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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. 42: Ρύθµιση σχετικά µε τη χρησιµοποίηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων από τους
Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Απόφαση του Προεδρείου της 24ης
Σεπτεµβρίου 2003·

Αριθ. 43: Χρησιµοποίηση των πιστώσεων που αφορούν την αποζηµίωση γραµµατείας (θέση
3910)στο πλαίσιο του οικονοµικού έτους 2003·

Αριθ. 44: Ασκήσεις εκκένωσης κτιρίων στις Βρυξέλλες.

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

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

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

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

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΟΥ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 20ης Οκτωβρίου 2003, έλαβε γνώση της
εκλογής

του κ. João GOUVEIA

σε αντικατάσταση του κ. Arlindo CUNHA  (PPE-DE/PT) ,  µε ισχύ από 15ης Οκτωβρίου 2003.
____________________

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΟΥ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 20ης Οκτωβρίου 2003, έλαβε γνώση της
εκλογής

της κας Raquel CARDOSO

σε αντικατάσταση του κ.  Jorge MOREIRA DA SILVA (PPE-DE/PT) ,  µε ισχύ από 16ης Οκτωβρίου
2003.

____________________

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΒΡΕΤΑΝΟΥ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 23ης Οκτωβρίου 2003, έλαβε γνώση της
εκλογής

του κ. Ian David TWINN

σε αντικατάσταση του Λόρδου BETHELL (PPE-DE/GB) ,  µε ισχύ από 21ης Οκτωβρίου 2003.

____________________
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΤΗΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Οι αρµόδιες αρχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας προέβησαν σε αντικατάσταση του κ. Βάσου ΛΥΣΣΑΡΙ∆Η,
παρατηρητή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τον:

κ. Γεώργιο ΒΑΡΝΑΒΑ

µε   ισχύ της πράξεως από 17ης Νοεµβρίου 2003.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως της 5ης Νοεµβρίου 2003.

________________________





∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 11

∆ελτίο 17.11.2003 - EL - PE 338.106

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ12

∆ελτίο 17.11.2003 - EL - PE 338.106

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ        Κατάσταση στις 07.11.2003

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Catherine Stihler Αποχώρηση από την Κοινή Αλιευτική Πολιτική P-2970/03

Alexander de Roo Τοξικά πλοία P-2971/03

Bill Newton Dunn Χρηµατοδότηση της ΕΕ στην Κένυα P-2972/03

Jean-Louis Bernié Τοποθεσία του  Marais Breton - Σεπτέµβριος 2003 P-2973/03

Helena Torres Marques Aδιαφορία της Ισπανίας για την κατασκευή του
αυτοκινητοδρόµου που θα ενώνει τη Σαλαµάνκα µε την
Πορτογαλία

P-2974/03

Freddy Blak Συµβάσεις µε την CESD P-2975/03

Heinz Kindermann Επιστροφές κατά την εξαγωγή αβγοαλβουµίνης - η
ερώτησή µου Ρ-2696/03

P-2976/03

Stavros Xarchakos Ακρίβεια στην αγορά και έλλειψη κτηνιατρικών
ελέγχων στην Ελλάδα

P-2977/03

Nelly Maes ∆αρθρωτικά ταµεία στη Βρετάνη P-2978/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Ταχυδροµικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση E-2979/03

Konstantinos Hatzidakis Αναστολή χρηµατοδότησης µελετών των ∆ηµοσίων
Έργων στην Ελλάδα από τον Κοινοτικό Προϋπολογισµό

E-2980/03

Mihail Papayannakis Παραβίαση Οδηγίας 89/48/ΕΟΚ E-2981/03

Mihail Papayannakis Σύµφωνο Σταθερότητας E-2982/03

Mihail Papayannakis Περιπτώσεις παραβίασης περιβαλλοντικής κοινοτικής
νοµοθεσίας

E-2983/03

Christopher Huhne Οικοδοµικές κατασκευές σε παραλίες E-2984/03

Ακυρωθείσα ερώτηση E-2985/03

Philip Claeys Η Ανακοίνωση της Επιτροπής περί µετανάστευσης,
ένταξης και απασχόλησης, φυγής εγκεφάλων

E-2986/03

Erik Meijer Ελλειµµατική τήρηση των µεγίστων ορίων
περιεκτικότητας σε κατάλοιπα τοξικών και µειγµάτων
τοξικών ουσιών στα νεκταρίνια και τα σταφύλια
προέλευσης ΕΕ

E-2987/03

Bart Staes και Jan Dhaene Σχέδιο ∆ράσης FLΕGΤ ("Η επιβολή της δασικής
νοµοθεσίας, η διακυβέρνηση και το εµπόριο")

E-2988/03

Ioannis Marinos Χρηµατοδότηση από την Επιτροπή του "European
Policy Center"

P-2989/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Neil MacCormick Τα διατάγµατα Μπένες (Οκτώβριος 2002) P-2990/03

Alexander de Roo Απαγόρευση της εµπορικής αλιείας µεθύστρων µε
µηχανικά µέσα στη Θάλασσα Wadden

P-2991/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Παραγωγή ναρκωτικών ουσιών στο Αφγανιστάν P-2992/03

Ακυρωθείσα ερώτηση P-2993/03

Bernhard Rapkay Επιδοτήσεις της ΕΕ προς τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
για τα έτη 2001 και 2002

E-2994/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Καταστροφές πολύτιµων κειµηλίων στην Αγία Σοφία E-2995/03

Christopher Huhne Τυποποίηση των ηµεροµηνιών στους υπολογιστές E-2996/03

Bill Newton Dunn ∆ιπλή φορολογία στη Φιλανδία και το Ηνωµένο
Βασίλειο

E-2997/03

Bill Newton Dunn Έλλειψη συνέπειας σε ό,τι αφορά τις φορολογικές
εξαιρέσεις στο Ηνωµένο Βασίλειο

E-2998/03

Olivier Duhamel Ενηµερωτικό φυλλάδιο E-2999/03

Geneviève Fraisse Η συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισµα "Γυναίκες και
αθλητισµός" το οποίο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στις 5 Ιουνίου 2003

E-3000/03

Marco Pannella και άλλοι Αλλεπάλληλες παραβιάσεις των θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων των Μοντανιάρ, πληθυσµού
των υψιπέδων του Βιετνάµ

E-3001/03

Marco Pannella και άλλοι Αλλεπάλληλες παραβιάσεις των θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων των Μοντανιάρ, πληθυσµού
των υψιπέδων του Βιετνάµ

E-3002/03

Marco Pannella και άλλοι Αλλεπάλληλες παραβιάσεις των θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων των Μοντανιάρ, πληθυσµού
των υψιπέδων του Βιετνάµ

E-3003/03

Philip Claeys Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη µετανάστευση, την
ένταξη και την απασχόληση - δικαίωµα ψήφου για
αλλοδαπούς

E-3004/03

Albert Maat Ταξινόµηση λευκωµάτων E-3005/03

Joachim Wuermeling Φορολογικές απαλλαγές στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας E-3006/03

Giacomo Santini Ο ρόλος των "ευρωπαϊκών αγροτικών σταυροδροµιών"
όσον αφορά τις δράσεις ενηµέρωσης για την ΚΓΠ

E-3007/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Karin Riis-Jørgensen Άνισοι ανταγωνιστικοί όροι για τις βιοµηχανίες
µεταποίησης αλιευτικών προϊόντων των κρατών µελών
της ΕΕ

P-3008/03

Arlene McCarthy Πυροτεχνήµατα P-3009/03

Adriana Poli Bortone Μπλακάουτ στην Ιταλία P-3010/03

Elspeth Attwooll Αλιεία: Σύνορα µεταξύ κρατών µελών εντός της
αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης της ΕΕ

P-3011/03

Jaime Valdivielso de Cué Κρασί E-3012/03

Marco Cappato Υπόθεση της τυνήσιας δηµοσιογράφου Néziha Rejiba E-3013/03

Armando Cossutta Ευρωπαϊκή αγορά ασφαλειών αυτοκινήτων E-3014/03

Armando Cossutta Αστική ευθύνη αυτοκινητιστών και νέος κώδικας οδικής
κυκλοφορίας

E-3015/03

Ilda Figueiredo Ευρωπαϊκό Έτος ατόµων µε αναπηρίες E-3016/03

Ilda Figueiredo Αφερεγγυότητα της Grundig AG και προστασία των
θέσεων εργασίας στην Πορτογαλία

E-3017/03

Ilda Figueiredo Προαγωγές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή E-3018/03

Ilda Figueiredo Κοινοτική χρηµατοδότηση και διατήρηση της
απασχόλησης

E-3019/03

Anna Karamanou Ανθρώπινα δικαιώµατα στη Ρουµανία - Γάµοι ανήλικων
τσιγγάνων

P-3020/03

Anna Karamanou ∆ουλεµπόριο ανηλίκων στο Αφγανιστάν E-3021/03

Anna Karamanou Χρηµατοδότηση ερευνών για την πρόληψη ατυχηµάτων E-3022/03

Anders Wijkman Καταπολέµηση της µηνιγγίτιδας στην Αφρική P-3023/03

Ilda Figueiredo Ανάγκη αναστολής και αναθεώρησης του Συµφώνου
Σταθερότητας

P-3024/03

Konstantinos Hatzidakis Παραβιάσεις Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των Ελλήνων
µέσω του Εθνικού Κτηµατολογίου της Τουρκίας στο
νησί Ίµβρος

E-3025/03

Ακυρωθείσα ερώτηση E-3026/03

Alexandros Alavanos ∆ιακρίσεις σε βάρος απασχολούµενων στον ΟΤΕ E-3027/03

Marianne Thyssen Έγκριση ενισχύσεων για το εργοστάσιο αυτοκινήτων
στη Γάνδη του Βελγίου, καθώς και για τις σχετικές
επιχειρήσεις εφοδιασµού

E-3028/03
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Philip Claeys Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη µετανάστευση, την
ένταξη και την απασχόληση - παράγοντες που
παρεµποδίζουν την ένταξη

E-3029/03

Ilda Figueiredo Xρήση υδραυλικών δραγών στην ΕΕ E-3030/03

Ilda Figueiredo Kοινοτικές ενισχύσεις για τον πολιτιστικό τοµέα E-3031/03

Jonas Sjöstedt Η Τουρκία και οι παραβιάσεις των δικαιωµάτων των
εθνικών µειονοτήτων

E-3032/03

Marianne Thyssen ∆ιαρθρωτικά ταµεία - στόχος 2 - επαρχία Λιµβούργου
(Βέλγιο)

P-3033/03

Marianne Thyssen Προθεσµία ευρεσιτεχνίας για εφευρέσεις που
εφαρµόζονται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές

E-3034/03

Marit Paulsen Ανιχνευσιµότητα σύµφωνα µε το άρθρο 18. 2 του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002

E-3035/03

Niall Andrews Αντιµετώπιση της πείνας στον κόσµο P-3036/03

Hiltrud Breyer Παραβίαση του δικαίου του περιβάλλοντος της ΕΕ κατά
την επέκταση του αεροδροµίου της Φρανκφούρτης

P-3037/03

Herbert Bösch Λήξη συµβάσεων στην Eurostat P-3038/03

Herbert Bösch Ανυπόστατες κατηγορίες περί δωροδοκίας εις βάρος
δηµοσιογράφων

E-3039/03

Jo Leinen Εφαρµογή της οδηγίας 2000/35/ΕΚ (προθεσµίες
πληρωµής) σε πληρωµές στο πλαίσιο έργων υπό την
αιγίδα του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης

E-3040/03

Stavros Xarchakos Σοβαρές ελλείψεις σε ελληνικά ασθενοφόρα E-3041/03

Bill Miller Εγκατάσταση κεραιών τηλεπικοινωνιακών δικτύων E-3042/03

Proinsias De Rossa Προσωρινοί εργαζόµενοι E-3043/03

Graham Watson T Pods E-3044/03

Proinsias De Rossa Παιδική εργασία E-3045/03

Claude Moraes Ανθρώπινα δικαιώµατα στο Μπαγκλαντές E-3046/03

Elspeth Attwooll και άλλοι Ερασιτεχνικό ψάρεµα και στατιστικά στοιχεία σχετικά
µε τον τουρισµό

E-3047/03

Cristiana Muscardini Συντονισµός του αγώνα κατά της παιδεραστίας E-3048/03

Koenraad Dillen Σύστηµα ηλεκτρονικής αναγνώρισης των ζητούντων
άσυλο

E-3049/03
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Koenraad Dillen Καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο
για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα

E-3050/03

Dorette Corbey Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κυότο από τη Ρωσία P-3051/03

Alexandros Alavanos Αναστολή πληρωµών κοινοτικών κονδυλίων για µελέτες
δηµοσίων έργων στην Ελλάδα

P-3052/03

María Valenciano Martínez-
Orozco

VIH/Aids στην Κίνα P-3053/03

Konstantinos Hatzidakis Αντικατάσταση της παράνοµης χωµατερής του
Κουρουπητού

E-3054/03

Margrietus van den Berg Λογιστικά σκάνδαλα και διοίκηση των επιχειρήσεων E-3055/03

Dorette Corbey Μέτρα για την ασφάλεια της προµήθειας φυσικού
αερίου

E-3056/03

Bartho Pronk Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη
Γουατεµάλα, και πιο συγκεκριµένα η κατάσταση του
κυρίου Rogoberto Dueñas Morales

P-3057/03

Gabriele Stauner Αντιθέσεις και ασυναρτησίες στις δηλώσεις της OLAF
και της Επιτροπής για την υπόθεση Datashop

E-3058/03

Avril Doyle Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση για τη θαλάσσια προστασία E-3059/03

Philip Claeys Κόστος της πιθανής ένταξης της Τουρκίας E-3060/03

Elisabeth Schroedter Απειλή της προστατευόµενης περιοχής στο πλαίσιο της
οδηγίας χλωρίδας-πανίδας και του οικοτόπου
(FFH)"Falkenseer Kuhlaake" (Αριθ. 537) από την
ενισχυόµενη εκ µέρους των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων κατασκευή οδού

E-3061/03

Cristiana Muscardini Εξυγίανση των υδρογραφικών δικτύων E-3062/03

Hiltrud Breyer Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 6ης Νοεµβρίου 2001 για τη
δηµιουργία ενός κοινοτικού κώδικα για τα φάρµακα που
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση

E-3063/03

Bernd Lange και Wilhelm Piecyk Συµπεριφορά των οχηµάτων όσον αφορά τις εκποµπές
καυσαερίων εκτός του κύκλου δοκιµών

E-3064/03

Alexandros Alavanos ∆ιακρίσεις σε βάρος των γυναικών E-3065/03

Alain Esclopé ∆ιάλυση παλαιών αµερικανικών πολεµικών πλοίων P-3066/03

Kathalijne Buitenweg Βιοµετρικά δεδοµένα σε βίζες και διαβατήρια P-3067/03

Hugues Martin Χρηµατοδότηση δοµών υποδοχής Info-Point Europe P-3068/03



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 17

∆ελτίο 17.11.2003 - EL - PE 338.106

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Luciana Sbarbati ∆ιάδροµος Αδριατικής P-3069/03

Christoph Konrad Στρεβλώσεις του ανταγωνισµού από γερµανικό νόµο
περί εξωτερικού εµπορίου

E-3070/03

Lissy Gröner "Gender budgeting" E-3071/03

Konstantinos Hatzidakis ∆ιάθεση της υπηρεσίας ADSL στην Ελλάδα E-3072/03

Ioannis Marinos Κόστος των τραπεζικών συναλλαγών στην Ελλάδα E-3073/03

Proinsias De Rossa Avermectin E-3074/03

Maurizio Turco Ελευθερία και πλουραλισµός στην ενηµέρωση E-3075/03

Erik Meijer Αποτελέσµατα έρευνας σχετικά µε τις απειλές για την
υγεία των ατόµων που κατοικούν ή εργάζονται πλησίον
πυλώνων αντεννών για το παγκόσµιο σύστηµα κινητών
τηλεπικοινωνιών (UΜΤS)

E-3076/03

Torben Lund Μη εφαρµογή της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήµατα
στο τέλος του κύκλου ζωής τους

P-3077/03

Bart Staes Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN-1078 P-3078/03

Torben Lund Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1221/97 και η ενίσχυση της
µελισσοκοµίας

E-3079/03

David Bowe Εφοδιασµός της Παλαιστίνης µε νερό E-3080/03

David Bowe Αποχετευτικά συστήµατα στην Παλαιστίνη E-3081/03

David Bowe Καταγγελίες για απόρριψη από το Ισραήλ τοξικών
αποβλήτων στην Παλαιστίνη

E-3082/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Καταλήψεις από Βάσκους πολιτικούς κρατουµένους E-3083/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Καταλήψεις από Βάσκους πολιτικούς κρατουµένους E-3084/03

Bruno Gollnisch Crédit Lyonnais / Executive Life E-3085/03

Bruno Gollnisch Εµπόριο καπνού/Γαλλία E-3086/03

Bruno Gollnisch Συγκεντρώσεις: κριτήρια της Επιτροπής E-3087/03

Bruno Gollnisch Συγχώνευση  Péchiney-Alcan E-3088/03

Bruno Gollnisch Alstom E-3089/03

Antonios Trakatellis Αποχαρακτηρισµός δασικών εκτάσεων και δασών και
αλλαγή της έννοιας του δάσους σύµφωνα µε νέο
νοµοσχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης

P-3090/03

Glenys Kinnock Peter Shaw / Γεωργία P-3091/03
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Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Η αναγνώριση της χώρας των Βάσκων µέσα από την
καταπίεση

P-3092/03

Harald Ettl Συµπερίληψη της δραστικής ουσίας Paraquat στον
κατάλογο των εγκεκριµένων ουσιών σύµφωνα µε την
οδηγία 91/414/ΕΚ

P-3093/03

Harald Ettl Mobbying  (Ηθική Παρενόχληση) στον χώρο εργασίας E-3094/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Αναγνώριση της χώρας των Βάσκων µέσω της
καταστολής

E-3095/03

Erik Meijer Προστασία µονοπωλίων και υψηλών τιµών µέσω
αεροπορικών συµβάσεων µε τρίτες χώρες και
προσπάθειες πιθανών ανταγωνιστών να παρακάµψουν
τέτοια µονοπώλια

E-3096/03

Jonas Sjöstedt ∆ηµοσίευση πληροφοριών σχετικά µε τους πόρους που
χρησιµοποιήθηκαν για την εκστρατεία µε θέµα την ΟΝΕ

E-3097/03

Jonas Sjöstedt Η κ. Margot Wallström και η εκστρατεία  για την ΟΝΕ E-3098/03

Jonas Sjöstedt Ενίσχυση της εκτροφής µυδιών E-3099/03

Jonas Sjöstedt Η ανάµειξη της Επιτροπής σε εθνικές εκστρατείες E-3100/03

Jonas Sjöstedt Το δηµοψήφισµα για την ΟΝΕ και ο καθορισµός του
τόπου εγκατάστασης των  γραφείων της ΕΕ

E-3101/03

Lissy Gröner ∆ιακρίσεις εις βάρος των γυναικών στο νέο σύστηµα
αξιολόγησης της Επιτροπής

P-3102/03

Anna Karamanou Παιδιά Στρατιώτες στη ∆ηµοκρατία του Κονγκό E-3103/03

Marianne Eriksson, Piia-Noora
Kauppi και Joke Swiebel

Χρηµατοδότηση των σχεδίων του προγράµµατος
EQUAL και διακρίσεις λόγω γενετήσιου
προσανατολισµού

E-3104/03

Marianne Eriksson, Piia-Noora
Kauppi και Joke Swiebel

Χρηµατοδότηση των σχεδίων του προγράµµατος
EQUAL και διακρίσεις λόγω γενετήσιου
προσανατολισµού

E-3105/03

María Bergaz Conesa Σχέδιο παροχέτευσης υδάτων µεταξύ των ποταµών
Χούκαρ και Βιναλοπό

E-3106/03

Adriana Poli Bortone ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα (ΤΕΝ) E-3107/03

Philip Claeys Επιδοτήσεις E-3108/03

Phillip Whitehead Υδρογονωµένα λίπη P-3109/03
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María Sornosa Martínez Ματαίωση της κοινοτικής χρηµατοδότησης του
προγράµµατος "Ιωάννης ο 23ος" στο Αλικάντε
(Ισπανία)

P-3110/03

Regina Bastos Κρατικές ή κοινοτικές ενισχύσεις που ενδεχοµένως
έλαβε η γερµανική εταιρία χόλντινγκ RIEKER

P-3111/03

Giacomo Santini και άλλοι Πολιτική πληροφόρηση της ΕΕ. Νοµική βάση για τα
Σταυροδρόµια Αγροτικής Πληροφόρησης και
Κινητοποίησης και τα  Info Point Europe - IPE.
Χορήγηση της επιδότησης λειτουργίας για το έτος 2004:
Ανάγκη και επείγων χαρακτήρας

E-3112/03

Maurizio Turco Ταξινόµηση των κωδίκων σχετικά µε τις µονάδες
µετρήσεως των εξαγοµένων ποσοτήτων στην τράπεζα
δεδοµένων της Επιτροπής υπό την ονοµασία  CATS
(Clearance Audit Trail System)

E-3113/03

Maurizio Turco ∆ιάδοση ψευδών επιστηµονικών ειδήσεων όσον αφορά
την αποτελεσµατικότητα των προφυλακτικών στην
καταπολέµηση του AIDS εκ µέρους των ιθυνόντων της
Καθολικής Εκκλησίας άλλως αποκαλούµενης Αγία
Έδρα ή Πόλη Κράτος του Βατικανού.

E-3114/03

Maurizio Turco ∆ιάδοση ψευδών επιστηµονικών ειδήσεων όσον αφορά
την αποτελεσµατικότητα των προφυλακτικών στην
καταπολέµηση του AIDS εκ µέρους των ιθυνόντων της
Καθολικής Εκκλησίας άλλως αποκαλούµενης Αγία
Έδρα ή Πόλη Κράτος του Βατικανού.

E-3115/03

Maurizio Turco Παράνοµες εισαγωγές κλωστοϋφαντουργών προϊόντων
από την Κίνα

E-3116/03

Maurizio Turco Παράνοµες εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων από την Κίνα

E-3117/03

Nicholas Clegg Άρση των περιορισµών στη χρήση του Paraquat P-3118/03

Konstantinos Hatzidakis Παραβίαση Κοινοτικής Οδηγίας 1999/70/ΕΚ E-3119/03

Christopher Huhne Ηχορύπανση E-3120/03

Nelly Maes ΦΠΑ: µείωση του φορολογικού συντελεστή για µέσα
ηχητικής εγγραφής

E-3121/03

Nelly Maes ΦΠΑ: µείωση του φορολογικού συντελεστή για µέσα
ηχητικής εγγραφής

E-3122/03

Olivier Dupuis Απελάσεις Τσετσένων E-3123/03

Cristiana Muscardini Γλώσσες εργασίας E-3124/03
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Monica Frassoni ∆ιαρθρωτικές ενισχύσεις για την Βαλένσια P-3125/03

Astrid Thors Η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών παιγνίων για
ανθρωπιστικούς σκοπούς

E-3126/03

Jean Lambert Τραπεζικοί λογαριασµοί και ελεύθερη κυκλοφορία E-3127/03

Jaime Valdivielso de Cué Εµπόριο E-3128/03

José Ribeiro e Castro Γουϊνέα-Μπισσάου - Ενίσχυση της Επιτροπής E-3129/03

José Ribeiro e Castro A - OASIS - Oceanic Seamounts E-3130/03

José Ribeiro e Castro Το άλογο "Sorraia" E-3131/03

José Ribeiro e Castro Koύβα - Πρωτοβουλία Ζαχάρωφ P-3132/03

José Ribeiro e Castro Aγκόλα - Falcone E-3133/03

José Ribeiro e Castro Oλλανδία - Ecstasy E-3134/03

Patricia McKenna Παροπλισµός πλοίων µε τοξικά απόβλητα P-3135/03

Lissy Gröner Μη χρησιµοποιηθείσες πιστώσεις της ΕΕ στην Βαυαρία
ύψους 17 εκατ. ευρώ για το έτος 2002

E-3136/03

Mihail Papayannakis ∆ικαίωµα στην αίτηση ασύλου E-3137/03

Mihail Papayannakis Ατµοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη E-3138/03

Peter Liese Ετοιµότητα της ΕΕ σε περίπτωση βιολογικής επίθεσης E-3139/03

Koenraad Dillen Σχέδια σχετικά µε τη θανατική ποινή E-3140/03

Koenraad Dillen Η ευρωπαϊκή εβδοµάδα κατά του καρκίνου - η
επιστηµονική έρευνα

E-3141/03

Christopher Heaton-Harris Κινήσεις σταδιοδροµίας των γενικών διευθυντών P-3142/03

Stavros Xarchakos Τιµές Ι.Χ. οχηµάτων στην Ελλάδα και απαγόρευση των
πετρελαιοκινητήρων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

E-3143/03

Christopher Heaton-Harris Κοινοτική χρηµατοδότηση για το εθνικό υδρολογικό
σχέδιο της Ισπανίας

E-3144/03

W.G. van Velzen Μπαταρίες κινητών τηλεφώνων που εκρήγνυνται P-3145/03

Cristiana Muscardini Ναυσιπλοΐα για τουριστικούς και πολιτιστικούς σκοπούς
µεταξύ Ελβετίας και Αδριατικής

E-3146/03

Ilda Figueiredo H πρόσφατη κλιµάκωση των επιθέσεων του Ισραήλ στη
Μέση Ανατολή

E-3147/03

Ilda Figueiredo Eνισχύσεις σε ιδρύµατα που εργάζονται µε γυναίκες και
νέους θύµατα πορνείας

E-3148/03
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Ilda Figueiredo Μετεγκατάσταση της επιχείρησης ειδών ένδυσης Melka E-3149/03

Herman Schmid Αντιλήψεις όσον αφορά την ευηµερία E-3150/03

Herman Schmid Αντιλήψεις όσον αφορά την ευηµερία E-3151/03

Elly Plooij-van Gorsel Εκρήξεις σε τηλέφωνα Νόκια  # P-3152/03

Evelyne Gebhardt Euro-Infopoints (ευρωπαϊκά κέντρα παροχής
πληροφοριών)

P-3153/03

Michael Cashman Ασφάλεια των κινητών τηλεφώνων P-3154/03

Mogens Camre ∆ασµοί που στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό σε ψάρια
εισαγόµενα από τη Νορβηγία στη ∆ανία

E-3155/03

María Sornosa Martínez Ανοικοδόµηση στην Σιέρα δε λα Ρενεγά και στην
Τοποθεσία Κοινοτικού Ενδιαφέροντος Οροπέσα-
Μπενικάσιµ (Καστεγιόν-Ισπανία)

E-3156/03

Monica Frassoni Επέκταση στρατιωτικής βάσης στην τοποθεσία Natura
2000 της Maddalena, στη Σαρδηνία

E-3157/03

Antonio Mussa Αναγνώριση των τίτλων σπουδών E-3158/03

Dirk Sterckx Άνιση µεταχείριση επαγγελµατικών φορέων παροχής
υπηρεσιών µετακόµισης κατά την εισαγωγή στην ΕΕ
περιουσιακών στοιχείων από µη κράτη µέλη λόγω
µετακόµισης, εξαιτίας διαφορετικής ερµηνείας του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83

E-3159/03

Ioannis Averoff Έγκριση κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α. στον Νοµό Ιωαννίνων P-3160/03

Raffaele Costa Ιταλική πρόταση σχετικά µε την προσαρµογή της
οδηγίας 97/24/ΕΚ στην τεχνική πρόοδο

P-3161/03

Mogens Camre Απάτη µε κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταµείου

E-3162/03

Bill Miller Περιφερειακή Πολιτική στην Ουγγαρία E-3163/03

Säid El Khadraoui Προειδοποιητική σήµανση στα οινοπνευµατώδη E-3164/03

Chris Davies Ισπανικό Υδρολογικό Σχέδιο (Πυρηνέα) P-3165/03

Paulo Casaca Συµµόρφωση της Επιτροπής προς τις αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου

P-3166/03

Roger Helmer Εργασία και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη στις νέες
χώρες που εντάσσονται στην ΕΕ

P-3167/03

Michl Ebner Απαγόρευση σκύλων που εκπαιδεύονται για κυνοµαχίες E-3168/03

Michl Ebner Απαγόρευση σκύλων που εκπαιδεύονται για κυνοµαχίες E-3169/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Konstantinos Hatzidakis Προβλήµατα στην κατασκευή του προαστιακού
σιδηρόδροµου στην Αττική

E-3170/03

Konstantinos Hatzidakis Πορεία υλοποίησης του τραµ της Αθήνας E-3171/03

Caroline Jackson Πυρασφάλεια ξενοδοχείων E-3172/03

Koenraad Dillen ∆ικαίωµα ψήφου για τους µετανάστες E-3173/03

Charles Tannock Ευρωπαϊκή κινηµατογραφική παραγωγή E-3174/03

Torben Lund Χρηµατοδότηση προγραµµάτων πρόληψης και
παρακολούθηση νόσων

E-3175/03

Dorette Corbey Ασφάλεια τροφίµων και αναπτυσσόµενες χώρες E-3176/03

Dorette Corbey Η χρήση ιατρικών εργαλείων και τα ιατρικά βοηθητικά
µέσα

E-3177/03

Rosa Miguélez Ramos Νέα αξιολόγηση των καταστροφών από το Prestige και
Ταµείο Αλληλεγγύης

P-3178/03

Glyn Ford Το αδιέξοδο στην Καµπότζη P-3179/03

Mario Borghezio Προστασία της ευρωπαϊκής ανθοκοµικής παραγωγής
από την Ευρωπαϊκή Ένωση

P-3180/03

Antonio Tajani Αποστολή παρατηρητών της ΕΕ στο δηµοψήφισµα για
τον Πρόεδρο Chavez

E-3181/03

Paulo Casaca Mη συµµόρφωση της εταιρίας αεροπορικών µεταφορών
SATA προς την κοινοτική νοµοθεσία

E-3182/03

Paulo Casaca Yπολογισµός της συµπληρωµατικής εισφοράς στην
Αυτόνοµη Περιφέρεια των Αζορών

E-3183/03

Olivier Dupuis Αλαζονεία των αρχών του Λάος P-3184/03

Geoffrey Van Orden ∆ασµολογικές απαλλαγές στις Καναρίους Νήσους E-3185/03

Geoffrey Van Orden ∆ιασυνοριακές συναλλαγές όσον αφορά καταναλωτικά
προϊόντα

E-3186/03

Geoffrey Van Orden Ελεύθερη κυκλοφορία των πτωχευσάντων στην ΕΕ E-3187/03

Adeline Hazan Εναρµόνιση των ληξιαρχικών βιβλίων στην Ευρώπη E-3188/03

Mario Borghezio Έκρηξη µπαταριών κινητών τηλεφώνων Nokia E-3189/03

Roberta Angelilli Προαγωγή του πιλότου που προκάλεσε την καταστροφή
στο όρος Cermis

E-3190/03

Roberta Angelilli Υποψία παραβίασης των κοινοτικών κανόνων του
εταιρικού δικαίου εκ µέρους της Telecom Ιταλίας στην
υπόθεση Telecom Σερβίας

E-3191/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Roberta Angelilli Υπόθεση Eurostat: ∆ιευκρινίσεις ως προς την ευχέρεια
παρέµβασης του Προέδρου Prodi

E-3192/03

Roberta Angelilli Πληροφορίες σχετικά µε τον πρώην Γενικό ∆ιευθυντή
της Eurostat

E-3193/03

Säid El Khadraoui Καρκινογόνες ουσίες σε παιδικές τροφές P-3194/03

Ursula Stenzel Αναγνώριση της ειδικότητας του (κλινικού)
οπτοµετρητή

E-3195/03

Stavros Xarchakos Προβλήµατα µε τη δόµηση, την προστασία των δασών
και τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς στην Ελλάδα

E-3196/03

Theresa Villiers Σουηδικό δηµοψήφισµα για το ευρώ E-3197/03

Olivier Dupuis Νέο κλείσιµο καταυλισµών και απελάσεις προσφύγων E-3198/03

Marianne Thyssen Ανάληψη από τη βελγική κυβέρνηση του
συνταξιοδοτικού ταµείου της τηλεφωνικής εταιρείας
Belgacom

E-3199/03

Erik Meijer Εξωτερικά φυλετικά χαρακτηριστικά ως κριτήριο για
τον έλεγχο ή όχι από την αστυνοµία ή τις τελωνειακές
αρχές προσώπων που διέρχονται από εσωτερικά σύνορα
της ΕΕ

E-3200/03

Antonio Tajani Έρευνα στα γραφεία της εφηµερίδας "Il Giornale" στη
Ρώµη: παραβίαση της ελευθερίας τύπου στην Ιταλία

P-3201/03

Alexandros Alavanos Απαγόρευση χρήσης της ουσίας paraquat E-3202/03

Alexandros Alavanos Νοσοκοµειακά απόβλητα της Αττικής E-3203/03

Alexandros Alavanos Eµπορική εκµετάλλευση προστατευόµενων ειδών της
ελληνικής φύσης

E-3204/03

Giles Chichester Επίσηµη καταγγελία σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του
σχεδίου "Broadband 4 Devon" εξ ονόµατος του στόχου
υπ' αριθ. 2

E-3205/03

Antonio Tajani Έρευνα στα γραφεία της εφηµερίδας "Il Giornale" στη
Ρώµη: παραβίαση της ελευθερίας τύπου στην Ιταλία

E-3206/03

Alexander de Roo Οξυγονούχο ύδωρ (υπεροξείδιο) σε οδοντόπαστα E-3207/03

Theresa Villiers Κρίση στη χρηµατοδότηση σχολείων στο Hillingdon και
στο Barnet

P-3208/03

Christopher Huhne Οδηγία για τις κλινικές δοκιµές P-3209/03

Pietro-Paolo Mennea Αθέµιτος ανταγωνισµός στον τοµέα των
κλωστοϋφαντουργικών

P-3210/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Mogens Camre Κονδύλια της ΕΕ για το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο κατά του
Ρατσισµού

E-3211/03

Stavros Xarchakos Καταγγελία βρετανικής εφηµερίδας για ατασθαλίες σε
χρηµατοδοτήσεις της Επιτροπής

E-3212/03

Stavros Xarchakos Απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων στον τοµέα του
Πολιτισµού στην Ελλάδα

E-3213/03

Jillian Evans Πρόσφυγες από τη Βόρειο Κορέα E-3214/03

Christopher Huhne Οδηγία περί κλινικών δοκιµών E-3215/03

Antonios Trakatellis ∆ιάθεση επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα και
παραβίαση περιβαλλοντικής νοµοθεσίας

E-3216/03

Antonios Trakatellis Έλεγχος ατµοσφαιρικών ρύπων στην Ελλάδα E-3217/03

John Bowis Σπάνιες ασθένειες: το σύνδροµο του Evans E-3218/03

Christopher Heaton-Harris Αναγνώριση των διατάξεων περί πυροπροστασίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

E-3219/03

Christopher Heaton-Harris ∆ηµοσιονοµικός Κανονισµός και Γενική ∆ιεύθυνση
∆ιεύρυνση

E-3220/03

Christopher Heaton-Harris ∆ηµοσιονοµικός Κανονισµός και Γενική ∆ιεύθυνση για
την Ανάπτυξη και την Ανθρωπιστική Βοήθεια

E-3221/03

Proinsias De Rossa Αγνοούµενοι E-3222/03

Anna Karamanou Παιδιά καταδικασµένα σε θάνατο στις Φιλιππίνες E-3223/03

Glyn Ford Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
αντικατάσταση του κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΟΚ)
αριθ. 3820/85 σχετικά µε τις ώρες οδήγησης.

E-3224/03

Richard Corbett Ζωντανή µετάδοση ταυροµαχιών E-3225/03

Felipe Camisón Asensio Μεταρρύθµιση στον τοµέα καπνού E-3226/03

John Bowis Ινδονησία E-3227/03

Raffaele Costa και Jas Gawronski Χρηµατοδοτήσεις για την κατασκευή της γραµµής
Τορίνο-Λυών

E-3228/03

Raffaele Costa και Jas Gawronski Χρηµατοδοτήσεις για την κατασκευή της γραµµής
Τορίνο-Λυών

E-3229/03

Dorette Corbey Τα προγράµµατα επιδοτήσεων Interreg και Urban E-3230/03

Dorette Corbey Προγράµµατα επιδοτήσεων  ΠΠ5 και ΠΠ6 E-3231/03

Joan Colom i Naval Ενηµέρωση δηµοσιονοµικών στοιχείων P-3232/03



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 25

∆ελτίο 17.11.2003 - EL - PE 338.106

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Salvador Garriga Polledo Ενιαία διδασκαλία σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση
στα εκπαιδευτικά συστήµατα

E-3233/03

Salvador Garriga Polledo Εξαγωγή λαχνών λαχείου από την µία χώρα στην άλλη E-3234/03

Salvador Garriga Polledo Κίνητρα για επενδύσεις σε οµόλογα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

E-3235/03

Konstantinos Hatzidakis Κατάρτιση ∆ηµοσίων Υπαλλήλων στις Νέες
Τεχνολογίες

E-3236/03

Konstantinos Hatzidakis Πρόσβαση στο Internet των ελληνικών νοικοκυριών E-3237/03

Konstantinos Hatzidakis Νέο καθεστώς για το θαλάσσιο cabotage στην Ελλάδα E-3238/03

Martin Callanan Θάνατοι πτηνών στη Μάλτα E-3239/03

Thierry Cornillet Κατάργηση της επιδότησης στη λειτουργία των Info-
Point Europe

E-3240/03

Cristiana Muscardini Εξάλειψη των γραφειοκρατικών συνόρων και τειχών E-3241/03

Jan Wiersma Ο νόµος "Buy American" στον αµυντικό
προϋπολογισµό των Ηνωµένων Πολιτειών

E-3242/03

Jan Wiersma Ο νόµος "Buy American" στον αµυντικό
προϋπολογισµό των Ηνωµένων Πολιτειών

E-3243/03

Margrietus van den Berg ∆ίκτυο για τη Συνοχή των Αναπτυξιακών Πολιτικών E-3244/03

Erik Meijer Αύξηση του κόστους νοσοκοµειακής νοσηλείας και
συλλογής απορριµµάτων από την παρεµπόδιση της
εξοικονόµησης µε την επαναχρησιµοποίηση ιατρικού
εξοπλισµού

E-3245/03

Cristiana Muscardini Σοµαλία: εσωτερική κατάσταση, πρόσφυγες και
τροµοκρατία

P-3246/03

Baroness Sarah Ludford Ετήσια έκθεση για την Τουρκία P-3247/03

Anna Karamanou ∆υνατότητα παρακολούθησης χρηστών κινητών
τηλεφώνων

E-3248/03

Richard Howitt, Jean Lambert και
Renate Sommer

Ετήσια έκθεση για την Τουρκία E-3249/03

Ruth Hieronymi και άλλοι Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη
µέλη προκειµένου να ενθαρρυνθεί η µετάβαση σε
ανοιχτό διαλειτουργικό πρότυπο για την ψηφιακή
τηλεόραση

E-3250/03

Baroness Sarah Ludford ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την πρώην
Γιουγκοσλαβία (∆Π∆ΠΓ)

E-3251/03



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ26

∆ελτίο 17.11.2003 - EL - PE 338.106

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Baroness Sarah Ludford ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την πρώην
Γιουγκοσλαβία (∆Π∆ΠΓ)

E-3252/03

Cristiana Muscardini Σοµαλία: εσωτερική κατάσταση, πρόσφυγες και
τροµοκρατία

E-3253/03

José Ribeiro e Castro Κατάλογος έργων προτεραιότητας - Επιτροπή E-3254/03

Marie Isler Béguin και Yves
Piétrasanta

Σεβασµός των δικαιωµάτων και της δικαιοσύνης µετά
το δράµα της Μποπάλ στην Ινδία

E-3255/03

Olivier Dupuis Νέα επίθεση του Ανόι κατά της θρησκευτικής
ελευθερίας

E-3256/03

Margrietus van den Berg ΦΠΑ επιχειρήσεων µεταχειρισµένων προϊόντων
(περιβαλλοντικός κύκλος ζωής)

E-3257/03

María Ayuso González Καθεστώς εισαγωγής σκόρδου P-3258/03

Mihail Papayannakis ∆υσοσµία από τη χωµατερή Άνω Λιοσίων E-3259/03

Michel Hansenne Έγκριση για την ίδρυση σχολής οδηγών αυτοκινήτων E-3260/03

Bart Staes Αλλεργικές αντιδράσεις στην κατανάλωση Quorn E-3261/03

Erik Meijer Η µη αναγνώριση στους πολίτες άλλων κρατών µελών
του δικαιώµατος αγοράς µαλακών ναρκωτικών και του
δικαιώµατος να είναι µέλη οργάνωσης καταναλωτών

E-3262/03

Erik Meijer Η αρµοδιότητα της περιοχής της Βαλλονίας να επιτρέπει
τις εξαγωγές όπλων και τη χρησιµοποίηση των όπλων
αυτών για την καταπίεση του λαού του Νεπάλ

E-3263/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Πρόγραµµα για την διατήρηση των αποθεµάτων του
µαύρου χάλιµπατ: έκτακτα κοινωνικο-οικονοµικά µέτρα
για τον κοινοτικό στόλο της NAFO (Οργάνωσης
Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού)

P-3264/03

Maria Sanders-ten Holte Πληροφόρηση από τα Info-Points και τα Carrefours P-3265/03

Torben Lund Γενετικώς τροποποιηµένες καλλιέργειες και η επίδρασή
τους στη φύση

E-3266/03

Christopher Huhne Λήψη αποφάσεων µε ειδική πλειοψηφία E-3267/03

Christopher Huhne Υπάλληλοι της Επιτροπής E-3268/03

Christopher Huhne Κατάργηση νοµοθεσίας E-3269/03

Baroness Sarah Ludford Πρόοδος στο Καµερούν E-3270/03

Marianne Thyssen Η καρκινογόνος ουσία Bisfenol A στα πλαστικά
µπιµπερόν

E-3271/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Marianne Thyssen Μεταβατική περίοδος για την πώληση τσιγάρων E-3272/03

Bart Staes Έκλυση ψυκτικών αερίων από (ολλανδικά) πλοία
θαλάσσης

E-3273/03

Inger Schörling Επιπτώσεις των έργων δηµιουργίας τεχνητών παραλιών
στην Caleta de la Guirra, που βρίσκεται εντός των ορίων
του δήµου της Antigua, στη Fuerteventura (Ισπανία)

E-3274/03

Caroline Jackson Καταστροφή των ρωσικών δασών E-3275/03

Brian Simpson Επιβαλλόµενοι περιορισµοί σε πτήσεις στο αεροδρόµιο
της Ζυρίχης

E-3276/03

Cristiana Muscardini Νέες σχέσεις µε τη Λιβύη E-3277/03

José Ribeiro e Castro Mακάο - Φόρουµ για την Οικονοµική και Εµπορική
Συνεργασία

E-3278/03

Maurizio Turco Ποιοτικοί έλεγχοι εκ µέρους της Επιτροπής στην
τράπεζα δεδοµένων της υπό την ονοµασία CATS
(Clearence Audit Trail System)

P-3279/03

Maurizio Turco Μη διεξαγωγή ειδικών ελέγχων επί των ποσοτήτων των
προϊόντων που εξάγονται από τα κράτη µέλη προς το
Βατικανό υπό καθεστώς επιστροφών κατά την εξαγωγή

E-3280/03

Bartho Pronk, Maria Martens και
Albert Maat

Συνέχεια στην ερώτηση Ε-1740/02 σχετικά µε την
ελεύθερη κυκλοφορία των κυβερνητών σκαφών

E-3281/03

Anne André-Léonard Εναρµόνιση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας στο θέµα των
αδειών οδήγησης σκαφών αναψυχής

P-3282/03

Francesco Speroni Μπανάνες P-3283/03

Lord Inglewood Υπεράριθµες κρατήσεις στις πτήσεις της Air France E-3284/03

Pierre Jonckheer Ορυχείο επιφανειακής εκµετάλλευσης του Φεϊξολίν
(περιοχή της κοιλάδας Λαθιάνα, Ισπανία)

E-3285/03

Anne André-Léonard Εναρµόνιση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας επί θεµάτων
άδειας οδηγήσεως σκαφών αναψυχής

E-3286/03

Brice Hortefeux Σπίτια της Ευρώπης E-3287/03

Margrietus van den Berg Εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ∆ήµο Λόσερ E-3288/03

Ilda Figueiredo Πορτογάλοι εργαζόµενοι χωρίς δικαιώµατα στη Βόρεια
Θάλασσα

E-3289/03

____________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (Β5-0279/2003)                                      21 και 22 Οκτωβρίου 2003

28 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Bernd POSSELT Ευρωπαϊκή αστυνοµική ακαδηµία και προστασία των
εξωτερικών συνόρων

H-0518/03

Maurizio TURCO Ελάχιστες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες των
φυλακισµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

H-0522/03

Alexandros ALAVANOS Τελωνειακή Ένωση Τουρκίας µε το κατοχικό καθεστώς
της Β. Κύπρου

H-0524/03

Philip CLAEYS Επισιτιστική βοήθεια στην Ζιµπάµπουε H-0527/03

John CUSHNAHAN Πρόταση για τη δηµιουργία Σώµατος Ακτοφυλακής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

H-0529/03

María VALENCIANO
MARTÍNEZ-OROZCO

Εξαφανίσεις γυναικών και νεαρών κοριτσιών στο Μεξικό H-0533/03

María IZQUIERDO ROJO H αύξηση της µετανάστευσης µε σχεδίες στην ανατολική
και δυτική Ανδαλουσία, στα νότια σύνορα της Ευρώπης

H-0537/03

Lennart SACRÉDEUS ∆ηµοψήφισµα σε κάθε κράτος µέλος σχετικά µε το
προτεινόµενο Σύνταγµα της ΕΕ

H-0540/03

Manuel MEDINA ORTEGA ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα και ιδιαίτερα αποµεµακρυσµένες
περιφέρειες

H-0542/03

Seán Ó NEACHTAIN ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο Μεταφορών και ∆υτική Ιρλανδία H-0616/03

Pedro MARSET CAMPOS Παραβίαση εκ µέρους των Ηνωµένων Πολιτειών των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων πέντε κουβανών πολιτών

H-0544/03

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Παραβίαση εκ µέρους των Ηνωµένων Πολιτειών των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων πέντε κουβανών πολιτών

H-0545/03

Ioannis PATAKIS Παραβίαση εκ µέρους των Ηνωµένων Πολιτειών των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων πέντε κουβανών πολιτών

H-0546/03

Ilda FIGUEIREDO Παραβίαση των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων από τις
Ηνωµένες Πολιτείες εις βάρος πέντε κουβανών πολιτών

H-0548/03



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 29

∆ελτίο 17.11.2003 - EL - PE 338.106

María BERGAZ CONESA Παραβίαση των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων από τις
Ηνωµένες Πολιτείες εις βάρος πέντε κουβανών πολιτών
που διαµένουν στην Φλώριδα

H-0549/03

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Mathieu GROSCH Εισαγωγή διοδίων στους αυτοκινητόδροµους στη Γερµανία H-0528/03
/αναθ.1

Ozan CEYHUN ∆ιέλευση πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη
∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας

H-0573/03

Minerva MALLIORI Παράνοµο εµπόριο φαρµακευτικών προϊόντων χωρίς ιατρική
συνταγή από το διαδίκτυο

H-0619/03

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

κ. BYRNE

Bart STAES Προσθήκη ύδατος ( και πρωτεϊνών) σε κρέας (πουλερικών) H-0560/03

Frédérique RIES Θήκες από χαρτόνι που καλύπτουν τα µηνύµατα πρόληψης
που αναγράφονται στα πακέτα τσιγάρων

H-0568/03

Patricia McKENNA Η προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά H-0569/03

Yvonne SANDBERG-
FRIES

Εκπόνηση κοινής πολιτικής για την καταπολέµηση της
υπερβολικής κατανάλωσης οινοπνεύµατος

H-0574/03

Caroline LUCAS Φουαγκρά (ηπατοπολτός χήνας ή πάπιας) - σταδιακή παύση
της εξαναγκαστικής παροχής τροφής

H-0595/03

κ. BOLKESTEIN

Alexandros ALAVANOS Άρση προσωρινής απόφασης για µεταφορά προσωπικών
δεδοµένων στις ΗΠΑ

H-0559/03

Karin RIIS-JØRGENSEN Αλλαγή σήµανσης κατά την παράλληλη εισαγωγή
φαρµακευτικών προϊόντων

H-0561/03

Alexander de ROO ∆ηµόσια σύµβαση για τις περιβαλλοντικές µελέτες σχετικά µε
την εκτροπή του Έβρου

H-0563/03
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Othmar KARAS Αιτήµατα του Κοινοβουλίου όσον αφορά την µελλοντική
πρόταση οδηγίας της Επιτροπής σχετικά µε τον εφοδιασµό
των τραπεζών µε επαρκή ίδια κεφάλαια (Βασιλεία ΙΙ)

H-0577/03

Antonios TRAKATELLIS Εφαρµογή κοινοτικού δικαίου: καθεστώς δηµοσίων
συµβάσεων και ανάθεσης µελετών δηµοσίων έργων στην
Ελλάδα

H-0579/03

____________________
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003

΄Οργανο
Αριθµός
ερωτή-
σεων που
κατατέ-
θηκαν

Αριθµός
των

ερωτήσεων
που

εξετάστη-
καν στην
Ολοµέλεια

Ερωτή-
σεις µε
γραπτή
απάντη-
ση

Συµπληρωτικές
ερωτήσεις

Μη
εξετασθεί-
σες

ερωτήσεις
(απουσία
του

συντάκτη)

Ερωτήσεις
που

αποσύρθη-
καν από το
συντάκτη
τους

Ερωτήσεις που
προβλέπονται
ήδη στην
Ηµερήσια
∆ιάταξη

Εκπρόσωποι των Θεσµικών
Οργάνων

Συµβούλιο 33 15 17 6 0 0 1 κ.FRATTINI

Επιτροπή 70 13 57 6 0 0 0 κα de PALACIO
κ.VERHEUGEN
κ. LIIKANEN
κ.BYRNE
κ.BOLKESTEIN

Σύνολο 103 18 74 12 0 0 1
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ Αριθ. ΡΕ Συντάκτης Θέµα
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας Υπογραφές

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 36

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 127

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 28

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 25

                                                     
1 Κατάσταση στις  23.10.2003
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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 11

21/2003 337.298 María Sornosa MARTÍNEZ Τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία 20.10.2003 20.01.2004 13

22/2003 337.449 Jean-Claude MARTINEZ, Carl
LANG, Bruno GOLLNISCH και
Marie-France STIRBOIS

Η µεταρρύθµιση της ΚΓΠ 20.10.2003 20.01.2004 5

23/2003 337.801 Mark WATTS, Catherine STIHLER
και Phillip WHITEHEAD

Η θανάτωση της φώκιας 20.10.2003 20.01.2004 30

24/2003 337.852 Cristiana MUSCARDINΙ Η ανάκληση της θανατικής ποινής νεαρής ιρανής,
"ενόχου" για το φόνο αστυνοµικού την ώρα που την
βίαζε

20.10.2003 20.01.2004 25

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

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
VERTS/ALE

Κανονισµός του Ταµείου Εγγύησης για
τις εξωτερικές δράσεις

AFET (Γ) 04.11.03 C5-0502/03

Οµάδα
PSE

Απόφαση τροποποίησης της απόφασης
2000/24/ΕΚ για να ληφθεί υπόψη η
διεύρυνση και η πολιτική για τις
γειτονικές σχέσεις

AFET (Γ) 04.11.03 C5-0501/03

QUEIRÓ
(UEN)

Αµυντικός εξοπλισµός: ευρωπαϊκή
πολιτική, βιοµηχανία και αγορά.
Ανακοίνωση

AFET (O) 04.11.03 C5-0212/03

DAUL
(PPE-DE)

Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα:
µέτρα υπέρ των Αζορών και της
Μαδέρας (τροπ. καν. 1453/2001/ΕΚ,
κατάργηση καν. 1600/92/

AGRI (O) 04.11.03 C5-0500/03

GOEPEL
(PPE-DE)

Κοινή γεωργική πολιτική ΚΓΠ:
αναπροσαρµογή της Πράξης
προσχώρησης και των συνθηκών της
΄Ενωσης, σε συνέχεια της µεταρρύθ

AGRI (O) 04.11.03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Συµφωνία αλιείας ΕΚ/Γουινέας-
Μπισάου: πρωτόκολλο για την περίοδο
από 16 Ιουνίου 2001 έως 15 Ιουνίου
2006

BUDG (Γ) 04.11.03 C5-0498/03

GUY-QUINT
(PSE)

Μεταρρύθµιση του κανονισµού
υπηρεσιακής κατάστασης - αµοιβές και
συντάξεις

BUDG (Γ) 04.11.03 C5-0492/03

BÖGE
(PPE-DE)

Κοινοτικές έρευνες για τη διάρθρωση
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων λόγω
της διεύρυνσης

BUDG (O) 04.11.03 C5-0477/03

BÖGE
(PPE-DE)

Απόφαση τροποποίησης της απόφασης
2000/24/ΕΚ για να ληφθεί υπόψη η
διεύρυνση και η πολιτική για τις
γειτονικές σχέσεις

BUDG (O) 04.11.03 C5-0501/03
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

COLOM I
NAVAL
(PSE)

Αποκατάσταση και ανασυγκρότηση του
Ιράκ

BUDG (O) 04.11.03 C5-0455/03

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Κανονισµός του Ταµείου Εγγύησης για
τις εξωτερικές δράσεις

BUDG (O) 04.11.03 C5-0502/03

SCHMID
(GUE/NGL)

Συµφιλίωση του επαγγελµατικού µε τον
οικογενειακό και ιδιωτικό βίο

EMPL (Γ) 22.10.03

KARAMANOU
(PSE)

Οι γυναίκες στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη

FEMM (O) 22.10.03

Co-rapporteurs Μεταρρύθµιση του κανονισµού
υπηρεσιακής κατάστασης - αµοιβές και
συντάξεις

JURI (O) 06.11.03 C5-0492/03

LEHNE
(PPE-DE)

Αίτηµα υπεράσπισης της βουλευτικής
ασυλίας του κ. Bossi

JURI (O) 06.11.03 IMM032171

ROTHLEY
(PSE)

Πρωτόκολλο περί του οργανισµού του
∆ικαστηρίου

JURI (O) 06.11.03 C5-0450/03

ZIMERAY
(PSE)

Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής
ασυλίας του κ. Pannella

JURI (O) 06.11.03 IMM032183

SØRENSEN
(ELDR)

Θεώρηση, άδεια διαµονής: ενιαίος
τύπος, ενσωµάτωση φωτογραφίας,
βιοµετρικά στοιχεία αναγνώρισης (τροπ.
καν. 1030/02/ΕΚ+1

LIBE (O) 03.11.03 C5-0466/03

SØRENSEN
(ELDR)

Θεώρηση, άδεια διαµονής: ενιαίος
τύπος, ενσωµάτωση φωτογραφίας,
βιοµετρικά στοιχεία αναγνώρισης (τροπ.
καν. 1030/02/ΕΚ+1

LIBE (O) 03.11.03 C5-0467/03

Οµάδα
UEN

Σύµβαση της Βαρκελώνης: σύναψη
πρωτοκόλλου για την προστασία της
Μεσογείου Θαλάσσης

RETT (Γ) 04.11.03 C5-0497/03

COSTA
(ELDR)

∆ηµόσιες υπηρεσίες: κοινή θέση του
Συµβουλίου (ερώτηση προς το
Συµβούλιο)

RETT (O) 04.11.03
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

DHAENE
(VERTS/ALE)

Αεροπορικές µεταφορές: κοινοί κανόνες
για την ασφάλεια της πολιτικής
αεροποπρίας (τροπ. καν. 2320/2002/ΕΚ)

RETT (O) 04.11.03 C5-0424/03

de VEYRAC
(PPE-DE)

Υπογραφή πρωτοκόλλου προσχώρησης
της ΕΚ στο Eurocontrol

RETT (O) 04.11.03

Οµάδα
PSE

Συστήµατα µετωπικής προστασίας στα
µηχανοκίνητα οχήµατα (τροπ. οδηγίας
70/156/ΕΟΚ)

RETT (O) 04.11.03 C5-0473/03

_______________________
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροοπή των Περιφερειών: ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα - Ετήσια
΄Εκθεση 2001

BUDG
RETT
ITRE

COM (03) 442
τελ.

¨Εκθεση της Επιτροπής:  Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων
των Κοινοτήτων και καταπολέµηση της απάτης - Ετήσια ΄Εκθεση
για το 2002 -

ECON
JURI
LIBE

CONT

COM (03) 445
τελ.

 Εικοστή πρώτη ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για τις δραστηριότητες αντιντάµπινγκ και
αντεπιδοτήσεων και για τα µέτρα διασφάλισης της Κοινότητας:
Γενική Επισκόπηση της παρακολούθησης των υποθέσεων κατά του
ντάµπινγκ, των επιδοτήσεων και των µέτρων διασφάλισης των
τρίτων χωρών

ITRE COM (03) 481
τελ.

Ετήσια ΄Εκθεση 2003 της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αναπτυξιακή πολιτική της
Ευρωπαϊκής Κοινόητας και την ετήσια έκθεση 2002 της Επιτροπής
για την εξωτερική βοήθεια

BUDG
DEVE
ITRE
AFET

COM (03) 527
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τις εργασίες των επιτροπών κατά
τη διάρκεια του 2002

AFCO COM (03) 530
τελ.

΄Εγγραφο πολιτικής της Επιτροπής προς διαβίβαση το Συµβούλιο
και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Η ωρίµανση µιας εταιρικής
σχέσης - κοινά συµφέροντα και προκλήσεις στις σχέσεις ΕΕ-Κίνας

ITRE
AFET

COM (03) 533
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε τη µετάβαση από τις
αναλογικές στις ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές (από την
ψηφιακή -µετάβαση- στην -κατάργηση- της αναλογικής µετάδοσης)

ENVI
ITRE

COM (03) 541
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και  στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για
ασφαλή και ευφυή οχήµατα

ENVI
ITRE
RETT

COM (03) 542
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
ειδική διοικητική περιοχή Χονγκ Κονγκ

ITRE
AFET

COM (03) 544
τελ.
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Τροποποιηµένες Προτάσεις
(΄Αρθ. 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ)

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

P 123/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την έναρξη απευθείας διαλόγου µεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας

Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2003

Η ΕΕ υπενθυµίζει τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου και επιβεβαιώνει την πλήρη
υποστήριξή της στην έναρξη απευθείας διαλόγου µεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας για πρακτικά θέµατα
αµοιβαίου ενδιαφέροντος. Η ΕΕ συµφωνεί επίσης πλήρως µε την πρόταση του Ειδικού Αντιπροσώπου του
Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ Harri Holkeri να διεξαχθεί η πρώτη συνάντηση τις 14 Οκτωβρίου στη Βιέννη.
Η Ιταλική Προεδρία, ο Ύπατος Εκπρόσωπος κ. Javier Solana και ο Επίτροπος κ. Chris Patten έχουν ήδη
δεσµευτεί για την παρουσία τους στη Βιέννη.

Η ΕΕ καλεί εποµένως όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να καταδείξουν ανεπιφύλακτη υποστήριξη υπέρ του
διαλόγου σε όλες τις δέουσες µορφές του και να συνεργαστούν πλήρως µε τον ΓΓ/ΥΕ στο θέµα αυτό, βάσει
και της δέσµευσης που ανέλαβαν στη Θεσσαλονίκη έναντι της ΕΕ.

Ο απευθείας διάλογος συνιστά απαραίτητο στοιχείο της στρατηγικής της διεθνούς κοινότητας περί
«επίτευξης προϋποθέσεων πριν από την αναγνώριση» µε βάση την Απόφαση 1244 του Συµβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αποτελεί επίσης ουσιαστικό βήµα προς την οµαλοποίηση του Κοσσυφοπεδίου. Σε
περίπτωση που δεν αρχίσουν απευθείας συζητήσεις στις 14 Οκτωβρίου, αυτό θα σηµάνει µια χαµένη
ευκαιρία εν προκειµένω και ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο η περαιτέρω προσέγγιση του Κοσσυφοπεδίου
προς την ΕΕ.

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

________________________

P 124/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις προεδρικές εκλογές στην
Τσετσενία

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2003

Ι. Η ΕΕ έλαβε υπό σηµείωση τις προεδρικές εκλογές της 5ης Οκτωβρίου 2003 στην Τσετσενία και τα
πρώτα τους αποτελέσµατα.

ΙΙ. Στην κοινή τους δήλωση κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 31ης Μαΐου 2003 στην Αγία
Πετρούπολη, η ΕΕ και η Ρωσία είχαν εκφράσει την προσδοκία ότι η πολιτική διαδικασία που έχει
τεθεί σε τροχιά µαζί µε την οικονοµική και κοινωνική ανασυγκρότηση θα οδηγήσουν σε
αποκατάσταση του κράτους δικαίου, σε προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και σε αληθινή
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συµφιλίωση· είχαν καταδικάσει κάθε µορφή βίας και µάλιστα τις τροµοκρατικές πράξεις που θα
µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις προοπτικές πολιτικής λύσης. Η ΕΕ βεβαιώνει για άλλη µια φορά
ότι αναγνωρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ρωσικής Οµοσπονδίας.

ΙΙΙ. Στη συνάρτηση αυτή, η ΕΕ παρακολούθησε µε µεγάλη προσοχή τη διεξαγωγή των εκλογών στην
Τσετσενία. Η ΕΕ είχε ήδη διαπιστώσει κάποιες αρνητικές πτυχές, όπως φερ�ειπείν την έλλειψη
γνήσιας πολυφωνίας στις υποψηφιότητες για την προεδρία και την απουσία ανεξάρτητων µέσων
ενηµέρωσης. Λόγω των εξελίξεων αυτών, η ΕΕ εκφράζει τις ζωηρές της ανησυχίες για τις συνθήκες
υπό τις οποίες έλαβαν χώραν οι εκλογές.

IV. Παρ�όλ�αυτά, η ΕΕ εκφράζει την ελπίδα ότι η διαδικασία πολιτικής διευθέτησης στην Τσετσενία θα
συνεχιστεί.  Η ΕΕ χαιρετίζει εν προκειµένω τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η ρωσική κυβέρνηση πριν
το δηµοψήφισµα όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, την αµνηστία, τις περί
αυτονοµίας διατάξεις, την αποζηµίωση για τις περιουσίες που καταστράφηκαν και την
αποκατάσταση του κράτους δικαίου.  Οι αναφορές που κάνουν λόγο για συνεχείς καταπατήσεις των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων εξακολουθούν να προξενούν ανησυχία στην ΕΕ.  Η ΕΕ απευθύνει
έκκληση στις ρωσικές αρχές να διεξαγάγουν έρευνες και να ασκήσουν δίωξη κατά των υπευθύνων.

V. Η ΕΕ επιθυµεί και πάλι να εκφράσει την ελπίδα ότι οι δεσµεύσεις θα γίνουν πράξη και ότι η άµεση
και αισθητή βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Τσετσενία θα καλύψει
το χάσµα που χωρίζει τις αρχές από τον πληθυσµό.  Η ΕΕ προτρέπει τις ρωσικές αρχές να κάνουν
ό,τι είναι δυνατόν για να φέρει σε αίσιο πέρας µιαν αυθεντική πολιτική διαδικασία και να εντείνει
την συνεργασία µε τους διεθνείς οργανισµούς και ειδικότερα τον ΟΑΣΕ, όπως συµφωνήθηκε στην
κοινή δήλωση της Αγίας Πετρούπολης.

VI. Η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση διότι η ρωσική κυβέρνηση έδωσε στον κ. Francis Deng, τη δυνατότητα
να µεταβεί στα στρατόπεδα προσφύγων της Ινγκουσετίας.  Η ΕΕ ανησυχεί από την κατάσταση των
προσφύγων στον Βόρειο Καύκασο και υπενθυµίζει ότι αντιτίθεται σε κάθε απόπειρα να
επαναπατριστούν στην Τσετσενία δια της βίας ή παρά τη θέλησή τους.  Η ΕΕ ζητεί από τις ρωσικές
αρχές να καταβάλουν εντατικότερες προσπάθειες για την διοχέτευση της ανθρωπιστικής βοήθειας
σε εκείνους που την χρειάζονται.

VII. Η Κύπρος, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η
Πολωνία, η Σλοβακική ∆ηµοκρατία και η Σλοβενία, προσχωρούσες χώρες, συντάσσονται µε την
παρούσα δήλωση.»

________________________

P 125/03
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ύστερα από την πολιτική συµφωνία που υπεγράφη στις 8 Οκτωβρίου 2003 στην Πραιτώρια
µεταξύ της Κυβερνήσεως του Μπουρούντι και του κινήµατος FDD

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει την µεταβατική κυβέρνηση και το κίνηµα CNDD/FDD του κ. Pierre
Nkurunziza για την υπογραφή, σήµερα 8 Οκτωβρίου, του Πρωτοκόλλου της Πραιτώριας σχετικά µε την
κατανοµή της πολιτικής εξουσίας και της εξουσίας στον τοµέα της άµυνας και της ασφάλειας στο
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Μπουρούντι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εύχεται ολοψύχως όπως η παύση των εχθροπραξιών που κήρυξαν τα δύο
εµπόλεµα µέρη φέρει άµεσα αποτελέσµατα επ� ωφελεία του πληθυσµού της χώρας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τα δύο µέρη να θέσουν γρήγορα σε εφαρµογή τις πολιτικές και στρατιωτικές
ρήτρες της συµφωνίας, επιβεβαιώνει δε την προθυµία της να βοηθήσει τη διαδικασία ειρήνευσης και
ανοικοδόµησης του Μπουρούντι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την υποστήριξή της προς το
πρόγραµµα MDRP (Multi-country Demobilization and Reintregration Program), του οποίου κυριότεροι
δωρητές είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη µέλη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση στο κίνηµα FNL του κ. Agathon Rwasa να ενστερνισθεί τη λογική
του διαλόγου, καλεί δε τις αρχές του Μπουρούντι να πράξουν το παν για να προωθήσουν τις
διαπραγµατεύσεις µε το εν λόγω κίνηµα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει το έργο διευκολύνσεων που παρέσχε η Νότιος Αφρική, η οποία φιλοξένησε
τις τελευταίες συναντήσεις µεταξύ της κυβερνήσεως και του FDD, και εκτιµά τις συνεχείς προσπάθειες της
περιφερειακής διαµεσολάβησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει επίσης την πολιτική και οικονοµική της
υποστήριξη προς την αφρικανική αποστολή στο Μπουρούντι κατά την κρίσιµη αυτή φάση της ειρηνευτικής
διαδικασίας και καλεί όλους τους εµπόλεµους να συµµετάσχουν ενεργώς και εποικοδοµητικώς στις εργασίες
της Μικτής Επιτροπής για την κατάπαυση του πυρός.

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

________________________

P 126/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις βουλευτικές εκλογές στη Ρουάντα

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2003

Επ� ευκαιρία των βουλευτικών εκλογών στη Ρουάντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να υπογραµµίσει τη
σπουδαιότητα της ολοκλήρωσης της εκλογικής διαδικασίας στη χώρα αυτή, η οποία αποτελεί σπουδαιότατο
βήµα προς την εθνική συµφιλίωση και την παγίωση βιώσιµων δηµοκρατικών θεσµών. Όπως οι προεδρικές
εκλογές της 25ης Αυγούστου, έτσι και οι βουλευτικές εκλογές διεξήχθηκαν µε ηρεµία και τάξη, και µε µια
οργανωτική προσπάθεια που αντικατοπτρίζει τη σηµασία που αποδίδουν οι αρχές της Ρουάντα στην
πολιτική µετεξέλιξη της χώρας.

Συγχρόνως όµως, η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε υπό σηµείωση τις παρατηρήσεις που διατυπώνει στην
προκαταρκτική δήλωσή της, στις 3 Οκτωβρίου, η Αποστολή Εκλογικών Παρατηρητών σχετικά µε την
παρεµπόδιση των δραστηριοτήτων της αντιπολίτευσης, τις πράξεις εκφοβισµού, τις απειλές και τις
συλλήψεις που σηµάδεψαν την προεκλογική εκστρατεία, καθώς και τις παρατυπίες που διαπιστώθηκαν σε
πολλά εκλογικά τµήµατα. Η άνευ αποκλεισµών συµµετοχή της κοινωνίας της Ρουάντα στην πολιτική
εξέλιξη της χώρας παραµένει προϋπόθεση για µια πραγµατική οικονοµική και κοινωνική πρόοδο της
Ρουάντα.
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Οι εκλογές στη Ρουάντα αποτελούν επίσης ουσιώδες στοιχείο της κατάστασης που επικρατεί σήµερα στην
περιοχή των Μεγάλων Λιµνών. Πράγµατι, η ολοκλήρωση της πολιτικής µετεξέλιξης στη Ρουάντα
πραγµατοποιείται σε στιγµή κατά την οποία οι ειρηνευτικές διαδικασίες στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κογκό
και στο Μπουρούντι παρουσιάζουν ενθαρρυντική πρόοδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαιώνει και πάλι ότι
είναι πρόθυµη να βοηθήσει στη διαδικασία συµφιλίωσης στις Μεγάλες Λίµνες, µια διαδικασία που µπορεί
να εξέλθει ενισχυµένη µετά τα τελευταία γεγονότα.

Οι προσχωρούσες χώρες Εσθονία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακική
∆ηµοκρατία, Σλοβενία και Τσεχική ∆ηµοκρατία, οι συνδεδεµένες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία,
και οι χώρες ΕΖΕΣ που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν αυτή τη
δήλωση.

________________________

Ρ 127/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις σφαγές στην επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κογκό

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει απερίφραστα τις σφαγές που έλαβαν και πάλι χώρα στο Ιτούρι, και
συγκεκριµένα στο χωριό Katchele, τη ∆ευτέρα 6 Οκτωβρίου. Τα γεγονότα αυτά, τα οποία έρχονται να
προστεθούν στα µεγάλα δεινά που ήδη µαστίζουν τον πληθυσµό της περιοχής, αποδεικνύουν την εµµονή
ορισµένων στοιχείων που αντιτίθενται στη διαδικασία ειρήνευσης της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κογκό,
παρά την επιτελεσθείσα κατά τους τελευταίους µήνες πρόοδο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την αµέριστη στήριξή της προς την ειρηνευτική διαδικασία και τη
βούλησή της να θέσει τέρµα στην ασυδοσία των δραστών των σφαγών αυτών. Η ΕΕ σηµειώνει σχετικά την
απόφαση του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου να επιληφθεί ανακρίσεων για τα γεγονότα του Ιτούρι.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τα κράτη της περιοχής να συνεργασθούν πλήρως µε τη µεταβατική κυβέρνηση
της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κογκό στο έργο της αποκατάστασης της τάξης και της κρατικής εξουσίας σ�
ολόκληρη την επικράτεια, και ειδικότερα στις ανατολικές επαρχίες. Η ΕΕ αποδίδει µεγάλη σηµασία στην
αυστηρή τήρηση του υπ� αριθ. 1493/2003 Ψηφίσµατος του Συµβουλίου Ασφαλείας, το οποίο, µεταξύ
άλλων, καλεί όλα τα κράτη να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για να εµποδίσουν την άµεση ή έµµεση προµήθεια
όπλων στις ένοπλες οµάδες που δρουν στις ανατολικές επαρχίες της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κογκό και οι
οποίες δεν συµµετέχουν στη σφαιρική και ανοιχτή προς όλους συµφωνία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει την Αποστολή του ΟΗΕ στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κογκό (MONUC) να
συνεχίσει το έργο της διατήρησης της ειρήνης στο Ιτούρι, παραλαµβάνοντας τη σκυτάλη από την επιχείρηση
«ΑΡΤΕΜΙΣ» και σηµειώνει µε ικανοποίηση την πλήρη ανάπτυξη της «Ταξιαρχίας Ιτούρι».

Οι προσχωρούσες χώρες Εσθονία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακική
∆ηµοκρατία, Σλοβενία και Τσεχική ∆ηµοκρατία, οι συνδεδεµένες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία,
και οι χώρες ΕΖΕΣ που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου προσυπογράφουν αυτήν τη
δήλωση.

________________________
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Ρ 128/03
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε τις προεδρικές εκλογές στο Αζερµπαϊτζάν
Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2003

Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι έχει επιτελεσθεί πρόοδος σε σχέση µε τις προηγούµενες εκλογές στο Αζερµπαϊτζάν,
την λυπεί όµως βαθύτατα το γεγονός ότι διαπιστώθηκαν ορισµένες ελλείψεις. Στα πρώτα συµπεράσµατα της
∆ιεθνούς Αποστολής Εκλογικών Παρατηρητών αναφέρεται ότι η οργάνωση της ψηφοφορίας ήταν εν γένει
καλή στα περισσότερα εκλογικά τµήµατα, η όλη όµως εκλογική διαδικασία από πολλές απόψεις δεν συνάδει
προς τα διεθνή πρότυπα : βίαια επεισόδια, άστοχες επεµβάσεις της αστυνοµίας και άνιση µεταχείριση των
υποψηφίων.

Η ΕΕ αναγνωρίζει ωστόσο ότι οι εκλογές µαρτυρούν τις σηµαντικές προσπάθειες που κατεβλήθησαν για τη
συµµόρφωση προς τα διεθνή πρότυπα. Απευθύνει τις καλύτερες ευχές της προς το νεοεκλεγέντα Πρόεδρο
για τον οποίον ευελπιστεί ότι θα διοικήσει τη χώρα µε βάση τις αυθεντικά δηµοκρατικές αρχές και αξίες.

Η Ένωση παροτρύνει εξάλλου τον Πρόεδρο και τη χώρα να δεσµευθούν για την επανέναρξη της
ειρηνευτικής διαδικασίας προκειµένου να επιλυθεί η διαφορά που θέτει αντιµέτωπες τις δύο χώρες, Αρµενία
και Αζερµπαϊτζάν.

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

________________________

P 129/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσον αφορά τον διορισµό του νέου Προέδρου της Βολιβίας

Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει το διορισµό του κ. Carlos Diego de Mesa Gisbert ως συνταγµατικού
Προέδρου της Βολιβίας.

Η ΕΕ απευθύνει τα συγχαρητήριά της στον Πρόεδρο κ. Mesa και εκφράζει την ευχή να µπορέσουν να
αποφευχθούν νέα βίαια επεισόδια χάρις στον πλήρη σεβασµό των δηµοκρατικών αρχών και να ξεπεραστεί η
παρούσα κρίση χάρις στον εποικοδοµητικό διάλογο.

Η ΕΕ σηµειώνει µε ικανοποίηση την πρόθεση του Προέδρου κ. Mesa να προωθήσει τη συµµετοχή όλων των
συνιστωσών της βολιβιανής κοινωνίας στο δηµοκρατικό σύστηµα και να ενισχύσει τον αγώνα κατά της
διαφθοράς. Υπενθυµίζοντας τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 17ης Οκτωβρίου, σχετικά
µε τα δραµατικά γεγονότα που οδήγησαν στην απώλεια ανθρώπινων ζωών στη Βολιβία, η ΕΕ θα συνεχίσει
να παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στη Βολιβία για την ενίσχυση των δηµοκρατικών θεσµών, του κράτους
δικαίου και του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και για την δηµιουργία ευνοϊκότερου κλίµατος για
την κοινωνική πρόοδο και την οικονοµική ανάπτυξη.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 49

∆ελτίο 17.11.2003 - EL - PE 338.106

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

_______________________

P 130/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σύστηµα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2003

Η µεταρρύθµιση του ραδιοτηλεοπτικού συστήµατος και του σχετικού κανονιστικού πλαισίου στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη αποτελεί σηµαντικό καθήκον που οφείλουν να αναλάβουν οι αρχές της χώρας αυτής
προκειµένου να προσεγγίσουν περισσότερο την ΕΕ.

Η ΕΕ υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την εφαρµογή βιώσιµου κρατικού ραδιοτηλεοπτικού συστήµατος στη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Εκτιµά ότι το σχέδιο σχετικής νοµοθεσίας που υπεβλήθη από το Γραφείο του Ύπατου
Αντιπροσώπου αποτελεί τη σωστή βάση για τις αλλαγές που θα πρέπει να υποστεί η νοµοθεσία προκειµένου
να ληφθούν υπόψη τα ευρωπαϊκά πρότυπα και οι ειρηνευτικές συµφωνίες του Ντέιτον.

Η ως άνω µεταρρύθµιση θα συµβάλει στην εφαρµογή ενιαίου λειτουργικού συστήµατος, αποτελούµενου
από τρεις ποµπούς µε κοινές υποδοµές. Θα διαδραµατίσει επίσης σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία της
διαδικασίας ανάπτυξης θεσµικού πλαισίου για την οποία έχουν δεσµευθεί σοβαρά οι αρχές της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης και της ΕΕ.

Η ΕΕ θέλει να ελπίζει ότι η δέσµη µεταρρυθµίσεων θα εγκριθεί το αργότερο µέχρι
τις 7 Νοεµβρίου 2003.

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

________________________

P 131/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
για τη δολοφονία στο Αµπιτζάν του δηµοσιογράφου του RFI, Jean Hélène

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2003

Η ΕΕ καταδικάζει σθεναρά την άνανδρη δολοφονία στο Αµπιτζάν του δηµοσιογράφου του Radio France
Internationale, Jean Hélène και εκφράζει τα θερµά συλληπητήριά της στην οικογένειά του καθώς και στους
συναδέλφους του στο RFI.
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Η ΕΕ επικροτεί τις προσπάθειες των αρχών της Ακτής του Ελεφαντοστού να παραπεµφθεί στη δικαιοσύνη ο
υπεύθυνος της εγκληµατικής αυτής πράξης και ζητάει να διαλευκανθούν ταχέως και πλήρως οι περιστάσεις
που οδήγησαν στη δολοφονία του δηµοσιογράφου και να αποδοθεί υποδειγµατική δικαιοσύνη. Η ΕΕ θεωρεί
ότι πρέπει επειγόντως να ελεγχθούν οι δυνάµεις ασφαλείας από τις αρχές, σύµφωνα µε την αρχή που ισχύει
στα κράτη δικαίου. Η Προεδρία προτρέπει τις αρχές της χώρας να λάβουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για να
εγγυηθούν την ασφάλεια και φυσική ακεραιότητα των αλλοδαπών καθώς και την προστασία των
δηµοσιογράφων, ντόπιων και ξένων.

Επαναλαµβάνοντας το περιεχόµενο της δήλωσης της 22ας Σεπτεµβρίου, η ΕΕ απευθύνει έκκληση σε όλες
τις πολιτικές δυνάµεις, τους θεσµούς, τα µέσα ενηµέρωσης και στον πληθυσµό της Ακτής του
Ελεφαντοστούν να αντιταχθούν σε κάθε µορφή βίας και χρήσης βίας και να επανέλθουν στην οδό του
ειρηνικού διαλόγου, της συνεργασίας και της κοινωνικής συµφιλίωσης.

Η ΕΕ εύχεται ο τραγικός θάνατος ενός δηµοσιογράφου κατά την άσκηση των καθηκόντων του να µην
προκαλέσει περαιτέρω διαµάχες αλλά αντίθετα να αποτελέσει αφορµή ώστε η Ακτή του Ελεφαντοστού να
οµονοήσει γύρω από τη διαδικασία εθνικής συµφιλίωσης µε βάση τις συµφωνίες Linas-Marcoussis και να
µπορέσει να εργαστεί συναινετικά και χωρίς καθυστέρηση για την ενοποίηση της χώρας και την
προετοιµασία δηµοκρατικών και ειρηνικών εκλογών το 2005.

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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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 29 ΚΑΙ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 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.    ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

•  Απολογισµός από τη χρήση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων

Eισηγητής : ο κ.. VEVER (Εργοδότες � FR)

�  Έγγραφο αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση � CESE 1406/2003

�   Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ τονίζει, κατά πρώτο λόγο, ότι είναι αναγκαίο να ριζωθεί καλύτερα στη συνείδηση
των Ευρωπαίων η εµπιστοσύνη στην εντολή της Λισσαβώνας, καθώς και να διαψευσθούν
οι επιφυλάξεις ως προς την πραγµατική της σηµασία και ως προς το κοινωνικό της κόστος:
θα ήταν σκόπιµο να διευκρινιστεί σαφέστερα ότι έχουµε το δικαίωµα να φιλοδοξούµε από
κοινού να είµαστε οι πρώτοι που θα επωφεληθούµε από τη µεγαλύτερη αγορά του κόσµου,
καθώς και ότι από τις µεταρρυθµίσεις που έχουν προγραµµατιστεί εξαρτάται το µέλλον του
ευρωπαϊκού τρόπου ανάπτυξης µέσα σε µια ανοιχτή οικονοµία.

Ειδικότερα, η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για την απουσία µιας κοινής οικονοµικής
πολιτικής που να αντιστοιχεί στη θέσπιση του ευρώ. Το ζήτηµα αυτό πρέπει πλέον να
επιλυθεί, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, µεταξύ άλλων και µε την έναρξη µιας προσέγγισης
και απλούστευσης των φορολογικών διατάξεων, σύµφωνα µε τους στόχους της
Λισσάβώνας.

http://www.cese.europa.eu
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Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι η ενιαία αγορά, την στιγµή ακριβώς κατά την οποία διευρύνεται,
απέχει ακόµη πολύ από την ολοκλήρωσή της: θα πρέπει να ενισχυθεί η ιδιαίτερη ταυτότητά
της, η συνοχή της και η ασφάλειά της.

Η ΕΟΚΕ ανησυχεί επίσης για τις καθυστερήσεις που παρουσιάζει η Ένωση στον τοµέα της
έρευνας, ενώ ο στόχος ανταγωνιστικότητας της Λισσαβώνας στηρίζεται στα πλεονεκτήµατα
της οικονοµίας της γνώσης.

Η ΕΟΚΕ τονίζει την αµοιβαία επίδραση των διαφόρων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων,
ενώ, παράλληλα, επισηµαίνει τη µεγάλη διαφοροποίηση ως προς την πρόοδο της εφαρµογής
τους από τη µία χώρα στην άλλη, στους διάφορους τοµείς: άνοιγµα των αγορών, πρόσβαση
στις χρηµατοδοτήσεις, ισορροπία των δηµοσίων δαπανών, ενθάρρυνση της καινοτοµίας,
προσαρµογή της αγοράς εργασίας, εκσυγχρονισµός της κοινωνικής προστασίας, προώθηση
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, απλούστευση της νοµοθεσίας, εδραίωση της βιώσιµης
ανάπτυξης. Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει επίσης ότι οι µεταρρυθµίσεις έχουν προοδεύσει γενικά
καλύτερα στα κράτη που τήρησαν τους κανόνες του συµφώνου σταθερότητας, παρά στα
υπόλοιπα. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι χρειάζονται πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε την
κατάσταση που ισχύει στην κάθε χώρα και προτείνει να εισαχθεί στην ιστοθέση Europa
βάση δεδοµένων όπου θα αναδεικνύονται οι βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε τις
µεταρρυθµίσεις της στρατηγικής της Λισσαβώνας.

Η ΕΟΚΕ καταλήγει ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, θα συζητιούνται καλύτερα, θα γίνονται καλύτερα κατανοητές και θα κατανέµονται
καλύτερα µεταξύ αφενός των πολιτικών ιθυνόντων και αφετέρου µεταξύ όλων των
παραγόντων της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών. Τα οφέλη των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που διεξάγονται σε µια δύσκολη οικονοµική και κοινωνική συγκυρία,
δηλαδή η επιτυχία ή αποτυχία  τους, εξαρτάται σε τελική ανάλυση από το αν θα επιτευχθεί
το εξής: δεν πρέπει να καθοδηγούνται, απλά, "έµπροσθεν" από τους πολιτικούς ιθύνοντες,
αλλά χρειάζεται να υποστηρίζονται και στα "µετόπισθεν"  από τους οικονοµικούς και
κοινωνικούς παράγοντες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες
"επιτόπου".

�   Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Alberto ALLENDE
(τηλ.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail : alberto.allende@esc.eu.int)

•  Εξορθολογισµός του ανοικτού συντονισµού στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας

Εισηγητής : ο κ. BEIRNAERT � (Εργοδότες � BE)

� Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 261 τελικό � CESE 1395/2003

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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� Κύρια σηµεία :

Η ΕΟΚΕ λαµβάνει υπό σηµείωση την καταχώρηση στο σχέδιο του ευρωπαϊκού
συντάγµατος της αρχής του συντονισµού των κοινωνικών πολιτικών των κρατών µελών,
εκτιµά όµως ότι είναι εξίσου σηµαντικό να δοθεί συνέχεια στην αρχή αυτή από την πολιτική
βούληση ώστε να αποκτήσει πραγµατικό περιεχόµενο.

Η ΕΟΚΕ κρίνει ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι η ανακοίνωση αποσκοπεί στο να ενισχυθεί
η κοινωνική διάσταση της στρατηγικής της Λισσαβώνας, αυξάνοντας έτσι το πολιτικό
βάρος της πτυχής του συγχρονισµού και της βελτίωσης της κοινωνικής προστασίας,

Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συγκέντρωση των διάφορων
διαδικασιών σε ένα µόνο γενικό µηχανισµό προκειµένου να µην αποβεί αυτή σε βάρος της
ιδιαιτερότητας των θεµάτων της κοινωνικής ενσωµάτωσης, των συντάξεων και της
υγειονοµικής περίθαλψης. Καθένα από τα θέµατα αυτά παρουσιάζει ειδικές προκλήσεις,
απαιτεί ειδικούς συνοµιλητές και χρήζει συγκεκριµένων στόχων.

Έχει ουσιαστική σηµασία όπως η ενιαία έκθεση διασφαλίζει την σωστή παρακολούθηση
των υποχρεώσεων που ανελήφθησαν από τα εθνικά σχέδια δράσης για την κοινωνική
ενσωµάτωση και από τις εκθέσεις στρατηγικής για τις συντάξεις ώστε να διατηρούνται οι
δυναµικές εφαρµογής.

� Για περισσότερες πληροφορίες :   κ. Alan Hick
           (τηλ.:  00 32 2 546 93 02 � e-mail : alan.hick@esc.eu.int)

2. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

•  Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

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

� Έγγραφο αναφοράς: COM(2003) 441 τελικό � 2003/0174 (COD) � CESE 1394/2003

� Κύρια σηµεία:

Επιβάλλεται να υπάρξει µια συστηµατική και δοµηµένη προσέγγιση του θέµατος του
ελέγχου των µεταδοτικών ασθενειών καθώς και άλλων σοβαρών απειλών για τη υγεία
Αυτές δείχνουν ότι είναι σηµαντική η προληπτική προσέγγιση, και ορθώς αναφέρεται στην
ονοµασία του κέντρου και διευκρινίζεται στην αποστολή του.

Όντως, στον γεωργοδιατροφικό τοµέα, οι διαδοχικές κρίσεις µε την εµφάνισή της
σφογκώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών, της ασθένειας Κρόιτσφελντ Γιάκοµπς, του
αφθώδους πυρετού και της γρίπης των πουλερικών, συνιστούν γενικευµένες και σοβαρές
απειλές.

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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Στο χώρο του περιβάλλοντος, η έκρηξη νοσηρότητας και θνησιµότητας που οφείλεται στον
αµίαντο, στην έκθεση σε χηµικά µέσα, η εµφάνιση αναπνευστικών νόσων που οφείλονται
στη ρύπανση, θεωρούνται εφεξής σηµαντικές υγειονοµικές κρίσεις, που έχουν, επίσης,
χαρακτηριστικά επιδηµίας. Η πρόληψη και ο έλεγχος αυτών των νέων υγειονοµικών
κρίσεων απαιτούν να ξεπεραστεί το επιδηµιολογικό πρότυπο που είναι προσαρµοσµένο
µόνο στις µεταδοτικές νόσους, και µάλιστα ακόµη περισσότερο, εφόσον και γι' αυτές τις
νόσους εντείνονται οι επιδράσεις του περιβάλλοντος. Οι κρίσεις αυτές δείχνουν τη σηµασία
που έχει η µελέτη των αλληλεπιδράσεων και η συσσώρευση επικίνδυνων παραγόντων που
µπορεί να εξελιχθούν σε σοβαρές παθολογίες και σε υγειονοµικές κρίσεις. Το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων πρέπει να είναι σωστά οργανωµένο και εξοπλισµένο
για να προβεί σε αυτού του είδους τις πολύπλοκες αναλύσεις, µε τους µηχανισµούς, π.χ.,
αλληλεπιδράσεων και σώρευσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε άµεσα στην διεθνή υγειονοµική κρίση που προκάλεσε
το ΣΟΑΣ.

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή είναι πεπεισµένη ότι στο µέλλον οι
απειλές αυτές θα πολλαπλασιαστούν ποικιλοτρόπως µε χηµικές και τοξικές ουσίες,
κλιµατολογικές επιδράσεις, ιούς ή µικρόβια, και ότι θα ενταθούν µε την αντίσταση που
αναπτύσσουν οι ουσίες αυτές στις θεραπείες, όπως συµβαίνει µε την φυµατίωση, το AIDS,
την ελονοσία και τους ακαριαίους αιµορραγικούς πυρετούς.

Η δηµιουργία του Κέντρου αυτού ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την
πολιτική της για τη δηµόσια υγεία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 152 του σχεδίου
Ευρωπαϊκού Συντάγµατος, το οποίο θα συζητηθεί στη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη.

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

•  Ενηµερωµένοι κανονισµοί 1408/71 και 574/72 � Κοινωνική ασφάλιση

Γενικός εισηγητής: ο κ. BOLDT (Εργαζόµενοι - FI)

Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 378 τελικό � 2003/0138 (COD) � CESE 1399/2003

� Κύρια σηµεία :

Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση τροποποίησης αµφότερων των κανονισµών. Η ΕΟΚΕ
συµπεραίνει ότι οι τροποποιήσεις που θα επέλθουν στους κανονισµούς 1408/71 και 574/72
µπορούν να προστεθούν στις µείζονες συνολικές αλλαγές των κανονισµών αυτών.

� Για περισσότερες πληροφορίες :   κ. Alan Hick
(τηλ. : 00 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

•  Πρόγραµµα δράσης για την περιβαλλοντική τεχνολογία

     Εισηγητής : ο κ. NILSSON  (∆ιάφορες δραστηριότητες - SE)

�   Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 131 τελικό � CESE 1390/2003

�   Κύρια σηµεία :

 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη θέση της Επιτροπής υπέρ µιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την
ανάπτυξη και τη στήριξη της περιβαλλοντικής τεχνολογίας καθώς και τους τέσσερις
καθορισµένους θεµατικούς τοµείς και τον ευρύτερο ορισµό σύµφωνα µε τον οποίο η
περιβαλλοντική τεχνολογία καλύπτει την τεχνογνωσία, την έρευνα και τις τεχνικές
παραγωγής.

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η περιβαλλοντική τεχνολογία µπορεί να αναπτυχθεί σε οικονοµικό
τοµέα στρατηγικής σηµασίας αν ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη στρατηγική της Λισσαβώνας. Πρέπει να ενισχυθούν η
ανάπτυξη και η εµπορευµατοποίηση της περιβαλλοντικής τεχνολογίας µέσω διαφόρων
µορφών στήριξης και όχι µέσω οικονοµικών και νοµοθετικών απαιτήσεων που µπορούν,
αφενός, να θέσουν εµπόδια στις εξαγωγές και, αφετέρου, να οδηγήσουν στη µεταφορά της
παραγωγής εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων. Είναι ήδη σήµερα δυνατή η αξιοποίηση των
δηµοσίων προµηθειών για την ενθάρρυνση της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών που
ενδείκνυνται για την περιβαλλοντική τεχνολογία. Πρέπει επίσης να αντιµετωπιστούν οι
προβληµατικοί τοµείς για τις µικρές επιχειρήσεις και να στηριχθεί η επίτευξη προόδου στον
τοµέα της περιβαλλοντικής τεχνολογίας µικρής κλίµακας, ενδεχοµένως µέσω των
επενδύσεων. Η ΕΟΚΕ προτείνει στην Επιτροπή να καθορίσει σε ποιον και πού µπορεί να
απευθύνεται µια µεµονωµένη επιχείρηση για να επισηµαίνει τους φραγµούς που θέτουν τα
νοµικά πλαίσια ή οι αρχές και οι οποίοι οδηγούν σε περιβαλλοντικές ζηµίες.

Τα θέµατα που έχουν σχέση µε τα απόβλητα πρέπει να επιλύονται µέσω µιας σφαιρικής
προσέγγισης που θα επιτρέπει την αξιολόγηση των λύσεων από τοπική/περιφερειακή
σκοπιά. Η καθαρότητα του νερού πρέπει κατά κύριο λόγο να επιτευχθεί µέσω της µη
ρύπανσής του. Η περιβαλλοντική τεχνολογία µπορεί να συµβάλει βραχυπρόθεσµα σε
καθαρότερες εκποµπές. Η ανάλυση του κύκλου ζωής πρέπει να αποτελεί µέσο µε το οποίο
θα αξιολογείται κατά πόσο µια νέα περιβαλλοντική τεχνολογία οδηγεί σε περιβαλλοντικά
οφέλη. Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι συνεχίζουν να υπάρχουν φραγµοί που διασφαλίζουν µια
µακροπρόθεσµη σταθερή παραγωγή βιοκαυσίµων.

�   Για περισσότερες πληροφορίες :    κ. Johannes Kind
            (τηλ. : 00 32 2 546 91 11 � e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)
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4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

•  Νέες µορφές τουρισµού

Εισηγητής : ο κ. MENDOZA  (Εργαζόµενοι - ES)

�   Έγγραφο αναφοράς : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 1384/2003

�   Κύρια σηµεία :

Η ΕΟΚΕ στη γνωµοδότησή της παρουσιάζει 10 πτυχές του βιώσιµου τουρισµού, οι οποίες
αναπτύσσονται σε 100 πρωτοβουλίες δράσης.  Οι εν λόγω πτυχές έχουν ως εξής:

� Τουρισµός και τουρίστες
� Τουρισµός και απασχόληση
� Τουρισµός και επιχειρήσεις: επιχειρηµατικός ανταγωνισµός και κοινωνική ευθύνη 

των επιχειρήσεων
� Τουρισµός και κοινωνική συνοχή: αντίκτυπος και κοινωνική εξισορρόπηση της   

τουριστικής δραστηριότητας
� Τουρισµός και σταθερότητα: περιορισµός της εποχικότητας
� Τουρισµός, πολιτισµός και πολιτισµική κληρονοµιά
� Τουρισµός και πρόσβαση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
� Τουρισµός και περιβάλλον
� Τουρισµός, ειρήνη και αλληλεγγύη
� Τουρισµός και φορείς του κλάδου

Η γνωµοδότηση ολοκληρώνεται µε παράρτηµα ορθών πρακτικών.

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

5. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

•  ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα στον ενεργειακό τοµέα

Εισηγητής : ο κ. HERNANDEZ BATALLER (∆ιάφορες δραστηριότητες - ES)

�   Έγγραφο αναφοράς : ∆ιερευνητική γνωµοδότηση � CESE 1388/2003

�   Κύρια σηµεία :

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η ευρωµεσογειακή συνεργασία στον τοµέα της ενέργειας αποτελεί ένα
ουσιαστικό βήµα προς την βελτίωση της συνολικής ασφάλειας του ενεργειακού
εφοδιασµού. Συνεπώς επιδοκιµάζει ιδιαίτερα τις εργασίες που αποσκοπούν στην σύσταση

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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διευρωπαϊκών δικτύων στον τοµέα της ενέργειας. Μετά από πρόσκληση που η
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κας Loyola de Palacio απηύθυνε στην ΕΟΚΕ µε
σκοπό την κατάρτιση διερευνητικής γνωµοδότησης σχετικά µε την σηµαντική αυτή
πρωτοβουλία, η ΕΟΚΕ διατυπώνει µία σειρά προτάσεων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα
σηµαντικές για την θέση σε εφαρµογή της σχετικής πολιτικής και οι οποίες εκτίθενται
λεπτοµερώς στη γνωµοδότηση. Οι προτάσεις αυτές µπορούν να συνοψιστούν ως
ακολούθως:

� Να προσδιοριστεί µε ακρίβεια ο ρόλος που πρόκειται να ανατεθεί στις δηµόσιες
αρχές, αφενός, και στους ιδιωτικούς φορείς, αφετέρου, και να δηµιουργηθούν οι
προϋποθέσεις για την καλύτερη δυνατή συνεργασία τους (χρηµατοδοτικές ανάγκες,
διαθέσιµοι πόροι, προώθηση των εξωτερικών επενδύσεων, εναρµόνιση,
σταθερότητα και διαφάνεια της νοµοθεσίας, κλπ)·

� Να χαραχθούν κατευθυντήριες γραµµές (συµφωνίες για την προστασία τω
επενδύσεων, φορολογικά µέτρα, νέες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες κτλ.), που θα
πρέπει να ακολουθηθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί·

� Να συµπληρωθούν οι πρωτοβουλίες Βορρά-Νότου µε δράσεις οι οποίες ενισχύουν
την διάσταση Νότου-Νότου·

� Να αναπτυχθούν πραγµατικά βιώσιµες ενεργειακές πολιτικές που να δίνουν έµφαση
στην ορθολογική χρήση της ενέργειας και στην προαγωγή ανανεώσιµων µορφών της
και που, ταυτόχρονα, να βελτιώνουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των
ενεργειακών εφαρµογών·

� Nα διασφαλιστεί η διατήρηση των υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας και, ιδιαίτερα,
της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας·

� Να αναπτυχθεί κοινή θέση των χωρών της ΕΕ και των υπόλοιπων χωρών της
Μεσογείου στα διάφορα διεθνή φόρουµ.

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

•  Ανακοίνωση / Ασφάλεια θαλάσσιων µεταφορών - Ασφάλεια/Πλοία και λιµενικές
εγκαταστάσεις

Εισηγήτρια : η κα ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ-ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ   (Εργοδότες � EL)

�   Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 229 τελικό � 2003/0089 COD � CESE 1387/2003

�   Για περισσότερες πληροφορίες :   κ. Luis Lobo
(τηλ.: 00 32 2 546 97 17 � e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
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•  Θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων - ∆ιατροπικές µονάδες φόρτωσης

       Εισηγητής : ο κ. CHAGAS  (Εργαζόµενοι � PT)

�   Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 155 τελικό � 2003/0056 COD � CESE 1398/2003

�   Για περισσότερες πληροφορίες :    κ. Luis Lobo
            (τηλ. : 00 32 2 546 97 17 � e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

•  Τηλεδιόδια

Εισηγητής :  ο κ. LEVAUX (Εργοδότες � FR)

�   Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 132 τελικό � 2003/0081 COD � CESE 1389/2003

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

6. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

•  Πρόγραµµα χρηµατοδοτικής και τεχνικής βοήθειας προς τρίτες χώρες/ µετανάστευση

 Εισηγήτρια  : η κα CASSINA (Εργαζόµενοι � IT)

- Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 355 τελικό � 2003/0124 COD � CESE 1392/2003

-  Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ εγκρίνει και υποστηρίζει την θέσπιση προγράµµατος µε τους στόχους αυτούς και
εκφράζει την ευχή να εγκριθεί έγκαιρα από τα ευρωπαϊκά όργανα.

Όσο δεν υφίσταται µια πολιτική για τις θεωρήσεις, τις εισόδους και την σαφώς
προσδιορισµένη ενσωµάτωση, η πρόταση του προγράµµατος συνεργασίας µε τις χώρες
προέλευσης των µεταναστών καθιστά δύσκολη την επιδίωξη µιας ισορροπηµένης ερµηνείας
κυρίως σε ό,τι αφορά την προτεραιότητα που θα πρέπει να δοθεί στις διάφορες δράσεις.

Ένας άλλος καίριος τοµέας είναι η επαγγελµατική κατάρτιση των πιθανών µεταναστών,
πράγµα που θα επιτρέψει όχι µόνον να υπάρξει ειδικευµένο εργατικό δυναµικό για τις
επιχειρήσεις της ΕΕ, αλλά επίσης να βοηθηθούν συγκεκριµένα οι χώρες προέλευσης να
βελτιώσουν τους παράγοντες ανταγωνιστικότητας µε τρόπο ώστε να µπορούν να
προσελκύσουν άµεσες εξωτερικές επενδύσεις.

Για να είναι η πληροφόρηση που παρέχεται σχετικά µε τις διαδικασίες εκπατρισµού σαφής,
ΕΟΚΕ ζητεί να ενσωµατωθεί, µεταξύ των προβλεπόµενων δράσεων της πρότασης, η
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καθιέρωση (έστω και µε πειραµατικό χαρακτήρα) ενός συστήµατος ανάλογου µε το
EURES, µε τη σχετική δραστηριοποίηση των κοινωνικών εταίρων στην ΕΕ και στις χώρες
προέλευσης των µεταναστών.

- Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Pierluigi Brombo
(τηλ. : 00 32 2 546 97 18 - e-mail : pierluigi.brombo.@esc.eu.int)

7.   ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

•  ∆ιεθνής δικαιοδοσία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις

Εισηγητής : ο κ. RETUREAU    (Εργαζόµενοι - FR)

� Έγγραφο αναφοράς : ΕΕ C 311/16 � 14/12/2002 � CESE 1401/2003

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

8.  ΜΜΕ

•  Ενισχύσεις για επαγγελµατική κατάρτιση

Εισηγητής : ο κ. WOLF  (∆ιάφορες δραστηριότητες - DE)

�  Έγγραφο αναφοράς : ΕΕ C 190 � 12/08/2003  � CESE 1386/2003

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

9.  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ

•  Σεβασµός των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Εισηγητής : ο κ. RETUREAU  (Εργαζόµενοι - FR)

�   Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 46 τελικό � 2003/0024 COD � CESE 1385/2003

� Για περισσότερες πληροφορίες :   κ. Jakob Andersen
           (τηλ. : 0032 2 546 92 58 � e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)
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10. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

•  Πρόγραµµα υποστήριξης οργανισµών στον τοµέα της εκπαίδευσης

Εισηγητής : ο κ. PANERO FLÓREZ (Εργοδότες � ES)

� Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 273 τελικό - 2003/0114 COD) � CESE 1393/2003

� Κύρια σηµεία:

Με εξαίρεση ορισµένες επιφυλάξεις, η ΕΟΚΕ εκφράζει τη συµφωνία της, σε γενικές
γραµµές, σε ό,τι αφορά τις διάφορες δραστηριότητες που αναφέρονται στο κείµενο της
πρότασης απόφασης. Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες αυτές έχουν ήδη διανύσει
κάποιο χρόνο λειτουργίας, ο οποίος επιβεβαιώνει τη σκοπιµότητα της συνέχισής τους.

Οι ενέργειες που αποσκοπούν στην ενίσχυση, τη βελτίωση και την προαγωγή των
ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, τόσο εντός όσο και εκτός των
συνόρων της Ένωσης, πρέπει να γίνονται πάντοτε ευνοϊκά δεκτές από την ΕΟΚΕ.

Οι ενέργειες που αποσκοπούν στην υποστήριξη οργανισµών του ίδιου κύρους µε αυτούς
που αναφέρονται στην Ενέργεια 1 της πρότασης απόφασης αξίζουν επίσης ιδιαίτερη µνεία
από την ΕΟΚΕ. Πράγµατι, τα ιδρύµατα αυτά επιτελούν σπουδαίο και συστηµατικό έργο,
καθένα στον ιδιαίτερο τοµέα του, σε σχέση µε τις πιο θετικές και πλησιέστερες στους
πολίτες αξίες, που πρέπει να συνοδεύουν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Με
αυτή την έννοια, η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της διατήρησης των επιδοτήσεων υπέρ των εν
λόγω οργανισµών µέσω των µέτρων που προβλέπονται στην πρόταση απόφασης.

Η ΕΟΚΕ πιστεύει, επίσης, ότι είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί η κατάρτιση και η
διεύρυνση των γνώσεων των εθνικών δικαστών στον τοµέα του κοινοτικού δικαίου.

Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι αυτή η πρόταση απόφασης αποτελεί τµήµα µιας οµάδας επτά
προτάσεων, που υποβάλλονται ως συνέπεια της εφαρµογής του ∆ηµοσιονοµικού
Κανονισµού. Η ΕΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετεί µια συνεκτική προσέγγιση, όταν
διατυπώνει τέτοιου τύπου προτάσεις, ιδίως όσον αφορά τα κριτήρια πρόσβασης στη
χρηµατοδότηση.

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

11. ΕΡΕΥΝΑ

•  Τροποποίηση ειδικών προγραµµάτων ΕΤΑ

Γενικός εισηγητής : ο κ. WOLF   (∆ιάφορες δραστηριότητες - DE)
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�  Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 390 τελικό � 2003/0151 CNS � CESE 1400/2003

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

12. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

•  Υγιεινή των ζωοτροφών

Γενικός εισηγητής : ο κ. DONNELLY  (∆ιάφορες δραστηριότητες - IE)

�   Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 180 τελικό � 2003/0071 COD � CESE 1404/2003

�   Για περισσότερες πληροφορίες :    κ. Robert Wright
            (τηλ. : 00 32 2 546 91 09 � e-mail : robert.wright@esc.eu.int)

13. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

•  Έµµονοι Οργανικοί Ρύποι

Εισηγήτρια : η κα CASSINA  (Εργαζόµενοι - IT)

�   Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 331-332-333 τελικό � CESE 1391/2003

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

14. ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

•  Αλιεία/Μετατροπή (Μαρόκο)

Γενικός εισηγητής : ο κ. CHAGAS  (Εργαζόµενοι - PT)

�   Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 437 τελικό  - 2003/0157 CNS � CESE 1397/2003

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

•  Αλιεία / Αντιστάθµιση επιπλέον κόστους εξόχως απόκεντρου χαρακτήρα

Γενικός εισηγητής : ο κ. SARRÓ IPARRAGUIRRE  (∆ιάφορες δραστηριότητες - ES)

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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�   Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 516 τελικό  - 2003/ 0202 CNS � CESE 1396/2003

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

•  Λογιστική πληροφόρηση επί των εισοδηµάτων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων

Γενικός εισηγητής : ο κ. ALLEN  (∆ιάφορες δραστηριότητες - IE)

�  Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 472 τελικό  - 2003/ 0182 CNS � CESE 1405/2003

�   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 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

•  Στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών µεταξύ κρατών µελών

Γενική εισηγήτρια  : η κα FLORIO (Εργαζόµενοι - IT)

� Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 364 τελικό - 2003/0126 COD � CESE 1402/2003

� Κύρια σηµεία :

Η ΕΟΚΕ θεωρεί θετική την εξέλιξη που έχει σηµειωθεί στον τοµέα της συλλογής
στατιστικών στοιχείων εκ µέρους της Επιτροπής και των κρατών µελών, µε στόχο την
ενίσχυση και την παρακολούθηση της πορείας της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης.

Λόγω της σηµασίας του µέσου αυτού, θα καταστεί απαραίτητο, ιδιαίτερα για τη στήριξη
των ΜΜΕ, να διοργανωθεί ευρεία ενηµερωτική εκστρατεία για τον νέο κανονισµό, για την
παροχή στοιχείων και για τη χρήση τους.

� Για περισσότερες πληροφορίες :    κ. Roberto Pietrasanta
            (τηλ. : 00 32 2 546 93 13 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

16. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

•  Μειωµένοι συντελεστές ΦΠΑ

Γενικός εισηγητής : ο κ. BEDOSSA (∆ιάφορες δραστηριότητες � FR)

�     Έγγραφο αναφοράς: COM(2003) 397 τελικό � 2003/0169 CNS � CESE 1407/2003

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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�     Κύρια σηµεία :

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την
«Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/EOK σχετικά
µε τους µειωµένους συντελεστές φόρου προστιθεµένης αξίας».

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή συµµερίζεται την άποψη της
Επιτροπής, κυρίως όσον αφορά τη διαπίστωση ότι η µετακύλιση του συντελεστή ΦΠΑ στις
τιµές καταναλωτή είναι συχνά ασήµαντη και µάλλον προσωρινή· τούτο συνιστά
αναµφίβολα οπισθοδρόµηση για την Εσωτερική Αγορά, λαµβανοµένου υπόψη του
σηµαντικού δηµοσιονοµικού κόστους του µέτρου αυτού.

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή χαιρετίζει την προσπάθεια που
καταβλήθηκε για τη σύνταξη του νέου παραρτήµατος H, µε στόχο τον εξορθολογισµό και
την απλούστευσή του, καθιστώντας το µε τον τρόπο αυτό τη µοναδική αναφορά για τον
καθορισµό του πεδίου εφαρµογής των µειωµένων συντελεστών, καθώς και των εξαιρετικά
µειωµένων και των µηδενικών συντελεστών.

�    Για περισσότερες πληροφορίες:    κα Borbala Szij
           (τηλ.: 00 32 2 546 92 54 - e-mail : borbala.szij@esc.eu.int)

•  ΦΠΑ/Μέτρα παρέκκλισης

Εισηγητής : ο κ. PEZZINI (Εργοδότες � IT)
� Έγγραφο αναφοράς: COM(2003) 335 τελικό � 2003/0120 CNS � CESE 1409/2003

� Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση διαδικασίας που να
επιτρέπει την έγκριση επίσηµων αποφάσεων από το Συµβούλιο σχετικά µε τα µέτρα
παρέκκλισης. Μολαταύτα, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι είναι απαραίτητος ο εξορθολογισµός των
νέων καθεστώτων παρέκκλισης που ισχύουν σήµερα.

Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται την άποψη της Επιτροπής όσον αφορά την αναγκαιότητα της
εναρµόνισης των µέτρων εφαρµογής από το Συµβούλιο. Προτρέπει όµως την Επιτροπή να
υποβάλει νέα πρόταση σχετικά µε την επιτροπή ΦΠΑ.

Η ΕΟΚΕ εµµένει στην άποψη ότι πρέπει να υιοθετηθεί η ψηφοφορία µε ειδική πλειοψηφία
στον τοµέα των ΦΠΑ, εκτός του καθορισµού των ποσοστών, έως ότου καθιερωθεί ένας
ευρωπαϊκός µηχανισµός αντισταθµίσεων.

� Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Pawel Olechnowicz
            (τηλ.: 00 32 2 546 99 72 - e-mail : pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
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•  Κοινό φορολογικό καθεστώς/Μητρικές και θυγατρικές εταιρείες

Γενική εισηγήτρια : η κα POLVERINI (Εργαζόµενοι - IT)

�   Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 462 τελικό � 2003/0179 CNS � CESE 1408/2003

�  Κύρια σηµεία :

Η ΕΟΚΕ εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής που αποσκοπεί στην εξάλειψη ή τουλάχιστον
στη µείωση της διπλής ή πολλαπλής φορολογίας που υφίστανται, στο κράτος όπου έχει την
έδρα της η µητρική εταιρεία ή η µόνιµη εγκατάσταση, τα διανεµόµενα κέρδη της
θυγατρικής εταιρείας.

Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την προτεινόµενη αύξηση του αριθµού των
εταιρειών που καλύπτει η οδηγία µε τις νέες νοµικές µορφές οντοτήτων, που µέχρι σήµερα
αποκλείονταν από το πεδίο εφαρµογής της.

� Για περισσότερες πληροφορίες :   κα Borbala Szij
            (τηλ. : 00 32 2 546 92 54 - e-mail : borbala.szij@esc.eu.int)

•  Άµεση και έµµεση φορολογία/ Αµοιβαία συνδροµή από τις αρµόδιες αρχές

Γενικός εισηγητής : ο κ. PEZZINI (Εργοδότες - IT)

� Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 446 τελικό � 2003/0170 CNS � CESE 1403/2003

� Κύρια σηµεία :

Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται την ανάγκη θέσπισης ενός αποτελεσµατικού συστήµατος
ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών προκειµένου να καταπολεµηθεί η
πρακτική της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής.

Η ΕΟΚΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες εθνικές διαδικασίες και την πολιτική βούληση
να µην διαταραχθούν οι δοµές αυτές, αποδέχεται τις προτεινόµενες τροποποιήσεις ως
σηµείο σύγκλισης και ως περαιτέρω, αν και ανεπαρκές, βήµα προς τον εκσυγχρονισµό της
συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών.
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Η ΕΟΚΕ επωφελείται της ευκαιρίας για να καταγγείλει ακόµη µία φορά τους περιορισµούς
που συνδέονται µε την ισχύ της αρχής της οµοφωνίας σε κάθε απόφαση που αφορά θέµατα
κοινοτικής φορολογικής νοµοθεσίας και επιβεβαιώνει την ανάγκη περιορισµού της αρχής
αυτής υπέρ της αρχής της πλειοψηφίας, έστω και ειδικής.

�   Για περισσότερες πληροφορίες :    κ. Pawel Olechnowicz
(τηλ. : 00 32 2 546 99 72 - e-mail : pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

__________________________
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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

και συνέχειες που δόθηκαν

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση :

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

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών

http://www.europarl.europa.eu/Bulletins
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