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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. 41/01: Τρόπος πληρωµής των βουλευτικών αποζηµιώσεων·

Αριθ. 43/01: Πρόσβαση των πεζών στη γωνία των οδών Belliard και Ardenne·

Αριθ. 46/01: Μετάβαση στο ευρώ � νέα τιµή για επιπλέον κλειδιά.

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

Λήξη της εντολής ∆ανού βουλευτή
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κατά τη συνεδρίαση της 10ης ∆εκεµβρίου 2001, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του διορισµού του

κ. Bertel HAARDER  (ELDR/DK)

ως µέλους της δανικής κυβέρνησης.

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 4, του Κανονισµού, η θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λήγει
από τις  27 Νοεµβρίου 2001.

____________________

Επίσηµη κοινοποίηση της εκλογής
∆ανού βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Ολοµελείας της 11ης ∆εκεµβρίου 2001,
έλαβε γνώση της εκλογής του:

κ. Ole SØRENSEN

σε αντικατάσταση του κ. Bertel HAARDER (ELDR/DK), µε ισχύ από τις 27 Νοεµβρίου 2001.

____________________
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                     (Κατάσταση στις 03.01.2002)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Reinhold Messner Παρακαµπτήρια οδός του Mestre E-3317/01

Miquel Mayol i Raynal ∆ίκτυο Natura 2000 P-3318/01

Nirj Deva Ian Stillman P-3319/01

Jorge Moreira Da Silva Αναγνώριση των πτυχίων ιατρικής στην Ευρωπαϊκή
Ένωση

P-3320/01

Σταύρος Ξαρχάκος και
Χρήστος Ζαχαράκης

Επιλεκτικές κατεδαφίσεις κτισµάτων που ανήκουν σε
Έλληνες της Αλβανίας

E-3321/01

Σταύρος Ξαρχάκος Πώληση ανεκτίµητων αρχαιολογικών θησαυρών στην
Τουρκία

E-3322/01

Eurig Wyn Προτάσεις για αλλαγές στη νοµοθεσία περί
κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων

E-3323/01

Patricia McKenna ∆ασικό πολλαπλασιαστικό υλικό - καταγραφή και
προστασία

E-3324/01

Patricia McKenna Κέντρο Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης Drogheda στην
Ιρλανδία

E-3325/01

Nelly Maes Πρόταση της Επιτροπής για τη µείωση της
αντιπροσωπείας της στην Τρινιντάντ και Τοµπάγκο

E-3326/01

Vitaliano Gemelli Ατέλεια στα σκάφη αναψυχής E-3327/01

Monica Frassoni Κατασκευή αποβάθρας και τουριστικού λιµένα στον
Χώρο Κοινοτικού Ενδιαφέροντος  (ΧΚΕ) "Basso
Garda"

E-3328/01

Erik Meijer Η αύξηση του κόστους των αγοραζοµένων προϊόντων
και υπηρεσιών ως συνέπεια της αντικατάστασης
καθηκόντων που ανελάµβανε παλαιότερα το δηµόσιο
από ένα σύστηµα διαγωνισµών για την υποβολή
προσφορών

E-3329/01

Ilda Figueiredo Χορήγηση κοινοτικών κονδυλίων E-3330/01

Giacomo Santini Κατάλοιπα φυτοφαρµάκων στα οπωροκηπευτικά P-3331/01

Joan Colom i Naval Φορολόγηση του προσωπικού εισοδήµατος των πολιτών
της Κοινότητας που διαµένουν στο Πριγκιπάτο της
Ανδόρας

E-3332/01
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Joan Colom i Naval Φορολόγηση του προσωπικού εισοδήµατος των πολιτών
της Κοινότητας που διαµένουν στο Πριγκιπάτο της
Ανδόρας

E-3333/01

Erik Meijer Η παραγωγή οπωροκηπευτικών που έχουν µολυνθεί µε
φυτοφάρµακα και οι δυνατότητες να εµποδιστεί η
διανοµή τους σε άλλα κράτη µέλη

E-3334/01

Graham Watson H σύλληψη του  Mohamed Nasheed Βουλευτή στις
Μαλβίδες στις 8 Οκτωβρίου 2001

E-3335/01

Reinhold Messner και Luigi
Vinci

Τρίτο τέρµιναλ του αερολιµένα της  Malpensa και
Α.Ε.Π. (Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον)

E-3336/01

Olivier Dupuis Νιγηρία P-3337/01

Olivier Dupuis Νιγηρία E-3338/01

Dirk Sterckx Οι δραστικές συνέπειες των ελαχίστων κριτηρίων περί
οπτικής οξύτητας που ορίζει η οδηγία 91/439, για
πολλούς οδηγούς φορτηγών

P-3339/01

Albert Maat Το κλείσιµο της Wärtsilä P-3340/01

Σταύρος Ξαρχάκος Πράσινο στην Αθήνα E-3341/01

Catherine Stihler Σύσκεψη των υπουργών ΕΕ αρµόδιων για το παιδί, που
οργάνωσε η βελγική προεδρία

E-3342/01

Cristiana Muscardini Μέτρα υπέρ ενός οµοσπονδιακού κράτους της Σοµαλίας E-3343/01

Luciano Caveri Το επάγγελµα του οδηγού αλπείων διαβάσεων E-3344/01

Luciano Caveri Interreg 3 - Περιοχή των Άλπεων E-3345/01

Astrid Thors Προβληµατικά απόβλητα στη Ρωσία ( Κράσνι Μπορ) E-3346/01

Astrid Thors Καταβολή  επιδόµατος µητρότητας E-3347/01

Astrid Thors ∆ικαίωµα του δηµιουργού στην κοινωνία της
πληροφορίας

E-3348/01

Luciana Sbarbati " Enduring Freedom" P-3349/01

Graham Watson Ένταξη της Ταϊβάν στον ΠΟΕ E-3350/01

William Newton Dunn Πειράµατα µε χιµπαντζήδες στο Biomedical Primate
Research Centre (BPRC), Κάτω Χώρες

E-3351/01

Inger Schörling Ενίσχυση για την κτηνοτροφία P-3352/01

Σταύρος Ξαρχάκος Απευθείας ανάθεση µελετών στην Ελλάδα E-3353/01

Paulo Casaca Ευρωπαϊκές ρυθµίσεις θέτουν υπό απαγόρευση τα
παραδοσιακά πορτογαλικά λουκάνικα;

E-3354/01
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Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Άθλιες υγειονοµικές συνθήκες στην Κεντρική
Κρεαταγορά Ρέντη στην Ελλάδα

E-3355/01

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Ενίσχυση της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Ταµείο για
τους Πρόσφυγες

E-3356/01

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Αφγανιστάν και ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

E-3357/01

Lucio Manisco και Giuseppe Di
Lello Finuoli

Το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και η έκδοση στις
ΗΠΑ υπόπτων για τροµοκρατική δράση

E-3358/01

Lucio Manisco και Giuseppe Di
Lello Finuoli

Το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και η έκδοση στις
ΗΠΑ υπόπτων για τροµοκρατική δράση

E-3359/01

Michael Cashman H καταπολέµηση της διαφθοράς E-3360/01

Michael Cashman Τροφικές αλλεργίες E-3361/01

Charles Tannock και Theresa
Villiers

Το φορολογικό καθεστώς της Campione d' Italia E-3362/01

Charles Tannock, Theresa
Villiers και Piia-Noora Kauppi

Ενδοµεταφορές, το µέλλον της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας
αεροµεταφορών και ο ανταγωνισµός για τους
διαθέσιµους χρόνους χρήσης

E-3363/01

Carlos Bautista Ojeda Εξαγωγές ντοµάτας από το Μαρόκο στην ΕΕ E-3364/01

Luciano Caveri Η περιφερειακή νοµοθεσία της Valle d'Aosta E-3365/01

Armando Cossutta Οι δηµόσιες συµβάσεις στην Ιταλία και η µαφία E-3366/01

Erik Meijer Καταστροφή διαβατηρίων, κλοπές και κακή µεταχείριση
εις βάρος ταξιδιωτών από τρίτες χώρες στα εξωτερικά
σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-3367/01

Erik Meijer Η άνιση µεταχείριση µεταξύ προσώπων ισραηλινής
υπηκοότητας και η ανάγκη να µην εµπνευσθούν από την
κατάσταση αυτή οι τελωνειακές, αστυνοµικές και
στρατιωτικές υπηρεσίες των κρατών µελών της ΕΕ

E-3368/01

Toine Manders Η οδηγία κατά της πειρατείας E-3369/01

Toine Manders Άδειες για ποδοσφαιρικούς συλλόγους E-3370/01

Camilo Nogueira Román Φάκελος 2000/2007 που άνοιξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή E-3371/01

Inger Schörling Ενίσχυση για την κτηνοτροφία E-3372/01

Maurizio Turco Σχέσεις µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Παλαιστινιακής Αρχής

P-3373/01

Graham Watson H ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στις
προσπάθειες µείωσης της φτώχειας

E-3374/01
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Gerhard Schmid Κανονισµός του Συµβουλίου σχετικά µε ειδικά
περιοριστικά µέτρα κατά ορισµένων προσώπων και
οργανώσεων για την καταπολέµηση της διεθνούς
τροµοκρατίας

E-3375/01

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Παράνοµες παρακρατήσεις των ενισχύσεων προς τους
γεωργούς

E-3376/01

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης ∆ιαχειριστικές αρχές επιχειρησιακών προγραµµάτων
στην Ελλάδα

E-3377/01

Nuala Ahern Ασφάλεια στις πυρηνικές εγκαταστάσεις
επανεπεξεργασίας

E-3378/01

Glenys Kinnock Η απαλλαγή του ΠΟΕ E-3379/01

John McCartin Άδειες αλιείας, νηολόγηση και συµφωνίες µε τρίτες
χώρες

E-3380/01

John McCartin Η Σύµβαση του Λοµέ και η βοήθεια από την ΕΕ στο
πλαίσιο της συνεργασίας

E-3381/01

Cristiana Muscardini ∆ολοφονία τεσσάρων δηµοσιογράφων στο Αφγανιστάν E-3382/01

Σταύρος Ξαρχάκος Ολυµπιακά έργα στην περιοχή Μαραθώνα-Σχοινιά P-3383/01

Iωάννης Μαρίνος και Χρήστος
Ζαχαράκης

∆ραστηριότητες του Μπιν Λάντεν στην κατεχόµενη
Κύπρο

E-3384/01

Iωάννης Μαρίνος "Φόρος Τζιχάντ" E-3385/01

Daniel Hannan ∆ράση των τελωνειακών αρχών του Ηνωµένου
Βασιλείου στους τοµείς των αλκοολούχων ποτών και
του καπνού

E-3386/01

Luciana Sbarbati Πρακτορεία προσωρινής απασχόλησης E-3387/01

Erik Meijer Κατασκευή του αυτοκινητοδρόµου Α73 στην Ολλανδία
µέσω προστατευόµενων περιοχών κατά µήκος της
στενής λωρίδας εδάφους µεταξύ του ποταµού Maas και
των συνόρων µε τη Γερµανία

E-3388/01

Pasqualina Napoletano ∆ιορισµός δικαστικών στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέµησης της Απάτης (ΟLΑF)

P-3389/01

Gerard Collins Αποτελέσµατα της επίσκεψης της Επιτροπής στην Ινδία
και το Μπανγκλαντές τον Νοέµβριο 2001

P-3390/01

María Sornosa Martínez Επιστηµονική γνωµοδότηση σχετικά µε την
ηλεκτροµαγνητική ρύπανση

P-3391/01

Cristiana Muscardini και άλλοι Η διαγραφή του Ισραήλ από τον γεωγραφικό χάρτη E-3392/01

______________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ    (B5-0536/01)                                      11 και 12 ∆εκεµβρίου 2001

21 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Bart STAES Άτυπο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Γάνδης για την ∆ήλωση του
Λάκεν

H-0861/01

Nelly MAES Περιφερειακές αρµοδιότητες στον παγκοσµιοποιηµένο κόσµο H-0862/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Άτυπο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Γάνδης για την ∆ήλωση του
Λάκεν

H-0863/01

Miquel MAYOL i
RAYNAL

Άτυπο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Γάνδης για την ∆ήλωση του
Λάκεν

H-0864/01

Aλέξανδρος
ΑΛΑΒΑΝΟΣ

Η ζήτηση φαρµάκων για την αντιµετώπιση του άνθρακα H-0865/01

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Λήψη υπόψη εκ µέρους του Συµβουλίου των ψηφισµάτων που
ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την σύρραξη
στη ∆υτική Σαχάρα και αξιολόγηση της επίσκεψης του
Βασιλιά του Μαρόκου σε  αυτήν την περιοχή

H-0869/01

Bernd POSSELT Μειονότητες στη ∆ηµοκρατία της Srpska H-0874/01

Niall ANDREWS ΕΕ και µέτρα σε διεθνές επίπεδο που εξασφαλίζουν την
επιστροφή παρανόµως µεταφερθέντων στοιχείων ενεργητικού

H-0876/01

Claude MORAES Υπόθεση Tracey Housel, βρετανού υπηκόου που
καταδικάσθηκε σε θάνατο στη Γεωργία, Ηνωµένες Πολιτείες

H-0879/01

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

William NEWTON
DUNN

H διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της διευρυµένης ΕΕ H-0878/01

Raimon OBIOLS i
GERMÀ

Αναθέρµανση της ευρωµεσογειακής πολιτικής H-0881/01

Malcolm HARBOUR Παιδιά από την Αφρική που πωλούνται ως σκλάβοι στην
Ευρώπη

H-0917/01
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο
ΣΥΝΟ∆ΟΥ

κ. LAMY

Jonas SJÖSTEDT Οι επαφές της Επιτροπής µε το ∆Ε∆ (∆ιατλαντικό Εµπορικό
∆ιάλογο)

H-0895/01

Hans-Peter MARTIN Η διάσκεψη του ΠΟΕ στην Ντόχα H-0935/01

κα ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Aλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ Θανατηφόρο ατύχηµα στο Πέραµα - Εφαρµογή Οδηγιών για
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων

H-0866/01

Mιχαήλ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων για την Ελλάδα H-0873/01

Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ -
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ασφάλεια και υγεία στην εργασία H-0912/01

κ. BYRNE

Theresa VILLIERS Μεταφορές ζώων H-0880/01

Marit PAULSEN Ενηµέρωση σχετικά µε τρόφιµα υπό τη µορφή του σήµατος µε
το χαµόγελο

H-0889/01

Torben LUND Απαράδεκτα υψηλή επιτρεπόµενη περιεκτικότητα  βαρέων
µετάλλων στο ψάρι

H-0908/01

Kωνσταντίνος
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ

Κατάσταση σφαγείων στην Ελλάδα H-0942/01

_______________________
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001

΄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 38 9 29 5 0 0 0 κα  NEYTS-UYTTEBROECK

Επιτροπή 45 12 33 7 0 0 0 κ.  NIELSON
κ.  LAMY
κα  ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
κ.  BYRNE

Σύνολο 83 21 62 12 0 0 0
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ. Αριθ. PE. Συντάκτης Θέµα Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Ηµεροµηνία
λήξης

Υπογραφές

11/2001 309.154 Armando COSSUTTA, Gianni
VATTIMO, Sylvia-Yvonne
KAUFMANN και Marianne
ERIKSSON

Καταστολή από την ιταλική κυβέρνηση των
διαδηλώσεων στη Γένοβα κατά της Οµάδος των 8

11.09.2001 11.12.2001 21

12/2001 311.049 Adriana POLI BORTONE Οι ∆ίδυµοι Πύργοι της Νέας Υόρκης 10.10.2001 10.01.2002 11

13/2001 311.426 Charles TANNOCK, John BOWIS,
Chris DAVIES, Jean LAMBERT και
Peter  SKINNER

Θάνατοι που σχετίζονται µε τον αµίαντο 22.10.2001 22.01.2002 27

14/2001 312.635 Elizabeth MONTFORT, Hiltrude
BREYER, Alexandre VARAUT,
Marie-Thérèse HERMANGE και
Richard HOWITT

Αποφυγή διακρίσεων ως προς την κατάσταση υγείας
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες

28.11.2001 28.02.2002 24

                                                     
1 Κατάσταση στις  13.12.2001
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ                     (Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση)

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

PACK
(PPE-DE)

Ανακήρυξη του 2004 ως ευρωπαϊκού
έτους εκπαίδευσης µέσω του
αθλητισµού

CULT (O) 12.12.01 C5-0497/01

BERES
(PSE)

Η εφαρµογή της νοµοθεσίας στο πλαίσιο
των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών

ECON (Γ) 18.12.01

KAUPPI
(PPE-DE)

Προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς
φόρους κατανάλωσης: σύστηµα
πληροφορικής στη διακίνηση και στους
ελέγχους

ECON (O) 18.12.01 C5-0574/01

Οµάδα
PPE-DE

Στατιστικό πρόγραµµα 2003-2007 ECON (O) 18.12.01 C5-0650/01

CARRARO
(PSE)

Πολιτική µεταφορών: προτάσεις και
πρόγραµµα δράσης µε ορίζοντα το 2010.
Λευκή Βίβλος

ITRE (Γ) 18.12.01 C5-0658/01

HERZOG
(GUE)

Το εµπόριο και η ανάπτυξη
λαµβανοµένου υπόψη του στόχου της
εκρίζωσης της φτώχειας/η ασφάλεια

ITRE (Γ) 18.12.01

COELHO
(PPE-DE)

Αστυνοµική και δικαστική συνεργασία
σε ποινικές υποθέσεις: πρόγραµµα-
πλαίσιο, τίτλος VΙ της Συνθήκης για την
΄Ενωση

LIBE (O) 18.12.01 C5-0694/01

WATSON
(ELDR)

Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και
καταπολέµηση της τροµοκρατίας
(απόφαση-πλαίσιο)

LIBE (O) 18.12.01 C5-0453/01
C5-0452/01

Οµάδα
VERTS/ALE

Οργάνωση της αλιείας στο
Νοτιοανατολικό Ατλαντικό: σύµβαση
για τη διατήρηση και τη διαχείριση των
αλιευτικών πόρων

PECH (O) 19.12.01 C5-0666/01

MΑΣΤΟΡΑΚΗΣ
(PSE)

Θέσπιση ειδικών µέτρων για τα µικρά
νησία του Αιγαίου
(τροπ.καν.2019/93/ΕΟΚ)

RETT (Γ) 19.12.01 C5-0590/01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
VERTS/ALE

Θαλάσσια µεταφορά επικίνδυνων
ουσιών: ευθύνη και αποζηµιώσεις

RETT (Γ) 19.12.01 C5-0646/01

Οµάδα
ELDR

Θαλάσσια ρύπανση από τα πλοία:
αστική ευθύνη για τις ζηµιές, σύµβαση
καυσίµων δεξαµενής πλοίων 2001

RETT (Γ) 19.12.01

Οµάδα
PPE-DE

∆ιευρωπαϊκά δίκτυα: κανόνες για τη
χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης
(τροποποίηση καν. 2236/95/ΕΚ)

RETT (Γ) 19.12.01 C5-0633/01

Οµάδα
PPE-DE

Θέσπιση περιορισµών λειτουργίας σε
συνάρτηση µε τον προκαλούµενο
θόρυβο στους κοινοτικούς αερολιµένες

RETT (O) 19.12.01 C5-0667/01

___________________
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο - ∆εύτερη
έκθεση σχετικά µε την προετοιµασία για την εισαγωγή
των χαρτονοµισµάτων και κερµάτων σε ευρώ

CULT
LIBE

ECON

COM (01) 561
τελ.

Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέση της Κοινότητας όσον
αφορά τη δηµιουργία Μεικτής Συµβουλευτικής Επιτροπής που θα
αποφασιστεί από το Συµβούλιο Σύνδεσης που συστάθηκε µε τη
συµφωνία σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας

AFET COM (01) 562
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην
Επιτροπή των Περιφερειών: Σχέδιο κοινής έκθεσης για την
κοινωνική ενσωµάτωση

CULT
FEMM
EMPL

COM (01) 565
τελ.

Ερµηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε το κοινοτικό
δίκαιο περί δηµοσίων συµβάσεων και τις δυνατότητες ένταξης
κοινωνικών πτυχών στις συµβάσεις αυτές

ECON
EMPL
JURI

COM (01) 566
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο: Συνέπειες των τροµοκρατικών επιθέσεων στις Ηνωµένες
Πολιτείες για τον κλάδο των αεροµεταφορών

RETT COM (01) 574
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την ενεργοποίηση της
πρώτης φάσης του ευρωπαϊκού προγράµµατος για την αλλαγή του
κλίµατος

BUDG
ITRE
RETT
ENVI

COM (01) 580
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή: Προς
µία εσωτερική αγορά χωρίς φορολογικά εµπόδια
Στρατηγική για την πρόβλεψη ενοποιηµένης φορολογικής βάσης για
τις δραστηριότητες των εταιρειών σε επίπεδο ΕΕ

JURI
ECON

COM (01) 582
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή:
Στρατηγική της Κοινότητας για τις διοξίνες, τα φουράνια και τα
πολυχλωριωµένα διφαινύλια

AGRI
ITRE
ENVI

COM (01) 593
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής για την εφαρµογή των διατάξεων
συµπληρωµατικής κάλυψης ("topping-up") του άρθρου 4,
παράγραφοι 2-5 της οδηγίας σχετικά µε τα συστήµατα εγγυήσεων
των καταθέσεων (94/19/EC)

JURI
ECON

COM (01) 595
τελ.

΄Εκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του LAEKEN: Υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας

AFCO
ITRE
JURI
RETT
ECON

COM (01) 598
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τους µειωµένους συντελεστές
του ΦΠΑ που εκπονήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 4
της έκτης οδηγίας του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί
εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των σχετικών µε
τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστηµα ΦΠΑ: οµοιόµορφη
φορολογική βάση

AGRI
BUDG
CULT
ENVI
JURI
ITRE
EMPL
ECON

COM (01) 599
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την προστασία του
δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας όσον αφορά την παράσταση
της κοινής όψης των κερµάτων ευρώ

ECON
JURI

COM (01) 600
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Ετήσια ΄Εκθεση του Ταµείου Συνοχής 2000 AFET
BUDG
CONT
ECON
EMPL
ENVI

FEMM
JURI
PECH
RETT

COM (01) 602
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εµπειρία που έχει αποκτηθεί
ως αποτέλεσµα της λειτουργίας των διαδικασιών χορήγησης αδειών
κυκλοφορίας φαρµακευτικών προϊόντων, όπως ορίζονται στον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93, στο κεφάλαιο III της οδηγίας
75/319/ΕΟΚ και στο κεφάλαιο IV της οδηγίας 81/851/EEC -
΄Eκθεση βάσει του άρθρου 71 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93

AGRI
JURI
ENVI

COM (01) 606
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών : eEUROPE 2002: ∆ηµιουργία
Κοινοτικού πλαισίου για την εκµετάλλευση πληροφοριών του
δηµόσιου τοµέα

CULT
EMPL
ENVI
LIBE
RETT
JURI
ITRE

COM (01) 607
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Παγκόσµια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και
της Ασφάλειας (Global Monitoring for Environment and Security -
GMES) Περιγραφή του Σχεδίου ∆ράσης της ΕΚ για την GMES
(Αρχική περίοδος: 2001 ? 2003)

AFET
AGRI
DEVE
PECH
RETT
ITRE
ENVI

COM (01) 609
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Επισκόπηση της κοινοτικής δράσης µετά τα
γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου και αξιολόγηση του ενδεχόµενου
οικονοµικού τους αντικτύπου

AFET
BUDG
DEVE
ENVI
JURI
RETT
ITRE
EMPL
ECON

COM (01) 611
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Περιβαλλοντική συνεργασία στην
περιοχή του ∆ούναβη - Εύξεινου Πόντου

AFET
ITRE
ENVI

COM (01) 615
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής:_ Ετήσια έκθεση του µέσου προενταξιακών
διαρθρωτικών πολιτικών (ISPA) 2000

AFET
BUDG
CONT
ECON
EMPL
ENVI

FEMM
JURI
PECH
RETT

COM (01) 616
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς την Αρµόδια για τον Προϋπολογισµό
Αρχή σχετικά µε τις επιπτώσεις στις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ - Τµήµα
Εγγυήσεων κατά το 2001 των διακυµάνσεων της ισοτιµίας
δολαρίου/ευρώ - Οικονοµικό έτος 2001

AGRI
CONT
BUDG

COM (01) 622
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Εξαµηνιαία ενηµέρωση του πίνακα αποτελεσµάτων
για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη δηµιουργία
χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και ∆ικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή
΄Ενωση - (∆εύτερο Εξάµηνο 2001)

JURI
LIBE

COM (01) 628
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: Ενδυνάµωση της τοπικής διάστασης της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση

FEMM
RETT
EMPL

COM (01) 629
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: ∆ιατήρηση των δεσµεύσεων, αύξηση του ρυθµού
προόδου

ECON
EMPL
ITRE

COM (01) 641
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για την εφαρµογή της κοινοτικής στρατηγικής σχετικά
µε τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τα
αυτοκίνητα ∆εύτερη ετήσια έκθεση για την αποτελεσµατικότητα της
στρατηγικής (΄Ετος αναφοράς: 2000)

ITRE
RETT
ENVI

COM (01) 643
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο: Κωδικοποίηση του κοινοτικού κεκτηµένου

AFCO
BUDG
JURI

COM (01) 645
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Χρηµατόδοτηση δράσεων πολιτικής διαχείρισης
κρίσεων

AFET
CONT
DEVE
ITRE
ENVI
BUDG

COM (01) 647
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής που διαπιστώθηκαν το 2000

CONT
PECH

COM (01) 650
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: Προσέγγιση συνεργασίας για το µέλλον
του ευρωπαϊκού τουρισµού

EMPL
ENVI
ITRE
JURI
RETT

COM (01) 665
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε κοινοτικά και εθνικά µέτρα
για τα εµφυτεύµατα στήθους

FEMM
PETI
ENVI

COM (01) 666
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: Συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
της 21 Σεπτεµβρίου: η κατάσταση στον Ευρωπαϊκό τοµέα
Τουρισµού

EMPL
RETT

COM (01) 668
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για µια κοινή πολιτική κατά της παράνοµης
µετανάστευσης

AFET
EMPL
JURI
LIBE

COM (01) 672
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η πραγµάτωση µιας ευρωπαϊκής
περιοχής δια βίου µάθησης

EMPL
FEMM
ITRE
CULT

COM (01) 678
τελ.

Απόφαση του Συµβουλίου µε την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη
µέλη να υπογράψουν για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τη Σύµβαση σχετικά µε τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο
δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία σε θέµατα
γονικής µέριµνας και µέτρων προστασίας των παιδιών (σύµβαση της
Χάγης του 1996)

FEMM
JURI
LIBE

COM (01) 680
τελ.

Λευκό Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Μια νέα πνοή για την
Ευρωπαϊκή Νεολαία

EMPL
FEMM
LIBE
CULT

COM (01) 681
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Εφαρµογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των
αστικών λυµάτων, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/15/ΕΚ
της Επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου 1998

JURI
ENVI

COM (01) 685
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: Ενδιάµεση αξιολόγηση σχετικά µε την
υλοποίηση του πολυετούς κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την
προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του ντερνετ µέσω της
καταπολέµησης του παράνοµου και βλαβερού περιεχοµένου στα
παγκόσµια δίκτυα

CULT
ITRE
LIBE

COM (01) 690
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τη λειτουργία, κατά τη διάρκεια
του έτους 2000, του συστήµατος σταθεροποίησης των εσόδων
εξαγωγής που θεσπίστηκε από την τέταρτη Σύµβαση ΑΚΕ-ΕΚ, όπως
αναθεωρήθηκε από τη Συµφωνία του Μαυρικίου

CONT
DEVE

COM (01) 694
τελ.



ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 29

∆ελτίο 14.01.2002 - EL - PE 313.426

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην
Επιτροπή των Περιφερειών: Αποτελεσµατική επίλυση προβληµάτων
στην εσωτερική αγορά ("SOLVIT")

BUDG
ITRE
JURI

COM (01) 702
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: ΄Εβδοµη ΄Εκθεση σχετικά µε την
εφαρµογή της δέσµης κανονιστικών ρυθµίσεων στον τοµέα των
τηλεπικοινωνιών

JURI
ITRE

COM (01) 706
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Πολιτική προστασία - Προληπτική κατάσταση
επιφυλακής για ενδεχόµενα συµβάντα έκτακτης ανάγκης

ITRE
ENVI

COM (01) 707
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο βάσει της απόφασης 93/389/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως
τροποποιήθηκε µε την απόφαση 99/296/EΚ, για ένα µηχανισµό
παρακολούθησης των εκποµπών αερίων που συµβάλλουν στο
φαινόµενο του θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας

ENVI COM (01) 708
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: σχετικά µε την κοινή πολιτική ασύλου και την
καθιέρωση ανοικτής µεθόδου συντονισµού - Πρώτη έκθεση της
Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή της ανακοίνωσης
COM(2000)755 Τελικό της 22ας Νοεµβρίου 2000

AFET
LIBE

COM (01) 710
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Ο αντίκτυπος της ηλεκτρονικής οικονοµίας για τις
Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις: Οικονοµική ανάλυση και συνέπειες
πολιτικής

ECON
EMPL
ITRE

COM (01) 711
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Πέµπτη έκθεση προόδου του στο
Πρόγραµµα ∆ράσης για τις Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες - Η
Ευρώπη πρέπει να παρουσιάσει έγκαιρα µια ενοποιηµένη ευρωπαϊκή
χρηµατοπιστωτική αγορά

COM (01) 712
τελ.
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Τροποποιηµένες Προτάσεις
(΄Αρθ. 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ)

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Tροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη
θέσπιση γενικού πλαισίου κοινοτικών δραστηριοτήτων προκειµένου
να διευκολυνθεί η υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου
στις αστικές υποθέσεις

BUDG
JURI
LIBE

COM (01) 705
τελ.
CNS010109

Τροποποιηµένη πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για το πολυετές πρόγραµµα πλαίσιο 2002-2006
δράσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε σκοπό την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού
Χώρου της έρευνας

AGRI
BUDG
CULT
EMPL
LIBE
RETT
TOUT
PECH
ENVI

FEMM
ITRE

COM (01) 709
τελ.
COD010053

Τροποποιηµένη πρόταση για το πολυετές πρόγραµµα πλαίσιο 2002-
2006 δραστηριοτήτων έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ), µε σκοπό την
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου της ΄Ερευνας

BUDG
CULT
ENVI
RETT
TOUT
LIBE
ITRE

COM (01) 709
τελ.
COD010054

Τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη λήψη
ειδικών περιοριστικών µέτρων κατά ορισµένων προσώπων και
οντοτήτων µε σκοπό την καταπολέµηση της διεθνούς τροµοκρατίας
(υποβληθείσα από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 250,
παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ)

AFET
ECON
LIBE

COM (01) 713
τελ.
CNS010228

Τροποποιηµένη πρόταση απόφασης του Συµβουλίου περί του
Ευρωπαϊκού Έτους των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 2003

BUDG
LIBE
EMPL

COM (01) 721
τελ.
CNS010116

_______________________
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

177/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την κατάσταση στο Μπουρούντι

Βρυξέλλες, 12 Νοεµβρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τον σχηµατισµό, την 1η παρελθόντος Νοεµβρίου,
µεταβατικής κυβέρνησης εθνικής ενότητας στο Μπουρούντι και ενθαρρύνει τις καταβαλλόµενες
προσπάθειες για ταχεία εγκαθίδρυση των λοιπών µεταβατικών θεσµών. Καλεί και πάλι τη νέα κυβέρνηση να
εφαρµόσει άνευ χρονοτριβής τις µεταρρυθµίσεις που προβλέπει η Συµφωνία της Αρούσα και να δώσει λύση
στα πιο επείγοντα προβλήµατα, που είναι η κατάπαυση του πυρός στην ένοπλη σύρραξη, η δικαιοσύνη για
όλους και η ένδεια του πληθυσµού.

Συγχρόνως, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί βαθύτατα για την αναζωπύρωση, τις τελευταίες εβδοµάδες, της
βίας στην ένοπλη σύρραξη, πρώτο θύµα της οποίας είναι ο άµαχος πληθυσµός. Ιδίως καταδικάζει
ανεπιφύλακτα τις βιαιότητες που διαπράττονται τις τελευταίες µέρες από ένοπλες οµάδες FDD και FNL εις
βάρος εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, µαθητών και κέντρων υγείας. Επίσης, καταγγέλλει δριµύτατα τα αντίποινα
των εµπολέµων κατά του άµαχου πληθυσµού.

Ζητεί επειγόντως απ� όλους τους πρωταγωνιστές να εγκαταλείψουν τη λογική του πολέµου και να αρχίσουν
αµέσως διαπραγµατεύσεις, και ειδικότερα τις διαπραγµατεύσεις εκείνες που θα έπρεπε κανονικά να
αρχίσουν εντός του Νοεµβρίου υπό την αιγίδα του Προέδρου της Γκαµπόν κ. Omar Bongo και του
Αντιπροέδρου της Νοτίου Αφρικής κ. Jacob Zuma. Εν αναµονή της οριστικής παύσεως των εχθροπραξιών,
η ΕΕ εξορκίζει τους εµπολέµους να σταµατήσουν αυτόν τον τυφλό πόλεµο που πλήττει αδιακρίτως αθώους
αµάχους, και κάνει έκκληση για άµεση κατάπαυση των µαχών.

Ζητεί µετ� επιτάσεως από τις χώρες της περιοχής να παύσουν να υποστηρίζουν την ένοπλη σύρραξη,
αντιθέτως δε να παρακινήσουν όλες τις ένοπλες οµάδες να προσέλθουν το ταχύτερο δυνατόν στην τράπεζα
των διαπραγµατεύσεων. Η σύρραξη στο Μπουρούντι µόνο µε τις διαπραγµατεύσεις µπορεί να επιλυθεί.

Η ΕΕ επικαλείται το αίσθηµα ευθύνης ολόκληρης της νέας µεταβατικής κυβέρνησης ώστε η τελευταία να
ασκήσει την επιρροή της σ� όλους τους εµπολέµους για να τους πείσει να προσέλθουν αµέσως στην τράπεζα
των διαπραγµατεύσεων, και να κάνει τα πάντα για τη σωτηρία του άµαχου πληθυσµού.

Η ΕΕ είναι πρόθυµη να υποστηρίξει πολιτικά τις ήδη διεξαγόµενες διαπραγµατεύσεις για κατάπαυση του
πυρός. Είναι επίσης διατεθειµένη να στηρίξει οικονοµικά και υλικοτεχνικά ένα πρόγραµµα αφοπλισµού,
αποστράτευσης και επανένταξης των σηµερινών εµπολέµων όταν θα καταθέσουν τα όπλα.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι επίσης
συνδεδεµένες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, και οι ανήκουσες στον ΕΟΧ χώρες ΕΖΕΣ προσυπογράφουν την
παρούσα δήλωση.

__________________
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179/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συνδεδεµένων µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, των συνδεδεµένων χωρών Κύπρου, Μάλτας
και Τουρκίας και των χωρών της ΕΖΕΣ, µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, σχετικά µε

περιοριστικά µέτρα κατά των Ταλιµπάν και για την τροποποίηση των κοινών θέσεων
1996/746/ΚΕΠΠΑ, 2001/56/ΚΕΠΠΑ και 2001/154/ΚΕΠΠΑ

Βρυξέλλες, 16 Νοεµβρίου 2001

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι συνδεδεµένες
χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, και οι Νορβηγία και Ισλανδία, χώρες της ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους στόχους της κοινής θέσης 2001/771/ΚΕΠΠΑ που
καθόρισε το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 5 Νοεµβρίου 2001 βάσει του άρθρου 15 της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε περιοριστικά µέτρα κατά των Ταλιµπάν και για την τροποποίηση των
κοινών θέσεων 1996/746/ΚΕΠΠΑ, 2001/56/ΚΕΠΠΑ και 2001/154/ΚΕΠΠΑ. Θα φροντίσουν ώστε οι
εθνικές πολιτικές τους να είναι σύµφωνες µε αυτή την κοινή θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση αυτή τη δέσµευση.

___________________

180/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
αποφυλάκιση των κ.κ. Rodolfo Montiel και Teodoro Cabrera

Βρυξέλλες, 19 Νοεµβρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την απόφαση του Προέδρου του Μεξικού κ. Fox να δώσει χάρη στους δύο
οικολόγους κκ. Rodolfo Montiel και Teodoro Cabrera οι οποίοι είχαν φυλακισθεί πριν από δυόµισυ έτη. Εξ
αρχής, η ενοχή τους για τα εγκλήµατα για τα οποία είχαν κατηγορηθεί είχε αµφισβητηθεί ευρέως στο
Μεξικό και στο εξωτερικό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι οι κοινές αξίες αποτελούν σηµαντική βάση των στενών σχέσεων της
Ένωσης µε το Μεξικό και θεωρεί την έκβαση της υπόθεσης αυτής ως νέο και θετικό παράδειγµα των κοινών
αυτών αξιών στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

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

___________________
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181/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε τις δηµοτικές και βουλευτικές εκλογές στη Μαυριτανία
Βρυξέλλες, 21 Νοεµβρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για την καλή οργάνωση, τη διεξαγωγή και τα αποτελέσµατα
των δύο γύρων των δηµοτικών και βουλευτικών εκλογών που έλαβαν χώρα στη Μαυριτανία στις 19 και 26
Οκτωβρίου 2001. Οι εκλογές αυτές επέτρεψαν τη δέουσα συµµετοχή όλων των εκλογέων, σε κλίµα
οµαλότητας και δηµοκρατικής διαφάνειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει επίσης ικανοποίηση για το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα αυτών των
δηµοτικών και βουλευτικών εκλογών αντικατοπτρίζουν την πολιτική ποικιλοµορφία του εκλογικού σώµατος
της Μαυριτανίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις αρχές και όλα τα κόµµατα της Μαυριτανίας να διεξαγάγουν εποικοδοµητικό
πολιτικό διάλογο ώστε να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη στους δηµοκρατικούς θεσµούς και να δηµιουργηθεί ένα
πλαίσιο το οποίο να εξασφαλίζει την ελεύθερη έκφραση όλων των µαυριτανικών απόψεων.

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

__________________

182/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε τις Προεδρικές εκλογές στη Μαδαγασκάρη
Βρυξέλλες, 22 Νοεµβρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σηµαντικό εταίρο στη διαδικασία οικονοµικής, κοινωνικής και θεσµικής
ανάπτυξης της Μαδαγασκάρης. Υπ�αυτή την ιδιότητα, παρακολουθεί µε ενδιαφέρον και προσοχή την
προετοιµασία και τη διοργάνωση των προεδρικών εκλογών της 16ης ∆εκεµβρίου 2001.

Έχοντας υπόψη την κοινή θέση της 25ης Μαΐου 1998 σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τις
δηµοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση στην Αφρική και τη σηµασία που δίδει
στις αρχές αυτές η συµφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ/ΕΕ που υπογράφτηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου
2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τη δέσµευση των αρχών της Μαδαγασκάρης να εξασφαλίσουν ότι η
διεξαγωγή των εκλογών θα γίνει σύµφωνα µε δηµοκρατικές διαδικασίες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ευχή ότι όλα τα επιµέρους τµήµατα της εκλογικής διαδικασίας -
κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων, σύσταση των εκλογικών τµηµάτων, η καθεαυτή ψηφοφορία και η
καταµέτρηση των ψήφων - θα εξελιχθούν µε ηρεµία, αίσθηµα δικαιοσύνης και απόλυτη διαφάνεια.

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

_____________________
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183/2001
Κοινή ∆ήλωση επ΄ευκαιρία της υπογραφής
της συµφωνίας συνεργασίας ΕΕ-Πακιστάν

Ισλαµαµπάντ, 24 Νοεµβρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πακιστάν εκφράζουν ιδιαίτερη ικανοποίηση για την υπογραφή της συµφωνίας
συνεργασίας η οποία θα συµβάλει σηµαντικά στην περαιτέρω επίρρωση των σχέσεών τους.

Η αποστολή της ΕΕ που επισκέφθηκε το Ισλαµαµπάντ στις 25 Σεπτεµβρίου 2001 τόνισε την ικανοποίηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόφαση του Πακιστάν να συµπράξει µε τη διεθνή κοινότητα στην
καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Η αποστολή της ΕΕ διαβίβασε την επιθυµία της Ένωσης να δώσει
µεγαλύτερο βάθος και εύρος στη σχέση της µε το Πακιστάν. Η συµφωνία συνεργασίας αποτελεί στοιχείο
της ενισχυµένης αυτής σχέσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πακιστάν επιβεβαιώνουν τη δέσµευή τους για το σεβασµό, την προάσπιση και
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και δηµοκρατικών αρχών όπως εκτίθενται στην Οικουµενική
∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου και το άρθρο 1 της συµφωνίας συνεργασίας. Το Πακιστάν
επαναλαµβάνει τη σθεναρή δέσµευσή του να επιστρέψει στη δηµοκρατική διακυβέρνηση σύµφωνα µε την
πορεία που ανήγγειλε ο Πρόεδρος κ. Musharraf τη 14η Αυγούστου 2001. Η ΕΕ χαιρετίζει τη δέσµευση
αυτή.

Ύστερα από τα πρόσφατα γεγονότα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πακιστάν επιθυµούν να τονίσουν τη
σηµασία των διεθνών προσπαθειών καταπολέµησης της τροµοκρατίας σε παγκόσµια κλίµακα. Αµφότεροι
επαναλαµβάνουν την κοινή δέσµευση να θέσουν σε πλήρη εφαρµογή αντιτροµοκρατικά

µέτρα προκειµένου να υλοποιηθεί η απόφαση 1373 του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και άλλες σχετικές
αποφάσεις και συµβάσεις οι οποίες κρίνουν ότι αποτελούν σηµαντικό στοιχείο των σχέσεών τους.
Πιστεύουν ότι η ύπαρξη συνολικής στρατηγικής για την αντιµετώπιση των βασικών αιτιών της
τροµοκρατίας έχει ζωτική σηµασία για την επιτυχία των προσπαθειών εξάλειψης της τροµοκρατίας τις
οποίες καταβάλλει η διεθνής κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την πολύτιµη συµβολή του
Πακιστάν στη ∆ιεθνή εκστρατεία κατά της τροµοκρατίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πακιστάν καλούν τη διεθνή κοινότητα να µην αποµακρυνθεί από τη συναίνεση
για τη µελλοντική πολιτική διακυβέρνηση του Αφγανιστάν, η οποία πρέπει να έχει ευρεία, πολυεθνοτική και
παραδεκτή από όλους τους Αφγανούς βάση. Τα πρόσφατα γεγονότα κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη να
προχωρήσει η διεθνής κοινότητα στην εξασφάλιση ειρήνης, σταθερότητας και ανασυγκρότησης στο
Αφγανιστάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πακιστάν θα συµβάλουν δεόντως στην επίτευξη αυτών των
στόχων.

___________________
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184/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την ειρηνευτική διαδικασία στην Κολοµβία

Βρυξέλλες, 7 ∆εκεµβρίου 2001

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να στηρίζει ενεργά την ειρηνευτική διαδικασία στην Κολοµβία και
τις θαρραλέες προσπάθειες του Προέδρου κ. Pastrana. Θεωρεί ότι δεν υπάρχει καµία κατάλληλη
εναλλακτική πρόταση για την επίλυση της εσωτερικής σύγκρουσης µέσω διαπραγµατεύσεων και ότι
θα ήταν σφάλµα να µείνει εκκρεµής η διαδικασία αυτή εν αναµονή των προσεχών εκλογών. Εξάλλου,
θα πρέπει να ενισχυθεί ο διαπραγµατευτικός µηχανισµός µε τη συµβολή όλων των µερών.

2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις Επαναστατικές Ένοπλες ∆υνάµεις της Κολοµβίας-Λαϊκό Στρατό
(FARC-EP)να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων προκειµένου, µεταξύ άλλων, να
εξετασθούν τα ζητήµατα που συµφωνήθηκαν τον Οκτώβριο του 2001 στο Σαν Φρανσίσκο ντε λα
Σόµπρα. Εκφράζει την ικανοποίησή της για την επανάληψη του διαλόγου µεταξύ της κυβέρνησης και
του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (ELN). Ευελπιστεί ότι τα δύο αυτά κινήµατα θα επιδείξουν
αποφασιστικότητα ώστε να επιδιωχθούν συγκεκριµένα αποτελέσµατα για την ειρηνική και βιώσιµη
διευθέτηση της διένεξης.

3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει ανεπιφύλακτα τις προσπάθειες όλων των ενδιαφερόµενων µερών για
σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

4. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι καταδικάζει σθεναρά και σταθερά την πρακτική των απαγωγών,
εκβιάσεων και άλλων εγκληµάτων που συνιστούν παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωµάτων και του
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Τα εγκλήµατα αυτά, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ειρηνευτική
διαδικασία πρέπει να καταδικαστούν από όλα τα µέρη της σύγκρουσης.  Ζητά από τις ένοπλες οµάδες
να απελευθερώσουν όλους τους οµήρους -τόσο τους αλλοδαπούς όσο και τους Κολοµβιανούς- και να
εγκαταλείψουν πάραυτα τις εν λόγω πρακτικές. Μέχρι νεωτέρας διαταγής, τα κράτη µέλη της ΕΕ δεν
θα χορηγούν νέες θεωρήσεις ούτε άδειες παραµονής στους εκπροσώπους των συγκεκριµένων
ενόπλων οµάδων, µε την επιφύλαξη της συνέχειας των προσπαθειών των κρατών µελών της ΕΕ που
συµµετέχουν στους διαλόγους µεταξύ των µερών στην Κολοµβία.

5. Πράγµατι, µετά από αίτηµα της κυβέρνησης της Κολοµβίας και των µερών της σύγκρουσης, ορισµένα
κράτη µέλη της ΕΕ συµµετέχουν στους διαλόγους τους οποίους διεξάγει η κυβέρνηση του Προέδρου
κ. Andrés Pastrana µε τον ELN και τις FARC. Η ΕΕ στηρίζει τις προσπάθειες για επίλυση της
σύγκρουσης µέσω διαπραγµατεύσεων. Εντούτοις, επιµένει ότι η θέση της έναντι των ενόπλων οµάδων
στην Κολοµβία θα πρέπει να µελετηθεί και να αναθεωρηθεί µε βάση το σεβασµό των ανθρώπινων
δικαιωµάτων, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και της διπλωµατικής ασυλίας.

6. Η ΕΕ ανησυχεί ιδιαίτερα για τις βιαιότητες των παραστρατιωτικών που διαπράττουν ολοένα και
περισσότερα εγκλήµατα εν πλήρει ατιµωρησία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την κυβέρνηση της
Κολοµβίας να συνεχίσει και να εντείνει τις προσπάθειες της ώστε να αφοπλιστούν οι
παραστρατιωτικοί και να τιµωρηθούν αυστηρά από τη δικαιοσύνη οι δράστες των διαπραχθέντων
εγκληµάτων, όποιοι και αν είναι αυτοί.
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7. Λαµβάνοντας υπόψη την αρχή του καταµερισµού ευθυνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµά ότι είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες που έχουν ήδη αρχίσει για την καταπολέµηση
των παράνοµων καλλιεργειών, την παραγωγή και τη διακίνηση ναρκωτικών, τόσο σε τοπικό όσο και
σε περιφερειακό επίπεδο στα πλαίσια του σεβασµού της βιολογικής ποικιλότητας και του
περιβάλλοντος.

8. Προκειµένου να αµβλυνθούν οι κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες στην Κολοµβία, η Ευρωπαϊκή
Ένωση κρίνει απαραίτητο να καταρτισθεί και να εφαρµοσθεί επειγόντως ένα πρόγραµµα
αποφασιστικών κοινωνικοοικονοµικών µεταρρυθµίσεων, ανεξάρτητα από την πορεία της
ειρηνευτικής διαδικασίας.

9. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταβάλει προσπάθειες για να εφαρµόσει τις αυτόνοµες δεσµεύσεις που
ανέλαβε στα πλαίσια του «Ευρωπαϊκού προγράµµατος στήριξης της ειρηνευτικής διαδικασίας στην
Κολοµβία», υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εµποδιστεί από προβλήµατα ασφάλειας.

10. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τις πολύτιµες προσπάθειες του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού
Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών στα πλαίσια της ειρηνευτικής διαδικασίας. Εκτιµά ότι ο ρόλος των
Ηνωµένων Εθνών είναι πιο σηµαντικός από ποτέ και ότι ο αντιπρόσωπός τους θα πρέπει να
συµµετέχει περισσότερο στη διαδικασία αυτή. Ταυτόχρονα, η Ένωση καλεί την κυβέρνηση της
Κολοµβίας να διευκολύνει την εκτέλεση της εντολής του Γραφείου του Ύπατου Αρµοστή των
Ηνωµένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

11. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει µεγάλη σηµασία στην ενίσχυση του διαλόγου µε όλους τους
υποψήφιους για τις προεδρικές εκλογές, για τους οποίους ελπίζει να καταστήσουν κυβερνητική
πολιτική την αναζήτηση ειρήνης µέσω διαπραγµατεύσεων.

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

__________________

185/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
µετά τις εκλογές της 25ης Νοεµβρίου στην Ονδούρα

Βρυξέλλες, 30 Νοεµβρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον λαό της Ονδούρα και τα πολιτικά κόµµατα για τη δηµοκρατική
ωριµότητα που επέδειξαν, γι' άλλη µια φορά, κατά τις γενικές εκλογές που πραγµατοποιήθηκαν στις 25
Νοεµβρίου 2001.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον κύριο Ρικάρντο Μαντούρο για τον διορισµό του ως Προέδρου της
∆ηµοκρατίας και του εύχεται κάθε επιτυχία στην υψηλή του αποστολή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµά την κυβερνητική διαχείριση του Προέδρου Φλόρες, η οποία συνέβαλε στη
σταθεροποίηση της δηµοκρατίας στη χώρα και στην ενίσχυση του κράτους δικαίου.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να παρέχει τη βοήθειά της στην Ονδούρα και στον Πρόεδρο
Μαντούρο, ο οποίος θα πρέπει να αναλάβει τις σηµαντικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η χώρα.

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

___________________

186/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τα εκατό χρόνια του βραβείου Νόµπελ ειρήνης

Bρυξέλλες, 8 ∆εκεµβρίου 2001

Με την ευκαιρία του εορτασµού των 100 χρόνων του βραβείου Νόµπελ ειρήνης, στις 8 ∆εκεµβρίου 2001
στο Όσλο, και της συµπλήρωσης δεκαετίας από τότε που αυτή η παγκοσµίου αίγλης διάκριση απενεµήθη
στην κ. Aung San Suu Kyi, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της που η Γενική Γραµµατέας του
Εθνικού Συνδέσµου για τη ∆ηµοκρατία δεν είναι σε θέση να τιµήσει µε την παρουσία της την εκδήλωση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την υποµονετική και ειρηνική δράση της κ. Aung San Suu Kyi για εθνική
συµφιλίωση και εγκαθίδρυση της δηµοκρατίας, και εκφράζει και πάλι την ελπίδα ότι ο διάλογος που άρχισε
πριν από ένα χρόνο µεταξύ αρχών και δηµοκρατικής αντιπολίτευσης θα καρποφορήσει σύντοµα.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι επίσης
συνδεδεµένες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, και οι συµµετέχουσες στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο
χώρες ΕΖΕΣ, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

_____________________

187/2001

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την κατάσταση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στη Ρωσία

Βρυξέλλες, 7 ∆εκεµβρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ανησυχία τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τον τηλεοπτικό σταθµό
TV 6, και ειδικότερα την επιβεβαίωση, από το διαιτητικό δικαστήριο της Μόσχας, στις 26 Νοεµβρίου, της
διάλυσης της MNVK, µητρικής εταιρίας αυτού του σταθµού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµά ότι η εξαφάνιση του σηµαντικού αυτού ανεξάρτητου τηλεοπτικού σταθµού θα
αποτελούσε πολύ σοβαρή απώλεια για τον ρωσικό οπτικοακουστικό χώρο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η ανεξαρτησία και ο πλουραλισµός των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, που
εξασφαλίζονται, εν ανάγκη, µε την κρατική παρέµβαση, εµπεριέχονται στις δηµοκρατικές αξίες που
θεµελιώνουν την εταιρική σχέση ΕΕ-Ρωσίας.
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Οι χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
Μάλτα και η Τουρκία, χώρες επίσης συνδεδεµένες, καθώς και οι χώρες ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

_____________________

188/2001
∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή

Βρυξέλλες, 10 ∆εκεµβρίου 2001

Τη στιγµή που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι κρισιµότατη, δεν µπορούµε να παραιτηθούµε.

Είµαστε πεπεισµένοι ότι µόνο η αποφασιστική και συντονισµένη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των
Ηνωµένων Εθνών, των Ηνωµένων Πολιτειών και της Ρωσικής Οµοσπονδίας µπορεί να βοηθήσει τα µέρη να
σπάσουν τον κύκλο της βίας και να αρχίσουν ξανά να επιδιώκουν την ειρήνη. Αυτό απαιτεί :

•  την επιβεβαίωση και την πλήρη αναγνώριση του αµετάκλητου δικαιώµατος του Ισραήλ να ζει ειρηνικά
και µε ασφάλεια εντός των διεθνώς αναγνωρισµένων συνόρων,

•  την εγκαθίδρυση ενός βιώσιµου και δηµοκρατικού παλαιστινιακού κράτους καθώς και τον τερµατισµό
της κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών.

Προς το παρόν, θα πρέπει να αναληφθούν αµέσως οι ακόλουθες δεσµεύσεις :

•  από την παλαιστινιακή αρχή : η διάλυση των τροµοκρατικών δικτύων «Χαµάς» και «Ισλαµική Τζιχάντ»,
συµπεριλαµβανοµένης της σύλληψης και της ποινικής δίωξης όλων των υπόπτων· µια δηµόσια έκκληση,
στην αραβική γλώσσα, για τον τερµατισµό της ένοπλης «ιντιφάδα»,

•  από την ισραηλινή κυβέρνηση : η απόσυρση των στρατιωτικών της δυνάµεων και η παύση των
εκτελέσεων χωρίς δίκη· η άρση των αποκλεισµών και όλων των περιορισµών που επιβάλλονται στον
παλαιστινιακό λαό· το πάγωµα των εποικισµών.

Με βάση τη θέση αυτή της ΕΕ και υπό το φως των συζητήσεων που είχαµε σήµερα στις Βρυξέλλες µε τους
κ.κ. Shimon Peres και Nabil Ghaath, ζητήσαµε από τον κ. Javier Solana, Γενικό Γραµµατέα /Ύπατο
Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ, να µεταβεί στην περιοχή και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του Λάκεν.

Στόχος είναι να υπάρξει συµβολή, σε συνεννόηση µε τα Ηνωµένα Έθνη, τις Ηνωµένες Πολιτείες και τη
Ρωσία, στην άµεση και άνευ όρων επανάληψη των διαπραγµατεύσεων.

____________________
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189/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά
µε το άνοιγµα της γέφυρας µεταξύ Ουζµπεκιστάν και Αφγανιστάν

Βρυξέλλες, 12 ∆εκεµβρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για το ότι άνοιξε και πάλι η Γέφυρα της Φιλίας µεταξύ
Ουζµπεκιστάν και Αφγανιστάν. Αυτή η ενέργεια της Κυβέρνησης του Ουζµπεκιστάν πρέπει να επιτρέψει
µεγάλη αύξηση του όγκου της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στο Αφγανιστάν από τον βορρά.

Η Ένωση εκφράζει την ελπίδα και την προσδοκία ότι η ανθρωπιστική βοήθεια την οποία παρέχουν η Ένωση
και άλλοι φορείς θα έχει πλέον πλήρη πρόσβαση στο Αφγανιστάν από το Ουζµπεκιστάν. Η Ένωση τονίζει
τον σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι ΜΚΟ στην ανακούφιση των δεινών του λαού του Αφγανιστάν.
Η διεθνής συνεργασία θα είναι απολύτως απαραίτητη για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στο
Αφγανιστάν µε την έλευση του χειµώνα.

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

__________________

190/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Πρόεδρος της Λετονίας για την τροποποίηση
του εκλογικού νόµου

Βρυξέλλες, 13 ∆εκεµβρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τις σηµαντικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας
της Λετονίας για τροποποίηση των διατάξεων του εκλογικού νόµου, ώστε το δικαίωµα του εκλέγεσθαι στις
βουλευτικές και τοπικές εκλογές να µην υπόκειται πλέον σε γλωσσικές απαιτήσεις.

Μια τέτοια µεταρρύθµιση αποτελεί ένα βήµα προς τη δηµοκρατία και τον σεβασµό των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, οπότε η ΕΕ δεν αµφιβάλλει ότι οι λετονικές αρχές θα την ενστερνισθούν το συντοµότερο
δυνατό.

___________________

191/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την Ινδία

Βρυξέλλες, 13 ∆εκεµβρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει απολύτως τη βίαιη τροµοκρατική επίθεση που έγινε στο Νέο ∆ελχί την
Πέµπτη 13 ∆εκεµβρίου 2001, κατά του Κοινοβουλίου της ∆ηµοκρατίας της Ινδίας και είχε ως αποτέλεσµα
να χαθούν πολλές ζωές και να τραυµατισθούν πολλοί αθώοι πολίτες.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν και την αγανάκτησή της
για το γεγονός ότι η επίθεση αυτή έγινε εναντίον εκείνου ακριβώς του θεσµού που αντιπροσωπεύει τη
δηµοκρατία και το κράτος δικαίου.

Πέραν των κοινών δηλώσεων στη συνάντηση κορυφής Ινδίας-ΕΕ που πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στο
Νέο ∆ελχί, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να εκφράσει αλληλεγγύη και υποστήριξη προς τη ∆ηµοκρατία της
Ινδίας στον αγώνα της κατά της τροµοκρατίας, η οποία συνιστά απειλή για τις κοινές τους αξίες της
δηµοκρατίας και του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου.

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

____________________

192/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για την πρόσφατη Προεδρική αµνηστία
Βρυξέλλες, 17 ∆εκεµβρίου 2001

Η ΕΕ χαιρετίζει την αµνηστία που χορήγησε ο Πρόεδρος του Τουρκµενιστάν µε την ευκαιρία της Νύχτας
της Συγγνώµης - Gadyr Gijè - και την απελευθέρωση 9.000 φυλακισµένων. Η ΕΕ χαιρετίζει επίσης τη
δέσµευση του Προέδρου ότι η εναποµένουσα διάρκεια φυλάκισης των υπόλοιπων φυλακισµένων θα µειωθεί
κατά το ήµισυ.

Ωστόσο, η ΕΕ ανησυχεί βαθειά για τις περιπτώσεις των Slaeldy Atakov και Mammetkuliev Aimuradov,
λαµβανοµένης ειδικότερα υπόψη της κακής υγείας τους. Για το λόγο αυτό, η ΕΕ ελπίζει ότι η εκ µέρους της
κυβέρνησης µείωση της εναποµένουσας διάρκειας φυλάκισης κατά το ήµισυ θα εφαρµοσθεί χωρίς
διακρίσεις και θα συµπεριλάβει τον κ. Atakov και τον κ. Aimuradov.

Επίσης η ΕΕ θα ήθελε να εκφράσει στην Κυβέρνηση του Τουρκµενιστάν την ανησυχία της για τη συνεχή
παρενόχληση των µη εγγεγραµµένων θρησκευτικών οργανώσεων και των µελών τους. Η ΕΕ προτρέπει την
Κυβέρνηση να θέσει τέρµα σε όλες αυτές τις ενέργειες και να εξασφαλίσει το σεβασµό των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων όλων των ανθρώπων, δεδοµένου ότι αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία στην παρούσα συγκυρία που
χαρακτηρίζεται από αυξηµένες ανησυχίες στον τοµέα της ασφάλειας λόγω των συνεπειών της αφγανικής
κρίσης.

_____________________
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 28ης ΚΑΙ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

Τα πλήρη κείµενα των γνωµοδοτήσεων της ΟΚΕ διατίθενται στις 11 επίσηµες γλώσσες και
είναι καταχωρηµένα στην ιστοσελίδα της ΟΚΕ στο ∆ιαδίκτυο :

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

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τελευταίας συνόδου ολοµέλειας του 2001 ήταν η συµµετοχή του κ. Romano
PRODI, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και της κ. Annemie NEYTS, αναπληρώτριας Υπουργού
Εξωτερικών, αρµόδιας για θέµατα γεωργίας στο πλαίσιο της Προεδρίας του Συµβουλίου, οι οποίοι µίλησαν
για το µέλλον της Ευρώπης και τον ρόλο της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Υιοθετήθηκαν 30 γνωµοδοτήσεις, τα κυριότερα όµως σηµεία της συνόδου ολοµέλειας ήταν οι συζητήσεις
επί των εκθέσεων του Προεδρείου που είχαν θέµα "Η ΟΚΕ και η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών"
(εισηγητής ο κ. Westerlund - Οµάδα II - S) και "Στρατηγική ανάπτυξης της ΟΚΕ" (εισηγητής ο κ. Little
Οµάδα I - S).

1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Επαναπροώθηση της εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών

ΙΝΤ/105
•  Μια στρατηγική για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών (ΠΕΑ)
Εισηγητής: ο κ. VEVER (Εργοδότες - F)

− Έγγραφο αναφοράς: Πρόσθετη  γνωµοδότηση - CES 1472/2001

− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ υποστηρίζει την ενέργεια της Επιτροπής για την επαναπροώθηση της εσωτερικής
αγοράς των υπηρεσιών µέσω της εντατικοποίησης των εργασιών για τα τρέχοντα θέµατα, της
προσαρµογής στα σύγχρονα δεδοµένα της ανάλυσης των εµποδίων και της υιοθέτησης µιας συνολικής
και καινοτόµου προσέγγισης από το 2002.

Υπογραµµίζει συνεπώς, όπως και η Επιτροπή, ότι είναι αναγκαίο να προωθηθούν και επιταχυνθούν οι
κοινοτικές εργασίες και να τεθούν σε νέες βάσεις που να έχουν συνολικό χαρακτήρα και να είναι
συντονισµένες και ευέλικτες.

Σχετικά µε την αξιολόγηση των εµποδίων, η ΟΚΕ εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στην
αναγκαιότητα να προσδιοριστεί µία µεθοδολογία και να γίνεται σαφέστερη διάκριση µεταξύ των
διαφόρων κατηγοριών εµποδίων, διαχωρίζοντας µε σαφήνεια τα πραγµατικά εµπόδια, που θα πρέπει να

http://www.cese.europa.eu
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αρθούν, από την πραγµατικότητα της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλοµορφίας, στην οποία οι φορείς θα
χρειαστεί να προσαρµοστούν.

Για να δοθεί στη νέα στρατηγική ο αναγκαίος αντίκτυπος, η ΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση της
Επιτροπής να προτείνει στο Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο την υιοθέτηση ενός νέου οριζόντιου
νοµικού µέσου, στο µέτρο που πολιτικά θα είναι αποτελεσµατικό, νοµικά δεσµευτικό, σφαιρικό στην
προσέγγισή του, επικεντρωµένο στις ουσιαστικές απαιτήσεις, ικανό να δραστηριοποιήσει και να
συντονίσει άλλα συµπληρωµατικά µέτρα, καθώς και ευέλικτο στην εφαρµογή του. Η ΟΚΕ υποδεικνύει
να ανατεθεί η µεταφορά στις εθνικές νοµοθεσίες των νέων απαιτήσεων του µέσου - πλαίσιο, καθώς και
των διαφόρων συνοδευτικών οδηγιών, σε µικτές ρυθµιστικές επιτροπές, κατά το πρότυπο των επιτροπών
SLIM, που θα συγκροτούνται από εκπροσώπους των διοικήσεων των φορέων παροχής υπηρεσιών και
των χρηστών.

Η ΟΚΕ αναµένει ότι η νέα αυτή προσέγγιση θα επιτρέψει να προκύψουν σηµαντικά και οριστικά
αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών
έως το τέλος της σηµερινής θητείας της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πριν από την
προσχώρηση των νέων κρατών µελών.

− Αρµόδιος: ο κ. Jakob Andersen
(Tηλ.: 32 2 546 9258 - e-mail:  jakob.andersen@esc.eu.int)

ΤΕΝ/089
•  Kοινή επιχείρηση/GALILEO
Εισηγητής: ο κ. BERNABEI  (Εργοδότες - I)

− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 336 τελικό - 2001/0136 CNS - CES1475 /2001

− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ φρονεί ότι η σύσταση της κοινής επιχείρησης θα πρέπει να συνοδευτεί από την
δηµοσίευση ενιαίου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του συστήµατος Galileo σε ευρωπαϊκή κλίµακα.

Στο πλαίσιο της σύστασης της κοινής επιχείρησης, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν:

− η δηµιουργία µιας εταιρείας για την προώθηση του Galileo µε κοινή συµµετοχή·
− η δηµιουργία δύο κοινών οργανισµών µεταξύ κοινής επιχείρησης και εταιρείας προώθησης: δηλ.

ενός θεσµικού φόρουµ για την πλοήγηση και, ενός οργανισµού ασφάλειας και προστασίας του
ιδιωτικού βίου.

Στην ΚΕ θα πρέπει να διοχετευθούν µόνον δηµόσιοι πόροι για να αποφευχθούν οι συγκρούσεις
συµφερόντων. Θα πρέπει επίσης να θέσει τις βάσεις για τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Οργανισµού ή
µιας Ευρωπαϊκής Επιχείρησης που θα έχει την αρµοδιότητα της λειτουργικής διαχείρισης του
συστήµατος.

− Αρµόδια: η κ. Mme Raffaele DEL FIORE (Tηλ.: 32 2 546 9794 - e-mail Raffaele.delfiore@esc.eu.int)
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ΤΕΝ/092
•  Ενισχύσεις προς την βιοµηχανία άνθρακα
Εισηγητής: ο κ. GAFO FERNΑNDEZ  (Εργοδότες - E)

− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 423 τελικό - 2001/0172 CNS - CES1477/2001
 

− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ προτείνει να µην τροποποιηθεί κατά το 2008 το υφιστάµενο  πλαίσιο
ενισχύσεων, όπως προβλέπει ο κανονισµός, αλλά να διατηρηθεί στο σύνολό του µέχρι το 2010. Ωστόσο,
το 2008 το εν λόγω καθεστώς θα πρέπει να αξιολογηθεί. Η διατήρηση της προθεσµίας έως το 2010 θα
επιτρέψει σε δύο υποψήφιες χώρες µε σηµαντική βιοµηχανία άνθρακα (την Πολωνία και την Τσεχία) να
προσαρµοστούν στο κοινοτικό καθεστώς, δίχως να χρειαστεί να προβλεφθούν µεταβατικές περίοδοι.

− Αρµόδια: η κα Raffaele DEL FIORE (Τηλ.: 32 2 546 9794 - e-mail: Raffaele.delfiore@esc.eu.int)

ΙΝΤ/104
•  Απλοποίηση (ΠΕΑ)
Εισηγητής: ο κ. WALKER  (Employeurs - UK)

− Έγγραφο αναφοράς: Πρόσθετη  γνωµοδότηση - CES1496/2001

− Αρµόδιος: ο κ. Jakob Andersen
(Tηλ.: 32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

SOC/082
•  ∆ιενέργεια δειγµατοληπτικής έρευνας εργατικού δυναµικού
Εισηγητής: ο κ. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ (∆ιάφορες δραστηριότητες - EL)

− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 319 τελικό - CES1483/2001

− Κύρια σηµεία: Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να
επιτραπεί, µόνο µέχρι το τέλος του 2002, η παρέκκλιση που επιτρέπει στα κράτη µέλη που δεν είναι σε
θέση να εφαρµόζουν συνεχείς (τριµηνιαίες) έρευνες, να πραγµατοποιούν µόνον ετήσιες έρευνες.

− Αρµόδια: η κα Susanne JOHANSSON
(Tηλ.: 32 2 546 9619 - e-mail : Susanne.Johansson@esc.eu.int)

ΙΝΤ/107
•  Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας
Εισηγητής: ο κ. BARROS VALE (Εργοδότες- P)

− Έγγραφο αναφοράς : COM(2001) 168 τελικό - 2001/0086 COD - CES  1468/2001

− Αρµόδιος : ο κ. Joγo PEREIRA DOS SANTOS
(Tηλ.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
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ΙΝΤ/111
•  ΧΧΧη έκθεση για την πολιτική ανταγωνισµού
Εισηγητής: ο κ. SEPI  (Εργαζόµενοι - I)

− Έγγραφο αναφοράς: SEC(2001) 694 τελικό - CES1469/2001

− Αρµόδιος : ο κ. Joγo PEREIRA DOS SANTOS
(Tηλ.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

ΙΝΤ/119
•  Ιοντίζουσα ακτινοβολία στα τρόφιµα
Εισηγητής: ο κ. JASCHICK  (∆ιάφορες δραστηριότητες - D)

− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 472 τελικό - CES1489/2001

− Αρµόδιος : ο κ.  Joγo PEREIRA DOS SANTOS
(Tηλ.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

ΙΝΤ/120
•  Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις
Εισηγητής: ο κ. HERNΑNDEZ BATALLER (∆ιάφορες δραστηριότητες - E)

− Έγγραφο αναφοράς : COM(2001) 449 τελικό - 2001/0179 COD - CES 1470/2001

− Αρµόδιος : ο κ.  Jakob Andersen
(Tηλ.: 32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

ΙΝΤ/122
•  Ευρωπαϊκός χάρτης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
Εισηγητής: ο κ. GIRON (∆ιάφορες δραστηριότητες - F))

− Έγγραφο αναφοράς : Πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 1471/2001

− Αρµόδιος : ο κ.  Joγo PEREIRA DOS SANTOS
(Tηλ.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

ΙΝΤ/125
•  Μη επιβολή προστίµων
Εισηγητής: ο κ. SEPI  (Εργαζόµενοι - I)

− Έγγραφο αναφοράς: Πρόσθετη γνωµοδότηση - CES1488/2001
− Αρµόδιος : ο κ.  Joγo PEREIRA DOS SANTOS

(Tηλ.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
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ΤΕΝ/075
•  Πρόσβαση στην αγορά/Λιµενικές υπηρεσίες
Εισηγητής: ο κ. RETUREAU  (Εργαζόµενοι - F)

− Έγγραφο αναφοράς: COM(2000) 35 τελικό - 2001/0047 COD - CES 1495/2001

− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ θεωρεί ενδιαφέρουσα την πρόταση της Επιτροπής, η οποία αποσκοπεί στην άρση
των περιορισµών που τίθενται στην πρόσβαση στην αγορά των λιµενικών υπηρεσιών και στο περαιτέρω
άνοιγµα των υφιστάµενων µονοπωλίων στον ανταγωνισµό.  Πιστεύει όµως ότι τα µέτρα που
προτείνονται για την επίτευξη του στόχου αυτού γεννούν πολλές επιφυλάξεις.  Επιπλέον, φρονεί ότι η
πρόταση περιλαµβάνει επίσης και άχρηστες γραφειοκρατικές πτυχές που ενδέχεται να δυσχεράνουν την
διαχείριση.

Η ΟΚΕ προτείνει τη σύσταση επιτροπής εταίρων και λιµενικών φορέων, προκειµένου να ληφθούν
υπόψη τα συµφέροντα των χρηστών του λιµένα, και εκφράζει επιφυλάξεις σχετικά µε το θέµα της
αυτοεξυπηρέτησης, διότι αυτό εγκυµονεί κινδύνους προσωπικών ατυχηµάτων ή και ατυχηµάτων
ρύπανσης ή σοβαρών υλικών ατυχηµάτων που θα µπορούσαν να προκύψουν από τον ακατάλληλο
χειρισµό ορισµένων φορτίων.

Συνεπώς, η εν λόγω πρόταση θα ήταν σκόπιµο, κατά την ΟΚΕ, να υπαχθεί εκ νέου στο πλαίσιο της
συζήτησης της Λευκής Βίβλου για τις µεταφορές και να επανενταχθεί σε ένα σφαιρικό πλαίσιο, το οποίο
να λαµβάνει υπόψη το ρόλο των λιµένων σε ό,τι αφορά τη βιωσιµότητα των µεταφορών, την προστασία
του περιβάλλοντος, την απασχόληση, την οικονοµική και κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή
ανάπτυξη.

− Αρµόδιος: ο κ.  Luis LOBO
(Tηλ.: 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

ΤΕΝ/090
•  ∆ιατάξεις περιορισµού της ταχύτητας
Εισηγητής: ο κ. COLOMBO (Εργαζόµενοι - I)

− Εγγραφο αναφοράς: COM(2001) 318 τελικό - 2001/0135 COD - CES 1476/2001

− Αρµόδια: η κ.  Raffaele DEL FIORE
(Tηλ.: 32 2 546 9794 - e-mail : Raffaele.delfiore@esc.eu.int)

ΤΕΝ/097
•  Ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας
Εισηγητής: ο κ. GREEN (Εργοδότες- DK)

− Εγγραφο αναφοράς: COM(2001) 575 τελικό - 2001/0234 COD - CES 1485/2001

− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ επικροτεί την πρόταση, καθώς και την απόφαση να εκδοθεί κανονισµός αντί
οδηγίας διότι η εφαρµογή της οδηγίας θα απαιτούσε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.
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Ωστόσο, επειδή η πρόταση αυτή πραγµατεύεται µόνον µέτρα ασφάλειας πριν από την επιβίβαση στο
αεροσκάφος, θα πρέπει το ταχύτερο να προταθούν και να εγκριθούν νοµοθετικά µέτρα που να αφορούν
την ασφάλεια εντός του αεροσκάφους. Οι ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν και για τις τρεις άλλες υπό
εξέταση προτάσεις που έχουν υποβληθεί για τη λήψη νοµοθετικών µέτρων και αφορούν την ασφάλεια
των πτήσεων.
Η ΟΚΕ κρίνει ότι, σε ό,τι αφορά τα έργα υποδοµής, η προτεινόµενη προθεσµία για την εφαρµογή της
πρότασης δεν είναι ρεαλιστική.
Τέλος, τα κράτη µέλη θα πρέπει να καλύψουν τις σηµαντικές πρόσθετες δαπάνες που θα προκύψουν από
την υλοποίηση της πρότασης.

− Αρµόδιος: ο κ.  Luis LOBO (Τηλ.: 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Η ΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση µε την ευκαιρία της νέας
οικονοµικής συγκυρίας.

ΕCΟ/086
•  Νέες οικονοµικές προκλήσεις
Εισηγήτρια: η κα KONITZER (Εργαζόµενοι - D)

− Έγγραφο αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 1487/2001

− Κύρια σηµεία :  Η ΟΚΕ:
− καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, επειγόντως, συγκεκριµένες προτάσεις µε θέµα τους τρόπους µε τους
οποίους η οικονοµική πολιτική και ο συνδυασµός µακροοικονοµικών πολιτικών στην Κοινότητα και
την Νοµισµατική Ένωση θα µπορούσαν να προσαρµοστούν στην νέα διεθνή οικονοµική κατάσταση·
στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιά θα είναι η συµβολή των επιµέρους παραγόντων·

− ζητεί την ταχεία επανάληψη του διαλόγου τόσο στο Συµβούλιο, όσο και στους κόλπους της κοινής
γνώµης, σχετικά µε την ενίσχυση του συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών στην ζώνη του ευρώ
(COM (2001) 82 τελικό), έτσι ώστε να επιτευχθούν, το συντοµότερο δυνατό, πραγµατιστικές και
αποτελεσµατικές βελτιώσεις στον τοµέα αυτό·

− τονίζει ότι είναι ανάγκη να εξετασθεί επειγόντως ο τρόπος µε τον οποίο θα µπορούσαν να
διαµορφωθούν αποτελεσµατικότερα οι διατάξεις για την οικονοµική πολιτική και την οριοθέτηση των
γενικότερων οικονοµικών κοινοτικών συµφερόντων, στο πλαίσιο µιας αναθεώρησης της Συνθήκης,
ενόψει της διεύρυνσης της Κοινότητας.

− Αρµόδια:  η κα Katarina LINDAHL
(Τηλ.: 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)

ECO/078
•  ∆ιασυνοριακές  πληρωµές σε ευρώ
Εισηγητής ο κ. BURANI (Εργοδότες - I)

− Έγγραφο αναφοράς:  COM(2001) 439 τελικό - CES1497/2001
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− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ συµφωνεί µε τους στόχους της πρότασης της Επιτροπής. Ταυτόχρονα διερωτάται
πώς θα µπορούσε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο µιάς συνολικής αύξησης των εγχώριων δαπανών,
που ορισµένοι θα δικαιολογούσαν µε το σκεπτικό του µεγαλύτερου κόστους των διεθνών συναλλαγών.

Πρέπει επίσης να αποφευχθεί το ενδεχόµενο µείωσης της ποιότητας των υπηρεσιών ή κατάργησης, εκ
µέρους των τραπεζών, ορισµένων υπηρεσιών τις οποίες θεωρούν µη αποδοτικές.

H OKE αναµένει ότι η Επιτροπή και το Συµβούλιο θα επαληθεύσουν κατά πόσον οι προθεσµίες
εφαρµογής συµπίπτουν µε τις ανάγκες µιας οργανωµένης µεταρρύθµισης, χωρίς αρνητικές
συνέπειες για τους καταναλωτές.

− Αρµόδιος  ο κ. Roberto PIETRASANTA
(Tηλ.: 32 2 546 93 13 - e-mail : Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)

ECO/072
•  Φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Προτεραιότητες
Εισηγητής: ο κ. MORGAN  (Εργοδότες -UK)

− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 260 τελικό - CES    1486/2000

− Κύρια σηµεία: Για την επίτευξη των στόχων της φορολογικής πολιτικής που τονίστηκαν ιδιαίτερα από
την Επιτροπή, η ΟΚΕ :
− υποστηρίζει τη χρήση όλων των εναλλακτικών µηχανισµών που προτάθηκαν - "διαδικασίες
παράβασης", µη νοµοθετικές λύσεις και ανάπτυξη της συνεργασίας - προκειµένου να επιτευχθεί
πρόοδος, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η οµοφωνία εξακολουθεί να αποτελεί τη νοµική βάση·

− υποστηρίζει πλήρως τις δράσεις για τη θέσπιση µιας νοµοθετικής στρατηγικής της Επιτροπής όσον
αφορά τον ΦΠΑ για τα επόµενα πέντε χρόνια και για την κατάργηση των φορολογικών εµποδίων
σχετικά µε την καταβολή, σε διασυνοριακό επίπεδο, συντάξεων εργασίας·

− θεωρεί ευκταίο, όσον αφορά τον τοµέα της περιβαλλοντικής και ενεργειακής φορολογίας, να δοθεί εκ
νέου έµφαση σε στόχους που θα συµπληρώνονται από κατευθυντήριες γραµµές·

− πιστεύει, σχετικά µε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης επί των  αλκοολούχων ποτών και του
βιοµηχανοποιηµένου καπνού, ότι πρέπει να επιτραπεί ο ανταγωνισµός µεταξύ των κρατών µελών
προκειµένου να επιτευχθεί µακροπρόθεσµα η προσέγγιση·

− προτίθεται να εκφράσει τις απόψεις της για την φορολογία των επιχειρήσεων, σε χωριστή
γνωµοδότηση.

− Αρµόδια:  η κα Katarina LINDAHL
(Tηλ.: 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)

ECO/082
•  Πραγµατική φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις
Εισηγητής: ο κ. RAVOET (Εργοδότες - B)

− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 400 τελικό - CES  1481/2001
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− Κύρια σηµεία:
− Η ΟΚΕ επιδοκιµάζει το σχέδιο οδηγίας και διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι όλοι οι ενδιαφερόµενοι
στον τοµέα αυτό κατέβαλαν, κατά την τελευταία περίοδο, σοβαρές προσπάθειες προκειµένου να
βρεθεί λύση για το ζήτηµα αυτό.

− Με στόχο τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οικονοµικών αγορών, αποτελεί
επιτακτική ανάγκη το να διασφαλιστεί προηγουµένως ότι τα ίδια µέτρα θα εφαρµοστούν στα
εξαρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη και ότι θα θεσπιστούν ισοδύναµα µέτρα σε ορισµένα σηµαντικά
οικονοµικά κέντρα και/ή σε όµορες χώρες.

− Η ΟΚΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν το προτεινόµενο κείµενο σε µια κριτική
εξέταση και να προτείνουν στη συνέχεια βελτιώσεις, καταβάλλοντας ταυτόχρονα προσπάθειες για να
διατηρηθεί το κόστος εφαρµογής της οδηγίας σε όσο το δυνατό χαµηλότερα επίπεδα.

− Πρέπει να εξεταστεί επίσης αν θα ήταν σκόπιµο να συµπεριληφθούν στον ορισµό "εισοδήµατα από
τόκους" και άλλες επενδύσεις από τις οποίες προκύπτουν εµµέσως τόκοι, όπως, για παράδειγµα,
ορισµένα προϊόντα ασφαλειών.

− Είναι απαραίτητο να συµµετάσχουν οι φορείς πληρωµής όσο το δυνατόν εντατικότερα στην
περαιτέρω επεξεργασία του σχεδίου, δεδοµένου ότι θα διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο κατά την
πραγµατική εφαρµογή του. Υπό το πρίσµα αυτό, η ΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να µελετήσει και να
επεξεργαστεί τη βελτίωση της διαδικασίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της προτεινόµενης
οδηγίας.

− Αρµόδια: η κ. Katarina LINDAHL
(Tηλ.: 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)

ECO/085
•  ∆είκτης κόστους εργασίας
Εισηγήτρια: η κα HORNUNG-DRAUS  (Εργοδότες -D)

− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) - CES1492/2001

− Κύρια Σηµεία:
Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επιδοκιµάζει, κατ' αρχήν, την πρόταση της Επιτροπής,
διατυπώνει ωστόσο ορισµένες παρατηρήσεις:

− Σχετικά µε τη συνεκτίµηση και µικρών και µικρότερων επιχειρήσεων στην έρευνα, η ΟΚΕ συνιστά
στην Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες εξαιρέσεων ή το ενδεχόµενο να υιοθετηθεί µία
απλοποιηµένη ερευνητική διαδικασία.

− "Kόστος εργασίας χωρίς τα επιµίσθια": Η ΟΚΕ επιµένει να µην χρησιµοποιηθεί ο µερικός αυτός
δείκτης, λόγω του κόστους που αυτό συνεπάγεται, αλλά τουλάχιστον να χρησιµοποιείται µόνο µία
φορά ετησίως.

− Η ΟΚΕ προτείνει να παραταθεί η προβλεπόµενη προθεσµία των 70 ηµερών για µία πενταετή
µεταβατική περίοδο σε 90 ηµέρες, ώστε τα κράτη µέλη να µπορούν να προσαρµόσουν τα στατιστικά
τους συστήµατα στις νέες απαιτήσεις.

− Η ΟΚΕ φρονεί ότι θα ήταν ευκταίο να καταρτιστεί κατ΄ αρχάς ένας τµηµατικός δείκτης, η διάρθρωση
του οποίου δεν θα συµπεριλαµβάνει τους τίτλους Μ, Ν και Ξ της NACE rev.1.
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− Αρµόδια: η κ. Katarina LINDAHL
(Τηλ.: 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)

ECO/066
•  Σουηδία : διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
Εισηγητής: ο κ. WALKER  (Εργοδότες -UK)

− Έγγραφο αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 1498/2001

− Κύρια Σηµεία: Οι οικονοµικές, κοινωνικές και τεχνικές εξελίξεις που σηµειώθηκαν την τελευταία
δεκαετία στη Σουηδία υπήρξαν σε µεγάλο βαθµό επιτυχείς. Η πρόκληση για το µέλλον είναι η επιτυχία
αυτή να αποτελέσει εφαλτήριο για τη διατήρηση της τεχνολογικής πρωτοπορίας, τη βελτίωση της
παραγωγικότητας, τον εκσυγχρονισµό της αγοράς εργασίας και τη βελτίωση του φορολογικού συστήµατος,
προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα βιώσιµο και βελτιωµένο σύστηµα πρόνοιας το οποίο θα στηρίζει το
πνεύµα της κοινωνικής συνοχής που αποτελεί τον πυρήνα της σουηδικής κοινωνίας.

− Αρµόδια: η κα Katarina LINDAHL
(Τηλ.: 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)

ΝΑΤ/131
•  Κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της µπανάνας
Εισηγητής: ο κ. ESPUNY MOYANO  (Εργοδότες - E)

− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 477 τελικό - 0187/2001 CNS - CES 1479/2001

− Αρµόδια: η κα Eleonora Di Nicolantonio
(Τηλ.: 32 2 546 9454 - e-mail :Eleonora.di Nicolantonio@esc.eu.int)

ECO/081
•  ∆ιαρθρωτικά Ταµεία για την περίοδο 2000-2006
Εισηγητής: ο κ. CHRISTIE (Εργαζόµενοι - UK)

− Έγγραφο αναφοράς:  COM(2001) 378 τελικό - CES 1480/2001

− Κύρια Σηµεία: Η ΟΚΕ επιδοκιµάζει το έγγραφο της Επιτροπής. Είναι προφανές ότι η Επιτροπή έχει
καταβάλει σηµαντικές προσπάθειες προκειµένου να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή των νέων
κανονισµών για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία σε σχέση µε τα προγράµµατα του στόχου 1. Ωστόσο, είναι
σηµαντικό η επιτυχής αυτή αρχή της νέας φάσης προγραµµατισµού να ενισχυθεί καθ' όλη την περίοδο
του προγράµµατος µε επίκαιρες εκθέσεις, παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων στις ίδιες
τις περιφέρειες.

− Αρµόδιος: ο κ. Roberto PIETRASANTA
(Τηλ.: 32 2 546 93 13 - e-mail : Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)
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3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η ΟΚΕ ζητεί από τις κυβερνήσεις να αναλάβουν ενεργό δράση για την προστασία των παιδιών
στο ∆ιαδίκτυο.

ΤΕΝ/078
•  Προστασία των παιδιών στο ∆ιαδίκτυο
Εισηγήτρια:  η κ. DAVISON (∆ιάφορες δραστηριότητες - UK)

− Έγγραφο αναφοράς: Πρόσθετη γνωµοδότηση - CES 1473/2001

− Κύρια Σηµεία: Η ΟΚΕ, µολονότι υπογραµµίζει ότι το ∆ιαδίκτυο παρουσιάζει πλεονεκτήµατα για τα
παιδιά, ανησυχεί για το γεγονός ότι η αστυνοµία εξακολουθεί να µην είναι ικανή να εντοπίσει την
πλειονότητα των παιδιών που υφίστανται κακοποίηση για πορνογραφικούς σκοπούς. Τονίζει επίσης την
ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία σε αυτόν τον τοµέα, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην Ευρωπόλ και
στην Ιντερπόλ.

Η ΟΚΕ επικροτεί το πρόγραµµα δράσης για την προστασία των παιδιών στο ∆ιαδίκτυο και ζητεί αυτό να
ενισχυθεί µε συµπληρωµατικά µέσα, επειδή κυρίως είναι απαραίτητο να προσδιορισθεί ποιο περιεχόµενο
είναι επιβλαβές και να αποφευχθεί η δυνατότητα "τηλεφόρτωσης" από γραµµές µε ακριβά τέλη, εκτός
εάν υπάρχει επιβεβαίωση υπογεγραµµένη από ενήλικο. Είναι επίσης απαραίτητο να προβλεφθούν
µηχανισµοί εντοπισµού, αναφοράς και αντιµετώπισης κάθε ύποπτης συµπεριφοράς απέναντι στα παιδιά.

Τέλος, το πρόγραµµα αυτό πρέπει να υποστηριχθεί από τη νοµοθεσία, καθώς και από ενεργούς δράσεις
εκ µέρους των κυβερνήσεων, των φορέων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των
κοινωνικοοικονοµικών οµάδων συµφερόντων.

− Αρµόδιος: ο κ. Luis LOBO
(Τηλ.: 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

ΤΕΝ/083
•  Ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών
Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Εργαζόµενοι-F)

− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 298 τελικό - CES 1474/2001

− Αρµόδιος: ο κ. Luis LOBO
(Τηλ.: 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

SOC/085
•  Ασφαλείς και βιώσιµες συντάξεις
Εισηγήτρια: η κα CASSINA (Lavoratori-I)

− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 362 τελικό - CES  1491/2001
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− Κύρια Σηµεία: Η γνωµοδότηση επικεντρώνεται σε ορισµένες πτυχές που αφορούν τη συνοχή µεταξύ
των συναφών πολιτικών και στα µεθοδολογικά προβλήµατα που συνδέονται µε την ανάπτυξη της
σχετικής συνεργασίας.

− Ο σηµαντικός µεθοδολογικός στόχος, που σωστά προβάλλεται στο κείµενο της ανακοίνωσης, είναι η
επίτευξη µεγάλης συνέργιας  και συνοχής µεταξύ κοινωνικής πολιτικής, πολιτικής της απασχόλησης και
οικονοµικής πολιτικής. Εκτός από την ευθύνη των νοµοθετών και των εθνικών αρχών, ο εν λόγω στόχος
της συνοχής µπορεί να επιτευχθεί  καλύτερα µε τη συστηµατική συµµετοχή, σε όλα τα επίπεδα, των
κοινωνικών εταίρων που είναι οι ουσιαστικοί φορείς κάθε εξελικτικής διαδικασίας της κοινωνίας. Όποιος
θέλει να διαχωρίσει τη θέση του από αυτή την προτεινόµενη µεθοδολογία συνηγορεί υπέρ της αποτυχίας
κάθε συνταξιοδοτικής στρατηγικής. Η ΟΚΕ επισηµαίνει ότι η Επιτροπή δεν είναι επαρκώς προσεκτική
ως προς αυτό το σηµείο, που αναφέρεται σε δύο περιθωριακά σηµεία  της ανακοίνωσης και υπενθυµίζει
ότι στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Στοκχόλµης υπογραµµίζεται ο ρόλος των
κοινωνικών εταίρων στη διαχείριση των αλλαγών.

− Η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων πρέπει να προωθηθεί και/ή να ενισχυθεί ακόµη και στην πολιτική
απασχόλησης και, κυρίως, στην οικονοµική πολιτική.

− Η κοινωνική συναίνεση δεν οικοδοµείται µόνο µε την σωστή και πλήρη ενηµέρωση του πληθυσµού,
αλλά µε την εξασφάλιση της συνειδητής  και ενεργού συµµετοχής όλων των ενδιαφερόµενων
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, επιπλέον των κοινωνικών εταίρων.

− Η ΟΚΕ επιµένει, ιδιαίτερα, στην ανάγκη να αναπτυχθούν επαρκώς διαρθρωµένοι δείκτες που να
καταστήσουν δυνατή την πραγµατική αξιολόγηση όλων των αναλύσεων και των σφαιρικών σχεδιασµών.

− Αρµόδια: η α. Stefania BARBESTA
(Τηλ.: 32 2 546.95.10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

SOC/073
•  Άσυλο - Ελάχιστες απαιτήσεις - Υποδοχή
Εισηγητής: ο κ. MENGOZZI (∆ιάφορες δραστηριότητες - I)
Συνεισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAΡOS (Εργαζόµενοι - E)

− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 181 τελικό - 2001/0091 (CNS) - CES 1482/2001

− Κύρια Σηµεία: Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τους στόχους της παρούσας οδηγίας,
συµφωνεί µε την ουσία και διατυπώνει ορισµένες παρατηρήσεις για το περιεχόµενο, προτάσσοντας ότι οι
ελάχιστες απαιτήσεις πρέπει να βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές. Ταυτόχρονα επισηµαίνει ότι τα υπό
εξέταση θέµατα πρέπει να  αντιµετωπίζονται υπό το φως  των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
να εντάσσονται στο διεθνές νοµικό πλαίσιο. Υπό αυτό το πρίσµα, η ΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της επειδή
στην πρόταση οδηγίας  αποφεύγεται η χρήση της λέξης "δικαιώµατα" και αντικαθίσταται από διάφορες
άλλες εκφράσεις µε αποτέλεσµα να  απορρέει η εικόνα του αιτούντος άσυλο, ως ενός ατόµου που
ουσιαστικά στερείται δικαιωµάτων.
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Η ΟΚΕ θεωρεί επαρκή την περίοδο των έξι µηνών, πέραν της οποίας δεν είναι δυνατή η άρνηση της
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, µολονότι θεωρεί ότι το όριο αυτό δεν είναι κατάλληλο στην περίπτωση
της επαγγελµατικής κατάρτισης η οποία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό ευρύτερη.

Όσον αφορά τον καθορισµό των υλικών συνθηκών υποδοχής, κρίνεται ότι οι συνθήκες αυτές πρέπει να
διασφαλίζουν βιοτικό επίπεδο κατάλληλο για την υγεία και την ευηµερία των αιτούντων άσυλο και των
µελών της οικογενείας τους.

Η έκταση και η φύση των βοηθηµάτων  που χορηγούνται στους αιτούντες άσυλο δεν θα πρέπει να
διαφέρει πολύ από το ένα κράτος µέλος στο άλλο. Το βοήθηµα πρέπει να καθορίζεται µε βάση την
ελάχιστη σύνταξη των κοινωνικών ασφαλίσεων και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να χορηγείται µε τη
µορφή δελτίων.

Καλό θα είναι να συντοµευτούν οι διαδικασίες υποδοχής, ώστε τα άτοµα τα οποία - µέχρις αποδείξεως
του αντιθέτου - προσπαθούν να αποφύγουν την καταστολή και την εκδίωξη, να µη παραµένουν για
µεγάλες χρονικές περιόδους σε κατάσταση αναστολής των δικαιωµάτων τους,  ειδικά από τη στιγµή που
εισέρχονται στη χώρα υποδοχής.

− Αρµόδιος: ο κ. Pierluigi BROMBO
(Τηλ.: 32 2 546 97 18 - E-mail : Pierluigi.Brombo@esc.eu.int)

•  Συνεργασία για τις δραστηριότητες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στον τοµέα της πληροφόρησης και της επικοινωνίας
Γενικός εισηγητής: ο κ. GAFO FERNΑNDEZ (Οµάδα I - Es)

− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 354 τελικό - CES 1493/2001

− Κύρια Σηµεία: Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υποστηρίζει τον στόχο της Επιτροπής να
δηµιουργηθεί ένα νέο διοργανικό πλαίσιο στον τοµέα της πληροφόρησης και της επικοινωνίας. Ωστόσο,
δεν λαµβάνεται επαρκώς υπόψη ο ρόλος τον οποίο µπορεί να διαδραµατίσει σχετικά η ΟΚΕ. Σε ό,τι
αφορά συγκεκριµένα το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράφηκε πρόσφατα από την Επιτροπή και την
ΟΚΕ, στη γνωµοδότηση της ΟΚΕ διατυπώνονται πολλές ειδικές προτάσεις και ζητείται από την
Επιτροπή να τις λάβει υπόψη της.

− Αρµόδιος: ο κ. Claude LAVAL
(Τηλ.: 00 32 2 546 92 26 - e-mail : claude.laval@esc.eu.int)

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ανακαλύπτοντας ξανά τις προτεραιότητες των πολιτών.

•  Μια βιώσιµη Ευρώπη για έναν καλύτερο κόσµο
Εισηγητής: ο κ. EHNMARK (Εργαζόµενοι - S)
Συνεισηγητής: ο κ.RIBBE (∆ιάφορες δραστηριότητες - D)

− Έγγραφο αναφοράς: Πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 1494/2001
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− Κύρια Σηµεία: Στη γνωµοδότηση, και συγκεκριµένα στην "Έκκληση προς το Συµβούλιο του Laeken",
δηλώνεται ότι η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί ένα νέο όραµα για το µέλλον της Ευρώπης, ενώ η ∆ήλωση
του Laeken θεωρείται ως µία ιδιαίτερη ευκαιρία να συγκεκριµενοποιηθεί καλύτερα το όραµα της
αειφόρου ανάπτυξης ως βασικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται, αναφέρει, για µια ριζική
προσέγγιση µε συνακόλουθες προκλήσεις για την κοινωνία, αλλά µια προσέγγιση που αποσκοπεί στη
χάραξη πολιτικών και στην ανάληψη δράσης που να ανταποκρίνονται στις µακροπρόθεσµες
προτεραιότητες των πολιτών. Με την έννοια αυτή, ασκεί επίδραση σε όλες τις δραστηριότητες της
Ένωσης και των κρατών µελών, χαράζοντας το δρόµο για την ανάπτυξη στενότερης σχέσης ανάµεσα
στους πολίτες και την Ένωση και τις πολιτικές της.

Αυτό σηµαίνει ότι οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να οικοδοµηθούν από τη βάση προς την κορυφή και να
έχουν την ευρεία υποστήριξη του κοινού, πράγµα που απαιτεί την ενεργό συµµετοχή των πολιτών, ενώ
παράλληλα πρέπει να στηρίζονται µε αποτελεσµατικές διαδικασίες πληροφόρησης και διαβούλευσης.

− Αρµόδιος: ο κ. Diarmid McLAUGHLIN
(Τηλ.: 32 2 546 9350 - e-mail: diarmid.mclaughlin@esc.eu.int)

SOC/088
•  Σταθερά παράγωγα ανθρώπινου αίµατος ή πλάσµατος
Εισηγητής: ο κ. RIBEIRO (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - P)

− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 480 τελικό - 2001/0186 (COD) - CES 1484/2001

− Κύρια Σηµεία : Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής η οποία
στόχο έχει την αποσαφήνιση του κειµένου της οδηγίας 2000/70/ΕΚ.

− Αρµόδια: η κα Stefania BARBESTA
(Τηλ. 32 2 546.95.10 -  e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Οικονοµική ανάπτυξη, φορολογία και βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών
συστηµάτων στην ΕΕ
Εισηγητής:  ο κ. BYRNE (Εργοδότες - IRL)
Συνεισηγητής: ο κ. van DIJK (Εργαζόµενοι - NL)

− Έγγραφο αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES  1490/2001

− Κύρια Σηµεία: Η ΟΚΕ εφιστά την προσοχή στη σχέση µεταξύ δηµογραφικής εξέλιξης και
συνταξιοδοτικών συστηµάτων.

Επίσης, η ΟΚΕ διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι τα κράτη µέλη οργανώνονται τώρα ενεργά για να
βελτιώσουν τη βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών παροχών τους. ∆εν πρέπει να προταθούν για τα κράτη
µέλη κοινές λύσεις, λαµβανοµένων υπόψη των µεγάλων διαφορών που χαρακτηρίζουν τις βασικές τους
θέσεις.

mailto:diarmid.mclaughlin@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:diarmid.mclaughlin@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΚΕ είναι της γνώµης ότι τα κράτη µέλη πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα
χρησιµοποίησης των συστηµάτων επικουρικής σύνταξης (δεύτερο και τρίτο άξονα) ως υποστηρικτικά
µέτρα, ωστόσο αναγνωρίζει ότι τα συστήµατα επικουρικής σύνταξης δεν αποτελούν πανάκεια.

Σε συµφωνία µε την Επιτροπή, η ΟΚΕ εκτιµά ότι πρέπει επίσης να τροποποιηθούν οι συνταξιοδοτικοί
µηχανισµοί, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις µεταβολές της ίδιας της κοινωνίας,

Η  χρησιµοποίηση της ανοικτής µεθόδου συντονισµού και η θέσπιση κοινών στόχων, συνοδευόµενη από
τον καθορισµό ενδεδειγµένων δεικτών, θα επιτρέψει τη µεταφορά πείρας από το ένα κράτος µέλος στο
άλλο.

Η ΟΚΕ συνιστά να ενθαρρυνθούν οι υποψήφιες χώρες να πραγµατοποιήσουν παρόµοιες αξιολογήσεις
στα συνταξιοδοτικά τους συστήµατα, προκειµένου να καθοριστεί ο βαθµός της µακροπρόθεσµης
βιωσιµότητάς τους.

− Αρµόδιος: ο κ. Alberto ALLENDE
(Τηλ.: 322 546 9679 - e-mail : Αlberto.allende@esc.eu.int)

*

*          *

mailto:?lberto.allende@cese.europa.eu
mailto:Elberto.allende@cese.europa.eu
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∆ΙΑΦΟΡΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΕΚΕΝ

•  Έγγραφο στρατηγικής και έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την πρόοδο κάθε υποψήφιας
χώρας προς την κατεύθυνση της προσχώρησης
 (14117/01)

•  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις) της 10ης ∆εκεµβρίου 2001 σχετικά µε
τη διεύρυνση
(15059/01 + REV 1 (en))

•  Έκθεση της Προεδρίας σχετικά µε τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά τις επιθέσεις
στις Ηνωµένες Πολιτείες
(14919/1/01 REV 1)

•  Έκθεση της Προεδρίας για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας (EΠAA)
(15193/01 + COR 1 (de))

•  Έκθεση της Προεδρίας για την αξιολόγηση των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του Τάµπερε
(14926/01 + COR 1 (fr) + COR 2 (it))

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εξαµηνιαία ενηµέρωση του πίνακα
αποτελεσµάτων για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη δηµιουργία χώρου
"ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης" στην Ευρωπαϊκή Ένωση (δεύτερο εξάµηνο 2001)
(13554/01)

•  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Εσωτερική αγορά, Καταναλωτές και Τουρισµός) για τις
υπηρεσίες κοινής ωφελείας
(14866/01)

•  Έκθεση της Επιτροπής για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας
(13235/01)

•  Έκθεση της Προεδρίας σχετικά µε την πρόοδο των εργασιών για τη δέσµη φορολογικών
µέτρων
(14976/01)

•  Έκθεση της Προεδρίας σχετικά µε τη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων
(13778/1/01 REV 1)

•  Έκθεση της Προεδρίας όσον αφορά την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου
(14943/01 + COR 1 (fr, es))
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•  Έκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) για την οικονοµική κατάσταση
(15232/01)

•  Έκθεση του Συµβουλίου (ECOFIN) προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για τη φορολόγηση των
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις
(15325/01 + COR 1 (fr))

•  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου για τους βασικούς περιβαλλοντικούς δείκτες για την αειφόρο
ανάπτυξη εν όψει της παρακολούθησης της προόδου στην εφαρµογή της στρατηγικής
αειφόρου ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(14589/01 + COR 1 (en))

•  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Περιβάλλον) για τη στρατηγική της αειφόρου ανάπτυξης
(περιβαλλοντικές πτυχές µετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ)
(15280/01)

•  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Περιβάλλον) για τη διεθνή περιβαλλοντική διαχείριση
(15281/01)

•  Κοινή έκθεση (Συµβουλίου/Επιτροπής) για την απασχόληση 2001
(13421/01)

•  Απόφαση του Συµβουλίου (Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική) σχετικά µε
κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές των κρατών µελών για την απασχόληση το 2002
(14912/01 + COR 1 (en))

•  Σύσταση της Επιτροπής για σύσταση του Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή των
πολιτικών των κρατών µελών για την απασχόληση
(14911/01)

•  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Απασχόληση/Κοινωνική Πολιτική) : Κοινωνική πολιτική
και πολιτική απασχόλησης : ένα πλαίσιο για την επένδυση στην ποιότητα (∆είκτες ποιότητας
της απασχόλησης)
(14913/01 + ADD1)

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής : Πολιτική απασχόλησης και κοινωνική πολιτική : ένα πλαίσιο
για την επένδυση στην ποιότητα - Έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης
(14263/01)

•  Κοινή έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας και της Οικονοµικής Επιτροπής για
τους στόχους και τις µεθόδους εργασίας στον τοµέα των συντάξεων
(14098/01 + COR 1 (nl))
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•  Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις αναµενόµενες εξελίξεις της κοινωνικής
προστασίας στα πλαίσια µιας µακροπρόθεσµης προοπτικής : ασφαλείς και βιώσιµες
συντάξεις
(10672/01)

•  Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας για τους δείκτες στον τοµέα της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισµού
(13509/01 + ADD 1 REV 2)

•  Κοινή έκθεση της Επιτροπής και του Συµβουλίου για την κοινωνική ενσωµάτωση
(15223/01 01 + COR 1 (it) + COR 2 (.fr) + COR 3.(fi) + ADD 1 + ADD 2)

•  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική) όσον αφορά την
πρόταση κανονισµού σχετικά µε το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης :
παράµετροι για τον εκσυγχρονισµό του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71
(15045/01 + COR 1 (en))

•  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου (Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική) όσον αφορά την
πρόταση κανονισµού για το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης : επέκταση
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 στους υπηκόους τρίτων κρατών (νοµική βάση)
(15056/01)

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής : Άρθρο 299 § 2 : Εφαρµογή της στρατηγικής αειφόρου
ανάπτυξης για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (ΕΑΠ) - Απολογισµός προόδου εργασιών
και πρόγραµµα εργασίας, µε ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα
(15246/01)

•  Έκθεση της Οµάδας Mandelkern σχετικά µε τη διοικητική απλούστευση
(14654/01)

•  Ανακοίνωση της Επιτροπής «Απλούστευση και βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος»
(15225/01)

•  Έκθεση της Επιτροπής : βελτίωση της νοµοθεσίας 2001
(15181/01)

•  Προετοιµασία του Συµβουλίου για τη διεύρυνση : Προσωρινή Έκθεση του Γενικού
Γραµµατέα/Ύπατου Εκπροσώπου
(15100/01)

•  Έκθεση του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις) σχετικά µε την εφαρµογή της κοινής
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία
(15195/01)

______________________
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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 (Intrenet) 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
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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: 42
Type: http:

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

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:Susanne.Johansson@esc.eu.int
New: mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:Raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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Page: 47
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:Nicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:Nicolantonio@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:Pierluigi.Brombo@esc.eu.int
New: mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:claude.laval@esc.eu.int
New: mailto:claude.laval@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:diarmid.mclaughlin@esc.eu.int
New: mailto:diarmid.mclaughlin@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:Elberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:Elberto.allende@cese.europa.eu

Page: 59
Type: http:

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