου στις εν λόγω χώρες.

Οι µελλοντικές εργασίες της ΣΕΒΜ, ως τµήµατος της ΕΟΚΕ, θα επικεντρωθούν στους τοµείς και/ή τις
περιφέρειες όπου συντελούνται σηµαντικές βιοµηχανικές µεταλλαγές και θα αφορούν:

•  την ανάλυση της βιοµηχανικής µεταλλαγής και των αιτίων αυτής από οικονοµική, κοινωνική,
περιφερειακή και περιβαλλοντολογική άποψη, ταυτόχρονα µε την αξιολόγηση του αντίκτυπού της επί
διαφόρων τοµέων, επιχειρήσεων, του εργατικού δυναµικού, περιοχών και του περιβάλλοντος.

 
•  την αναζήτηση θετικών και κοινών µεθόδων προσέγγισης για την πρόβλεψη και την ορθή διαχείριση της

βιοµηχανικής µεταλλαγής και αναζήτηση τρόπων µε τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη
µέλη της θα µπορούσαν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα των
επιχειρήσεων µε τον κοινωνικό διάλογο και τη συνεργασία όλων των ενδιαφεροµένων πλευρών.
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•  την αναζήτηση κοινών τρόπων για την προσέγγιση του θέµατος της αειφόρου ανάπτυξης και για τη
βελτίωση της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής, προκειµένου να δοθεί µια νέα ώθηση στη
στρατηγική της την Λισσαβόνας, και προαγωγή του πλαισίου και των συνθηκών που επιτρέπουν την
υλοποίηση της βιοµηχανικής µεταλλαγής µε τρόπο ο οποίος συνάδει µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων
από την άποψη της ανταγωνιστικότητας και µε την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.

 
•  την προαγωγή του συντονισµού και της συνοχής των κοινοτικών δράσεων που αφορούν τις

σηµαντικότερες βιοµηχανικές µεταλλαγές στα πλαίσια της διεύρυνσης όσον αφορά την έρευνα, την
οικονοµία, τον ανταγωνισµό, την κοινωνία, τις περιφέρειες, το περιβάλλον, τις µεταφορές κλπ.

 
− Για περισσότερες πληροφορίες :  κ. José Miguel Cólera Rodríguez

(Τηλ. : 00 32 2 546 9629 - e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int

 5.  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑΣ

•  Ευρωπαϊκή Άµυνα
 
 � Εισηγητής : ο κ. WILKINSON   (Εργοδότες - UK)
 
 � Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 113 τελικό �  CESE 1160/2003
 
 � Κύρια σηµεία :
 
Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την έναρξη της διαδικασίας για τη θέσπιση µίας καλύτερα συντονιζόµενης πολιτικής
για τον αµυντικό εξοπλισµό στην ΕΕ ως βασικού τµήµατος µίας βιώσιµης Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ), η οποία να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των απαιτούµενων ικανοτήτων
για την κάλυψη των αναγκών της ΕΕ στον τοµέα της ΕΠΑΑ, στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής
και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ). Οι διαδικασίες για τις οποίες θα έχει υπάρξει συµφωνία σε επίπεδο
ΕΕ, θα µπορούσαν να επιφέρουν µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και χαµηλότερο κόστος για τα
συµµετέχοντα κράτη µέλη.

Αναγνωρίζεται ότι καίριο στοιχείο για αυτό θα αποτελέσει η αναγκαία πολιτική βούληση, κυρίως στο
ζήτηµα της αύξησης της χρηµατοδότησης.

Η ΕΕ έχει πολιτικό και οικονοµικό συµφέρον να διαθέτει αµυντική βιοµηχανία, η οποία να είναι
παγκοσµίως ανταγωνιστική, και η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι ήδη πραγµατοποιούνται αναδιαρθρώσεις κυρίως
εξαιτίας των πιέσεων της αγοράς.

Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των σχετικών δεδοµένων για τις βιοµηχανίες θα µπορούσαν να
πραγµατοποιηθούν κατά το βέλτιστο τρόπο από τα κράτη µέλη, ενώ στα εν λόγω δεδοµένα θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται και τα µεγέθη της απασχόλησης τα σχετικά µε τις δεξιότητες.

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
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Η ΕΟΚΕ αµφιβάλλει για την προστιθέµενη αξία του προτεινόµενου άµεσου ρόλου της ΕΕ στην προµήθεια
αµυντικού εξοπλισµού.

Μία συνεκτική προσπάθεια της ΕΕ στον τοµέα της προωθηµένης έρευνας για την ασφάλεια είναι ζωτικής
σηµασίας για τη µελλοντική πρόοδο, ενώ και ο προσδιορισµός των "στρατηγικών τεχνολογιών της ΕΕ" που
απαιτούνται για την κάλυψη των διαφορών ικανοτήτων συνιστά βασικό στοιχείο από την άποψη αυτή.

Η ΕΟΚΕ είναι πρόθυµη να διατυπώσει λεπτοµερείς παρατηρήσεις για την Υπηρεσία της ΕΕ στον τοµέα των
αµυντικών ικανοτήτων, όταν θα έχουν συµφωνηθεί ο ρόλος της και άλλες λεπτοµέρειες.

Η ασφάλεια του εφοδιασµού θα πρέπει να παραµείνει στην αρµοδιότητα των κρατών µελών για το προβλέψιµο µέλλον, αν και η Υπηρεσία θα
µπορούσε να διαδραµατίσει σχετικά χρήσιµο ρόλο.

 
 �  Για περισσότερες πληροφορίες :    κ.  Nemesio Martinez
 (Τηλ.: 00 32 2 546 95 01 � e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 
 6.  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
 
•  Καινοτοµία
 
 � Εισηγητής : ο κ. SOARES  (Εργαζόµενοι - PT)
 
 � Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 112 τελικό �  CESE 1175/2003
 
 � Κύρια σηµεία :
 
Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται µε την Επιτροπή τη συστηµική θεώρηση της διαδικασίας καινοτοµίας και την
πεποίθηση ότι η καινοτοµία µπορεί να λάβει διάφορες µορφές, ότι όµως τη βάση της διαδικασίας αυτής
συνιστούν οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού � που στηρίζονται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση
� σχετικά µε τις δραστηριότητες καινοτοµίας στις επιχειρήσεις.  H EOKE είναι πεπεισµένη ότι η
οικοδόµηση καλών σχέσεων, είτε σε εθελοντική είτε σε διαπραγµατευτική βάση, κυρίως στους τοµείς των
ανθρώπινων σχέσεων καθώς και στον κοινωνικό, οικονοµικό και οικολογικό τοµέα, συνιστά επίσης
καθοριστικό παράγοντα για την ενίσχυση ενός ιδιαίτερου καινοτόµου προτύπου που θα χαρακτηρίζει την
Ε.Ε.

Η ΕΟΚΕ συνιστά, κατά τη διαµόρφωση  και την εφαρµογή των ευρωπαϊκών πολιτικών, και ιδιαίτερα
εκείνων που έχουν ως κινητήρια δύναµη τις επιχειρήσεις, όπως συµβαίνει σε θέµατα καινοτοµίας, να
λαµβάνεται υπόψη η ενίσχυση των µηχανισµών συµµετοχής και ενεργού δέσµευσης των κύριων
συντελεστών τους: των επιχειρηµατιών και των εργαζοµένων.

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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 �    Για περισσότερες πληροφορίες :  κ Nemesio Martinez
 (Τηλ.: 00 32 2 546 95 01 � e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 
 
7.  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

•  Επιχειρηµατικότητα (Πράσινη Βίβλος)
 
 � Εισηγητής : ο κ. BUTTERS  (Εργοδότες - UK)
 
 � Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 27 τελικό �  CESE 1173/2003
 
 
 � Κύρια σηµεία :
 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής και τον επείγοντα χαρακτήρα που απέδωσε στον
προβληµατισµό σχετικά µε την ευρωπαϊκή επιχειρηµατική πολιτική που διεξάγεται µεταξύ υπαλλήλων,
πολιτικών, και ενδιαφερόµενων φορέων. Για να αποκτήσει µακροπρόθεσµη αξία αυτή η διαδικασία, είναι
απαραίτητη η κατάρτιση ενός φιλόδοξου και ταυτόχρονα προσεκτικού Σχεδίου ∆ράσης.
 
 Είναι σαφές ότι η βελτίωση της ισορροπίας κινδύνων/ ανταµοιβής κατέχει κεντρική θέση σε κάθε αύξηση
επιχειρηµατικής δραστηριότητας και θα πρέπει να αποτελεί ένα από τα θέµατα του Σχεδίου ∆ράσεις.
 
 Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι η κρατική πολιτική θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο µελέτης και να
αντιµετωπιστούν πρώτα τα πιο επείγοντα θέµατα, προκειµένου µελλοντικά να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι.
Στο ευρύ πλαίσιο των πολιτικών τοµέων που καλύπτει η Πράσινη Βίβλος είναι απαραίτητο το Σχέδιο
∆ράσης να δίνει προτεραιότητα σε συγκεκριµένους τοµείς πολιτικής δράσης.
 
 Η ΕΟΚΕ τονίζει ορισµένους βασικούς τοµείς ανάληψης δράσης στους οποίους θα πρέπει να δώσει
προτεραιότητα το Σχέδιο ∆ράσης:
 
•  Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε δηµόσιες συµβάσεις.
 
•  Αναθεώρηση των φορολογικών καθεστώτων στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν οι ΜΜΕ στην

Ευρώπη, µε παράλληλη αξιολόγηση των επιπέδων φορολογίας, των διοικητικών  θεµάτων και της
είσπραξης φόρων.

 
•  Καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας παύσης της λειτουργίας µίας επιχείρησης και η στάση της

κοινωνίας προς τους ιδιοκτήτες-διαχειριστές που σχετίζονται µε το κλείσιµο µιας επιχείρησης.
 
•  Ανάληψη δράσης για την προώθηση του πνεύµατος της επιχειρηµατικότητας και την ενθάρρυνση

ολοένα και περισσότερων ανθρώπων µε επιχειρηµατικό πνεύµα να γίνουν επιχειρηµατίες.
 
•  Ανάπτυξη πιο συστηµατικών πληροφοριών αξιολόγησης της κοινοτικής δραστηριότητας για τις ΜΜΕ,

ώστε να διευκολυνθεί η συγκριτική ανάλυση της απόδοσης των ΜΜΕ και να είναι δυνατή η ενηµέρωση
σχετικά µε κατάλληλες πολιτικές.
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 � Για περισσότερες πληροφορίες :   κ. Jakob Andersen
 (Τηλ. : 00 32 2 546 92 58 � e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)
 

8. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ∆Ε∆

•  Έργα ∆Ε∆/2004
 
 � Εισηγητής : ο κ. LEVAUX   (Εργοδότες � FR)
 
 � Έγγραφο αναφοράς : ∆ιερευνητική γνωµοδότηση �  CESE 1174/2003
 
 �  Κύρια σηµεία :
 
 Στη διερευνητική γνωµοδότησή της η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη, κατά την κατάρτιση των
νέων κοινοτικών προσανατολισµών για την ανάπτυξη νέων σχεδίων ∆Ε∆, τις ακόλουθες προτεραιότητες και
προτάσεις:
 
� Πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στους διευρωπαϊκούς άξονες ή διαδρόµους και στην εξάλειψη

των συµφορήσεων και των κενών στις διασυνδέσεις.
� Το ποσοστό των επιδοτήσεων πρέπει να είναι πιο ενθαρρυντικό, κυρίως για τα διασυνοριακά σχέδια.
� Πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο ίδρυσης ταµείου µε αποκλειστικό έργο την εκτέλεση των σχεδίων

∆Ε∆-Μ προτεραιότητας, τα έσοδα του οποίου να προέρχονται από την είσπραξη εισφοράς 1 λεπτού ανά
λίτρο καυσίµου που θα καταναλώνεται στους δρόµους της ΕΕ.

� Πρέπει να συσταθεί µία "Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συντονισµού των Υποδοµών Μεταφορών".
� Πρέπει να προβλεφθούν κυρώσεις ή ποινές σε περίπτωση µη σεβασµού του γενικού ευρωπαϊκού

συµφέροντος και µη ικανοποίησης των αναγκών των άλλων κρατών που επωφελούνται από το
αντίστοιχο έργο.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες :   κ. Raffaele Del Fiore

(Τηλ. : 00 32 2 546 97 94 - e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  Πανευρωπαϊκό σύστηµα εσωτερικής ναυσιπλοΐας
 
 � Εισηγητής : ο κ. SIMONS (Εργοδότες � NL)
 
 � Έγγραφο αναφοράς : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας �  CESE 1172/2003
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Για να προκύψουν ένα ενιαίο νοµικό καθεστώς και κοινή νοµοθεσία για την εσωτερική ναυσιπλοΐα, η ΕΟΚΕ
συνιστά:

� Να εναρµονιστούν οι υφιστάµενες συµβάσεις και συµφωνίες, καθώς και οι διµερείς συµβάσεις που
ισχύουν για τις εθνικές και διεθνείς πλωτές οδούς.

� Να επικυρωθούν και να εφαρµοστούν οι διεθνείς συµβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί·  τόσο τα σηµερινά
όσο και τα µελλοντικά κράτη µέλη πρέπει να λάβουν όλα τα µέτρα που είναι απαραίτητα για να
αποφευχθεί ο περαιτέρω κατακερµατισµός της νοµοθεσίας σε διάφορους τοµείς της εσωτερικής
ναυσιπλοΐας.

� Να εξεταστεί, δεδοµένου ότι η Επιτροπή του ∆ούναβη θα αποτελεί πλέον το όργανο συντονισµού της
εσωτερικής ναυσιπλοΐας µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης, η κατάρτιση νέας σύµβασης για το ∆ούναβη, η
οποία να είναι ανάλογη µε τις ρυθµίσεις της Κεντρικής Επιτροπής για τη Ναυσιπλοΐα στο Ρήνο και της
ΕΕ, ως θετικό βήµα προς την εναρµόνιση.

� Να θεσπιστεί ενιαία κοινοτική βάση για τη νοµοθεσία που ισχύει για τα πληρώµατα στην ΕΕ
προκειµένου να δηµιουργηθεί µια συγκρίσιµη κατάσταση στον κλάδο της εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες :   κ. Raffaele Del  Fiore
            (Τηλ. : 00 32 2 546 97 94 - e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int)

9. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

•  Ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης

� Εισηγητής :  ο κ. PIETTE (Εργαζόµενοι � BE)

� Έγγραφο αναφοράς : διερευνητική γνωµοδότηση � CESE 1164/2003

� Κύρια σηµεία:

Οι διάφορες εκθέσεις και µελέτες για τις συµφωνίες και τις πρακτικές των ΕΕΕ επιβεβαιώνουν ότι οι
αποκτηθείσες µέχρι σήµερα εµπειρίες επιτρέπουν την άντληση ορισµένων συµπερασµάτων σχετικά µε τον
τρόπο µε τον οποίο µπορεί να οργανωθεί µια διαδικασία διαπραγµατεύσεων για την καθιέρωση µιας ΕΕΕ ή
µια διαδικασία για την ενηµέρωση και διαβούλευση µε τους εργαζόµενους ώστε να είναι απλή, δηµοκρατική
και αποτελεσµατική. Αναφορικά µε την ουσία της οδηγίας, δηλ. µε ποιο τρόπο µπορεί να εφαρµοστεί το
δικαίωµα ενηµέρωσης και διαβούλευσης µε τους εργαζόµενους, οι εµπειρίες αφθονούν και εδώ.

Η ΕΟΚΕ λόγω της σύνθεσής της µπορεί ασφαλώς να προσφέρει τα φώτα της στη δυναµική διαδικασία της
πρακτικής του κοινωνικού διαλόγου που διεξάγεται στις επιχειρήσεις και στους οµίλους επιχειρήσεων. Η
ΕΕΕ είναι ακόµη µια πολύ νεαρά αρχή σε διαρκή εξέλιξη. Η αναλογία των συµφωνιών που αποτελούν
αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης κάθε χρόνο αποτελεί απόδειξη.

Η ενηµέρωση και οι διαβουλεύσεις στους κόλπους της ΕΕΕ, η δυναµική του ρόλου της και των πρακτικών
της µπορούν να είναι βέβαια χρήσιµες στο σύνολο των εµπλεκοµένων παραγόντων συµπεριλαµβανοµένου
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και του πολίτη. Οι αποκρίσεις που δίνονται για την παγκοσµιοποίηση των επιχειρήσεων και των
αναδιαρθρώσεων επιδρούν στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, αλλά και στο κοινωνικό κλίµα πέραν των
θυρών της επιχείρησης.

Μία σειρά διαπιστώσεων από την εφαρµογή της οδηγίας στην πράξη και τη λειτουργία των ΕΕΕ επέτρεψαν
στην ΕΟΚΕ να προσδιορίσει τη συµβολή των ΕΕΕ στον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο και στην ευρωπαϊκή
ανάπτυξη. Όµως, τα βασικά ερωτήµατα παραµένουν αναπάντητα. Αφορούν, κυρίως, τις εξής πτυχές :

•  τις έννοιες του "ωφέλιµου έργου" και της "έγκαιρης" ενηµέρωσης και διαβούλευσης µε τους
εργαζόµενους.

•  το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 94/45/ΕΚ, π.χ., για τις εταιρείες επιχειρηµατικού κινδύνου, τον πιθανό
αποκλεισµό της εµπορικής ναυτιλίας, και την έννοια της επιχείρησης, λόγω των διάφορων µορφών της
επιχειρηµατικότητας, οι οποίες µάλιστα θα επεκταθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο από της εισόδου των
συµµετοχικών, των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, και των επιχειρήσεων αλληλοβοηθείας, που ασκούν
όλο και πιο σηµαντικές οικονοµικές δραστηριότητες ακόµη και διασυνοριακά. Οι δηµόσιες επιχειρήσεις
αναφέρονται, εντούτοις ρητώς όταν γίνεται µεταφορά στην εθνική νοµοθεσία της Σουηδίας και της
Ισπανίας.

•  το θέµα της εκπροσώπησης και της αναλογικότητας της εκπροσώπησης στις ΕΕΕ - πρόκειται για θέµα
που δεν καλύπτεται από διεθνικούς κανόνες,

•  το θέµα του αντίκτυπου των ΕΕΕ στον κοινωνικό διάλογο που διεξάγεται στην επιχείρηση σε εθνικό
επίπεδο,

•  το θέµα της δυνατότητας των εκπροσώπων των ΕΕΕ να µεταβαίνουν στις εγκαταστάσεις των
εργαζοµένων που εκπροσωπούν και να επικοινωνούν µε τους εκπροσώπους και τους εργαζόµενους των
εν λόγω εγκαταστάσεων,

•  το θέµα των σχέσεων της ΕΕΕ µε τις ρυθµιστικές αρχές του τοµέα του ανταγωνισµού.

Οι απόψεις διαφέρουν, επίσης, και εντός της ΕΟΚΕ όσον αφορά την εµβέλεια των διαπιστώσεων και των
προβληµατισµών σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας και τη λειτουργία των ΕΕΕ. Ορισµένα µέλη
φρονούν ότι η παρούσα διερευνητική γνωµοδότηση πρέπει να περιοριστεί στην ενηµέρωση χωρίς να
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αποσκοπεί στον επηρεασµό ενδεχόµενων µελλοντικών συζητήσεων µεταξύ κοινωνικών εταίρων για την
αναθεώρηση της οδηγίας 94/45/ΕΚ, εφόσον η Επιτροπή στο πρόγραµµα εργασίας της έχει εκδηλώσει την
πρόθεση να διαβουλευθεί µε τους κοινωνικούς εταίρους, ήδη από το φθινόπωρο του 2003. Άλλα µέλη
φρονούν ότι τα πορίσµατα για την εφαρµογή της οδηγίας και για τη λειτουργία των ΕΕΕ θα έπρεπε να
χρησιµοποιηθούν ως βάση για την εξέταση των πτυχών της οδηγίας 94/45/ΕΚ που πιθανόν χρειάζονται
αναθεώρηση.

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

10.  ΝΕΟΛΑΙΑ

•  Πρόγραµµα για την προώθηση ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τοµέα
της νεολαίας

 � Εισηγήτρια : η κα VAN TURNHOUT (∆ιάφορες δραστηριότητες � IRL)
 
 � Συνεισηγητές :  οι κκ. SOARES (Εργαζόµενοι � PT)
    και PEZZINI (Εργοδότες � IT)
 
� Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 272 τελικό � 2003/0113 (COD) � CESE 1165/2003
 
� Κύρια σηµεία :

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επικροτεί το µέτρο αυτό, το οποίο διασφαλίζει τη
συνέχεια της παροχής απαραίτητων πόρων σε φορείς που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον
τοµέα της νεολαίας.

Ωστόσο, η ΕΟΚΕ κατακρίνει την πρόταση µείωσης της χρηµατοδότησης κατά 2,5% κάθε χρόνο, έπειτα από
το τρίτο έτος.

Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σταθερότητα που θα προσφέρει στο Ευρωπαϊκό Φόρουµ για
τη Νεολαία η χρηµατοδότηση του µέτρου αυτού, διασφαλίζοντας την ανάπτυξη και ενίσχυσή του.

Η ΕΟΚΕ παρατηρεί µε ανησυχία την τάση σταδιακής µείωσης της χρηµατοδότησης των διεθνών
οργανισµών νέων που επικρατεί τα τελευταία έτη.  Η ΕΟΚΕ καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβουν ενεργό δράση για την αύξηση της γραµµής
προϋπολογισµού. Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η διεύρυνση και η ανάπτυξη των διεθνών οργανισµών
νέων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και το µέλλον της Ευρώπης.
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Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι η πρόταση αυτή καλύπτει την περίοδο 2004-2006.  Προτείνεται στην Επιτροπή να
ξεκινήσει όσο το δυνατόν ευρύτερες διαβουλεύσεις για τη διαχείριση των χρηµατοδοτήσεων µετά το 2006.

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την άµεση εφαρµογή των σηµαντικών συστάσεων που περιλαµβάνονται στην έκθεση
αξιολόγησης για τη στήριξη των διεθνών µη κυβερνητικών οργανώσεων νέων που συνέταξε η Επιτροπή.

Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι η πρόταση αυτή αποτελεί µία από τις πολλές προτάσεις της Επιτροπής σχετικά µε
κοινοτικά προγράµµατα δράσης και µέτρα για ευρύ φάσµα τοµέων.  Η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να
υιοθετήσει συνεκτική προσέγγιση έναντι των τοµέων αυτών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επιλεξιµότητα των
κριτηρίων χρηµατοδότησης.

� Για περισσότερες πληροφορίες :   κα Stefania Barbesta
      (Τηλ.: 00 32 2 546 95 10 - e-Mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)

11. ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

•  Συµµετοχή της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στην ευρωµεσογειακή
εταιρική σχέση

� Εισηγητής: ο κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ (Εργοδότες � EL)

� Έγγραφο αναφοράς : Ενηµερωτική έκθεση - CESE 217/2003 fin

� Κύρια σηµεία :

Οι ετήσιες σύνοδοι κορυφής των Οικονοµικών και Κοινωνικών Συµβουλίων (ΟΚΣ) και συναφών
οργανισµών που διεξάγονται από το 1995 έχουν ως στόχο το να συµβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των
µεγάλων θεµάτων σχετικά µε την ευρω-µεσογειακή εταιρική σχέση και στη βελτίωση της αµοιβαίας γνώσης
της οικονοµικής και κοινωνικής πραγµατικότητας.

Στην τελευταία ευρω-µεσογειακή σύνοδο κορυφής που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, αποφασίσθηκε να
διεξαχθεί η επόµενη σύνοδος; το 2003, στη Μάλτα.

Στην οµάδα προετοιµασίας της συνόδου κορυφής περιλαµβάνονται, πέραν της ΕΟΚΕ, η ελληνική ΟΚΕ, και
το Συµβούλιο Οικονοµικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης της Μάλτας (MCESD). Η ΕΟΚΕ είναι µόνιµο µέλος
της προπαρασκευαστικής επιτροπής των ευρω-µεσογειακών συνόδων κορυφής και συµβάλλει, µεταξύ
άλλων, στις εργασίες της µε την ανά έτος συγγραφή µονογραφίας µε τη µορφή ενηµερωτικής έκθεσης.

Ο τίτλος της φετινής ενηµερωτικής έκθεσης της ΕΟΚΕ είναι: Για µια αυξηµένη συµµετοχή, σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο, της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στην ευρωµεσογειακή εταιρική σχέση. Η
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έκθεση θα εκπονηθεί σε συνεργασία µε τα Οικονοµικά και Κοινωνικά Συµβούλια της Τυνησίας και της
Πορτογαλίας, καθώς και µε το Εθνικό Συµβούλιο Νεότητας και Μέλλοντος του Μαρόκου.

Εξάλλου, το ΟΚΣ Γαλλίας, σε συνεργασία µε το Εθνικό Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο της
Αλγερίας, µε το CNES της Ιταλίας και µε τα Οικονοµικά και Κοινωνικά Συµβούλια της Ισπανίας, της
Ελλάδας και της Τυνησίας, θα εκπονήσει έγγραφο µε τίτλο Νέες γνώσεις, νέες θέσεις εργασίας � οι συνέπειες
των νέων τεχνολογιών.

Στην έκθεση της ΕΟΚΕ θα αναλύονται οι µορφές συµµετοχής της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών
(πληροφόρηση, διαβούλευση, υλοποίηση) στην ευρω-µεσογειακή εταιρική σχέση σε εθνική κλίµακα και σε
περιφερειακό επίπεδο και θα διατυπωθούν συστάσεις για την ανάπτυξη της εν λόγω συµµετοχής.

Η ΕΟΚΕ πιστεύει πως η έννοια της δηµοκρατίας στις Μεσογειακές Χώρες δεν µπορεί και δε θα πρέπει να
αξιολογείται επακριβώς µε βάση τα δυτικά κριτήρια, αλλά και δεν θα πρέπει να αποµακρύνεται από τις
βασικές δηµοκρατικές αρχές που ισχύουν παγκόσµια, που έχουν θεµελιωθεί µέσα από σηµαντικούς
κοινωνικούς αγώνες και έχουν πιστοποιηθεί από διεθνείς θεσµούς και διεθνείς συνθήκες.

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών των Χωρών Εταίρων της Μεσογείου δεν ενηµερώνονται επαρκώς
σε ό,τι αφορά την Ευρωµεσογειακή Εταιρική Σχέση, τόσο από τις κυβερνήσεις τους, όσο και από την ίδια
την ΕΕ, ούτε συµµετέχουν σε αυτήν όσο θα ήταν σκόπιµο.

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι:
•  είναι απαραίτητο να διευκολυνθεί ο τρόπος µε τον οποίο οι οµάδες της κοινωνίας των πολιτών  µπορούν

να ωφεληθούν από τα προγράµµατα·
•  η βελτίωση της πληροφόρησης αποτελεί κρίσιµο παράγοντα·
•  πρέπει να προβλεφθεί η ίδρυση ενός Ευρωµεσογειακού δικτύου των Οικονοµικών και Κοινωνικών

Συµβουλίων στο ∆ιαδίκτυο, στο οποίο να περιλαµβάνονται και εθνικοί οργανισµοί της κοινωνίας των
πολιτών·

•  η ένταση των προσπαθειών θα πρέπει να προσανατολισθεί στην δηµιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας
και συστηµατικού διαλόγου µεταξύ των εκπροσώπων της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών και των
κυβερνήσεων των ΧΕΜ, αντί να εστιαστεί στην σύσταση νέων φορέων.

•  ο Πρόεδρος Prodi είχε δίκιο όταν υποστήριξε ότι η πάλη ενάντια στην τροµοκρατία δεν πρέπει να
χρησιµοποιηθεί ως πρόφαση για να περιοριστούν οι πολιτικές και κοινωνικές ελευθερίες·

•  η συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να αποβλέπει στην δηµιουργία κοινών δικτύων µεταξύ
των διαφόρων κοινοτήτων·

•  πρέπει να αυξηθεί ο αριθµός των έργων µικρής κλίµακας·
•  η κοινωνία των πολιτών θα µπορούσε να λειτουργήσει ως ο κύριος µοχλός προώθησης του διαλόγου

µεταξύ των ΧΕΜ·
•  πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέµα της µετανάστευσης·
•  η παρουσία του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της ∆ιεθνούς Τράπεζας στην κοινωνική και

οικονοµική ανάπτυξη της Μεσογείου είναι ιδιαίτερα χρήσιµη.
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H EOKE υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία σε περιφερειακό και υποπεριφερειακό
επίπεδο. Η ΕΟΚΕ πιστεύει πως η ΕΕΣ µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην περιφερειακή
ολοκλήρωση των ΧΕΜ, καθώς η ΕΕ µπορεί να αντισταθµίσει την έλλειψη εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας
που υφίσταται µεταξύ των ΧΕΜ. Η ΕΕ, µέσω της διαδικασίας της Βαρκελώνης, µπορεί και πρέπει να
λειτουργήσει ως εγγυητής των δεσµεύσεων των περιφερειακών εταίρων και να διασφαλίσει τη διαδικασία
της ολοκλήρωσης από πιθανές αδυναµίες των εταίρων να τηρήσουν τις δεσµεύσεις τους.

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

12.  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

•  Τροποποίηση/MEDIA Κατάρτιση 2001-2005
 
 � Εισηγητής : ο κ. BRAGHIN (Εργοδότες � IT)
 
 � Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 188 τελικό � 2003/0064 COD �  CESE 1163/2003

� Για περισσότερες πληροφορίες :   κ. Raffaele Del  Fiore
(Τηλ. : 00 32 2 546 97 94 - e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  Τροποποίηση/MEDIA Plus
 
 � Εισηγητής : ο κ. BRAGHIN (Εργοδότες � IT)
 
 � Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 191 τελικό � 2003/0067 COD �  CESE 1163/2003
 
�  Για περισσότερες πληροφορίες :   κ. Raffaele Del  Fiore

(Τηλ. : 00 32 2 546 97 94 - e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int)

13. ΓΕΩΡΓΙΑ

•  Λιπαρές ουσίες / γάλα (Φινλανδία και Σουηδία)
 
 � Γενικός εισηγητής : ο κ. NILSSON  (∆ιάφορες δραστηριότητες - SE)
 
 � Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 372 τελικό � 2003/0144 CNS �  CESE 1177/2003
 
 � Για περισσότερες πληροφορίες :   κα Eleonora Di Nicolantonio
 (Τηλ. : 00 32 2 546 94 54 � e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
 

mailto:michael.wells@cese.europa.eu
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14. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
•  Life (Τροποποίηση)

� Γενικός εισηγητής : ο κ. CHIRIACO  (Εργαζόµενοι � IT)
 
 � Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 402 τελικό -  CESE 1176/2003
  
 � Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Eleonora Di Nicolantonio
 (Τηλ. : 00 32 2 546 94 54 � e-mail :eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
 
15. ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

•  Επιτροπή στατιστικών για θέµατα νοµισµατικά, χρηµατοπιστωτικά και
ισοζυγίου πληρωµών

 
 � Εισηγητής : ο κ. FLORIO (Εργαζόµενοι - IT)
 
− Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 298 τελικό. � 2003/0103 (CNS) CESE 1167/2003

− Κύρια σηµεία :
 
 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόταση της Επιτροπής.
 
− Για περισσότερες πληροφορίες :   κ. Roberto Pietrasanta

(Τηλ. : 00 32 2 546 93 13 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Ταµείο συνοχής (κωδικοποίηση)

 � Εισηγητής :  ο κ. SILVA (∆ιάφορες δραστηριότητες - PT)
 
− Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 352 τελικό � 2003/0129 (AVC) � CESE 1168/2003

− Κύρια σηµεία :
 
 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόταση της Επιτροπής.
 
− Για περισσότερες πληροφορίες :   κ. Roberto Pietrasanta

(Τηλ. : 00 32 2 546 93 13 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)
 
•  Αγωγές παραλείψεων /Προστασία των καταναλωτών
 
 � Εισηγητής :  ο κ. BURANI   (Εργοδότες - IT)
 
 �  Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 241 τελικό � 2003/0099 COD �  CESE 1162/2003

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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 �  Για περισσότερες πληροφορίες :   κ. Joao Pereira dos Santos
            (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 � e-mail:joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
•  Ηλεκτρολογικό υλικό
 
 � Εισηγητής : ο κ. GREEN   (Εργοδότες - DK)
 
 � Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 252 τελικό � 2003/0094 COD �  CESE 1161/2003
 
 � Για περισσότερες πληροφορίες :   κ.  Jakob Andersen
            (Τηλ. : 0032 2 546 9258 � e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)
 

_________________________
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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

και συνέχειες που δόθηκαν

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση :

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

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών

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


Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 61
Type: http:

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

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:patrick.feve@esc.eu.int
New: mailto:patrick.feve@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int
New: mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 72
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 72
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 73
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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Page: 75
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 78
Type: mailto

Old: mailto:michael.wells@esc.eu.int
New: mailto:michael.wells@cese.europa.eu

Page: 78
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 78
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 79
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 79
Type: mailto

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

Page: 80
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 80
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 81
Type: http:

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