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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. 06/2002: Επιστολόχαρτο και φάκελοι µε επικεφαλίδα·

Αριθ. 09/2002: Απαγόρευση καπνίσµατος στα εστιατόρια των κτιρίων ASP και LOW
µεταξύ 12.00 και 14.30΄·

Αριθ. 10/2002: Καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκθέσεις και εκδηλώσεις (COM-ART) -
                                      ∆ιάθεση ηχητικού εξοπλισµού·

Αριθ. 11/2002: Ηµέρα της Ευρώπης.

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

Παραίτηση ισπανού βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Κανονισµού

ο κ.  Alejandro AGAG LONGO (PPE-DE/ES)

παραιτήθηκε  από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από 12 Απριλίου 2002.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 24ης Απριλίου 2002.

____________________

Λήξη της εντολής πορτογάλου βουλευτή
του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου

Κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας  της 24ης Απριλίου 2002, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του διορισµού του:

κ. Carlos COSTA NEVES  (PPE-DE/PT)

ως υφυπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 4, του Κανονισµού, η εντολή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  λήγει
µε ισχύ από τις 9 Απριλίου 2002.

____________________
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Επίσηµη κοινοποίηση της εκλογής πορτογάλου βουλευτή
του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου

Κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 24ης Απριλίου 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση της
εκλογής του:

κ. Joaquim PISCARRETA

σε αντικατάσταση του κ. Carlos COSTA NEVES (PPE-DE/PT), µε ισχύ από 17 Απριλίου  2002.

____________________

Επίσηµη κοινοποίηση της εκλογής ισπανού βουλευτή
του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου

Κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 25ης Απριλίου 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση της
εκλογής του:

κ. Juan José BAYONA de PEROGORDO

σε αντικατάσταση του κ. Alejandro AGAG LONGO (PPE-DE/ES), µε ισχύ από 24 Απριλίου  2002.

____________________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                       (Κατάσταση στις 02.05.2002)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Christopher Heaton-Harris Χρηµατοδότηση της Συνέλευσης για το Μέλλον της
Ευρώπης

P-0807/02

Emilia Müller Η αγορά κινητού τηλεφώνου στην Ιταλία E-0808/02

Michl Ebner Ορισµός του νωπού γάλακτος E-0809/02

Michl Ebner Ρητή απαγόρευση της µικροδιήθησης E-0810/02

Michl Ebner Εναρµόνιση των κανονισµών που αφορούν τα
οχήµατα

E-0811/02

Michl Ebner Μικροδιήθηση - Νωπό Γάλα E-0812/02

Glyn Ford Ιταλική Κυβέρνηση και ∆εύτερος Παγκόσµιος
Πόλεµος

E-0813/02

Camilo Nogueira Román Οι στρατηγικές συνοχής και η πολιτική αλιείας: η
περίπτωση της Γαλικίας

E-0814/02

Camilo Nogueira Román Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια των
Θαλάσσιων µεταφορών

E-0815/02

Camilo Nogueira Román Η ανάπτυξη της Γαλικίας και το παράδειγµα της
Ιρλανδίας

E-0816/02

Camilo Nogueira Román Η παραοικονοµία στην Ισπανία E-0817/02

Camilo Nogueira Román ∆ηµογραφική ύφεση και ποσοστά ανεργίας στην
Γαλικία

E-0818/02

Camilo Nogueira Román Η στρατιωτική δράση των Ηνωµένων Πολιτειών και
της Ρωσίας στην κοιλάδα του Πανκίσι, στην Γεωργία,
στα σύνορα µε την Τσετσενία

E-0819/02

Sebastiano Musumeci Ναυάγια λαθροµεταναστών: δηµιουργία µιας  µονάδας
διαχείρισης της κρίσης

P-0820/02

Maria Sanders-ten Holte Προσωπικό ασφαλείας σε πτήσεις µετά τις 11
Σεπτεµβρίου: ανάληψη του σχετικού κόστους  από τις
αεροπορικές εταιρείες

P-0821/02

María Sornosa Martínez Εκτροπή και οικοδοµική αξιοποίηση του ποταµού
Barxell του Alcoy (Αλικάντε)

P-0822/02

Karl von Wogau Έλεγχος ασφαλείας των φυτοφαρµάκων E-0823/02

Karl von Wogau Μετατροπή γαλλικής άδειας οδήγησης στη Γερµανία E-0824/02

Chris Davies Jim Currie P-0825/02
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Maurizio Turco Πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των ερευνών τις
οποίες έχει ξεκινήσει η OLAF

P-0826/02

Σταύρος Ξαρχάκος Στελέχωση της Γενικής ∆/νσης " E.A.C." E-0827/02

Salvador Garriga Polledo Σχολική εκπαίδευση για δηµιουργία κινήτρων υπέρ
του επιχειρηµατικού πνεύµατος

E-0828/02

Salvador Garriga Polledo Η ασθενής παραγωγικότητα E-0829/02

Salvador Garriga Polledo Ευρωπαϊκή απογραφή των επιχειρήσεων που
ακολουθούν την εναλλακτική επίλυση διαφορών
(ΕΕ∆)

E-0830/02

Ακυρωθείσα ερώτηση E-0831/02

Jorge Hernández Mollar Υποχρέωση εγκατάστασης ηλιακών συστοιχιών στα
νέα κτήρια

E-0832/02

Jorge Hernández Mollar Η Ισπανία απαιτεί ποσόστωση ζάχαρης ανάλογη προς
την ποσότητα που καταναλώνει

E-0833/02

Esko Seppänen Παροπλισµός του αλιευτικού στόλου E-0834/02

Colette Flesch Αύξηση του προσωπικού της µεταφραστικής
υπηρεσίας της Επιτροπής

E-0835/02

Ακυρωθείσα ερώτηση E-0836/02

Caroline Jackson Άρθρο 151 της Συνθήκης και πολιτιστική κλήρονοµιά
- συντονισµός δράσης εκτός ΕΕ

E-0837/02

Caroline Jackson Άρθρο 151 της Συνθήκης ΕΚ και πολιτιστική
κληρονοµιά - δηµοσιονοµικές πτυχές

E-0838/02

Caroline Jackson Άρθρο 151 της Συνθήκης ΕΚ και πολιτιστική
κληρονοµιά - σχέσεις µε άλλους ευρωπαϊκούς
οργανισµούς

E-0839/02

Caroline Jackson Άρθρο 151 της Συνθήκης ΕΚ και πολιτιστική
κληρονοµιά - σχέσεις µε τις τρίτες χώρες

E-0840/02

Caroline Jackson ΄Αρθρο 151 της Συνθήκης ΕΚ και πολιτιστική
κληρονοµιά - απάντηση των κοινοτικών θεσµικών
οργάνων

E-0841/02

Jan Andersson και Peter Skinner Το σχέδιο "Reprendre - City of Tomorrow" και η
προθεσµία υποβολής αίτησης

E-0842/02

Isidoro Sánchez García Φυσικές καταστροφές στη Λατινική Αµερική E-0843/02

Gabriele Stauner Χρηµατοδότηση της ανακαίνισης του συγκροτήµατος
Berlaymont

E-0844/02
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Aντώνιος Τρακατέλλης Απαγόρευση σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µε
επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης

E-0845/02

Glyn Ford Αλίευση µε µηχανότρατες κατά ζεύγη και θάνατοι
δελφινιών

E-0846/02

Mary Banotti Φόροι αεροδροµίων E-0847/02

Glenys Kinnock ∆ιαµάντια E-0848/02

Rosa Miguélez Ramos Ηθική παρενόχληση στο χώρο εργασίας E-0849/02

Rosa Miguélez Ramos Ηθική παρενόχληση στο χώρο εργασίας E-0850/02

Maurizio Turco Ευρώ: οι ποσότητες νικελίου και
τριβουτυλοκασσίτερου που χρησιµοποιούνται για την
παραγωγή των κερµάτων και χαρτονοµισµάτων και οι
επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία

E-0851/02

Jan Wiersma Καθρέπτης οδήγησης ο οποίος να καταργεί τη νεκρή
γωνία

E-0852/02

Maria Sanders-ten Holte Γραφεία τεχνικής βοήθειας για τα προγράµµατα
Leonardo, Socrates και Youth

E-0853/02

Camilo Nogueira Román Το βέτο της Χιλής στην πρόσβαση στους λιµένες της
κοινοτικών σκαφών που αλιεύουν σε διεθνή ύδατα

E-0854/02

Camilo Nogueira Román Η πρόσβαση του αγροτικού κόσµου της Γαλικίας στο
∆ιαδίκτυο

E-0855/02

Camilo Nogueira Román Οι δολοφονίες που διέπραξαν τα στρατεύµατα του
Αριέλ Σαρόν σε στρατόπεδα παλαιστινίων προσφύγων

E-0856/02

Camilo Nogueira Román Η κατά προτεραιότητα χρήση των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων για την κατάρτιση και για την έρευνα και
ανάπτυξη - η περίπτωση της Γαλικίας

E-0857/02

Camilo Nogueira Román Οι υποσχέσεις χρηµατοδοτικής ενίσχυσης από την  ΕΕ
για τη συνεργασία µε τις πτωχότερες ή λιγότερο
ανεπτυγµένες χώρες: η περίπτωση του ισπανικού
κράτους

E-0858/02

Camilo Nogueira Román Τα εγκλήµατα του Αριέλ Σαρόν στο Ραµαλάχ E-0859/02

Camilo Nogueira Román Η µεταρρύθµιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής και η
ανάγκη πολιτικής συµφωνίας στο Συµβούλιο ώστε να
τεθεί τέρµα στα προνόµια και διακρίσεις που
χαρακτηρίζουν σήµερα την ΚΑΠ

E-0860/02

Lord Inglewood Ευρωπαϊκή Αγορά Καλών Τεχνών P-0861/02

Karl-Heinz Florenz Εφαρµογή του άρθρου 7 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ -
Απαγόρευση παροχέτευσης οικιακών λυµάτων σε
δοχεία υδαρούς κοπριάς για γεωργική χρήση

E-0862/02
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Herman Vermeer Βελγικό καθεστώς οδικών προστίµων: δυσανάλογο και
γενεσιουργό διακρίσεων

P-0863/02

Graham Watson Οι ενδεχόµενες βλαβερές συνέπειες της οξειδάσης
ξανθίνης στο γάλα

E-0864/02

Matti Wuori Οι διαπραγµατεύσεις µε την Οµοσπονδιακή
∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας για σταθερότητα και
σύνδεση και η συνεργασία µε το ∆ιεθνές Ποινικό
∆ικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία

E-0865/02

Francis Decourrière Μεταβίβαση των οικογενειακών επιχειρήσεων-
Γαλλική νοµοθεσία

E-0866/02

Erik Meijer Η προσέλκυση σπουδαστών από άλλα κράτη µέλη, ως
µέσον ευρύτερης χρηµατοδότησης των εθνικών
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων

E-0867/02

Jonas Sjöstedt Έλεγχος των υδάτων στις παραλίες E-0868/02

Jonas Sjöstedt Φυτοφάρµακα στα υπόγεια ύδατα E-0869/02

Jonas Sjöstedt Εξέταση πιθανής παραβίασης του δικαίου περί
ανταγωνισµού

E-0870/02

Jonas Sjöstedt Cyclamate - επικίνδυνο για την υγεία; E-0871/02

Jonas Sjöstedt Προστατευόµενα είδη πτηνών E-0872/02

Jonas Sjöstedt Κοινοτικές αλιευτικές συµφωνίες στο µέλλον E-0873/02

Jonas Sjöstedt ∆ιεθνής Ένωση Εναέριων Μεταφορών (ΙΑΤΑ) E-0874/02

Jonas Sjöstedt Κρατικές πιστωτικές εγγυήσεις E-0875/02

Jonas Sjöstedt Εξέταση των τιµών των υπηρεσιών ευρείας ζώνης
Telia από την Επιτροπή

E-0876/02

Jonas Sjöstedt Κατανοµή αδειών UMTS στη Σουηδία E-0877/02

Marit Paulsen Παραβίαση της απόφασης 2000/766/ΕΚ (απαγόρευση
επεξεργασίας ζωικών πρωτεϊνών)

P-0878/02

΄Αννα Καραµάνου Κακοµεταχείριση ανήλικων στις αλβανικές φυλακές E-0879/02

΄Αννα Καραµάνου Κακοµεταχείριση ανήλικων στις αλβανικές φυλακές E-0880/02

Patricia McKenna Η άρνηση της Αλγερίας να εκδώσει βίζες σε τεχνική
επιτροπή της ΕΕ

E-0881/02

Patricia McKenna Η άρνηση της Αλγερίας να εκδώσει βίζες σε τεχνική
επιτροπή της ΕΕ

E-0882/02

Elizabeth Lynne Οι ενέργειες της Επιτροπής µετά την απόφαση του
∆ΕΚ της 13ης ∆εκεµβρίου 2001 στην υπόθεση C-1/00

E-0883/02
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Laura González Álvarez Η παρακαµπτήρια οδός που διασχίζει το χωριό Arbón
στην περιοχή Asturias της Ισπανίας

E-0884/02

Marjo Matikainen-Kallström Ο ορισµός των εννοιών "απόβλητα" και
"υποπροϊόντα"

E-0885/02

Marjo Matikainen-Kallström Η Γαλλία και η εσωτερική αγορά ενέργειας E-0886/02

Miquel Mayol i Raynal Επίσηµη γλώσσα στην Ιταλία E-0887/02

Cristiana Muscardini Ο αγροτικός συνεταιρισµός "Il Forteto" E-0888/02

Antonio Mussa Μελλοντική κατάσταση της δηµόσιας υγείας στα
κράτη µέλη µετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

E-0889/02

Antonio Di Pietro Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των
εργαζοµένων

E-0890/02

Eµµανουήλ Μπακόπουλος Τακτικές συναντήσεις Πρόντι - Σρέντερ P-0891/02

Jules Maaten Συµβεβληµένοι διασυνοριακοί οικογενειακοί ιατροί P-0892/02

Paul Lannoye Συµφωνία εταιρικής σχέσης µεταξύ Αερολιµένα
Παρισιού (ADP) και της εταιρείας SAB

P-0893/02

Freddy Blak Αθέµιτοι ανταγωνιστικοί όροι στον τοµέα του
ποδοσφαίρου

P-0894/02

Herbert Bösch Η στελέχωση των τελωνειακών αρχών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-0895/02

Bernd Lange Οδηγία 98/69/ΕΚ περί συστηµάτων διάγνωσης (OBD) E-0896/02

Σταύρος Ξαρχάκος Εγκατάλειψη υποχρεωτικής εκπαίδευσης E-0897/02

Baroness Sarah Ludford Εξαγωγές ζώντων βοοειδών σε τρίτες χώρες E-0898/02

Richard Corbett Καταγγελίες για διώξεις στο Λάος E-0899/02

Richard Corbett Federal Mogul Friction Products Ltd E-0900/02

Alexander de Roo Επιπτώσεις στο περιβάλλον της Εθνικής οδού Ν-430,
στην Εξτρεµαδούρα, Ισπανία

E-0901/02

Esko Seppänen Η µείωση των RΑL E-0902/02

Esko Seppänen Η προώθηση της πώλησης των αγροτικών προϊόντων E-0903/02

William Newton Dunn Συντελεστές του ΦΠΑ κατά την αγορά εξοπλισµού
από άτοµα µε σοβαρά προβλήµατα όρασης

P-0904/02

Bart Staes ∆ίπλωµα ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκε στην
φαρµακευτική εταιρεία Myriad Genetics

P-0905/02
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Karla Peijs ∆ιακρίσεις εις βάρος αλλοδαπών στο σύστηµα
επιβολής ποινών για παραβάσεις της κυκλοφορίας στο
Βέλγιο

P-0906/02

Luciana Sbarbati Αναγέννηση χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων P-0907/02

Brigitte Langenhagen Εκ των υστέρων δασµολόγηση αλιευτικών προϊόντων
από τη Νορβηγία

E-0908/02

Brigitte Langenhagen Φαλαινοθηρία στις Φαιρόες Νήσους E-0909/02

Gabriele Stauner και Paul Rübig Οι ενισχύσεις του προγράµµατος SAPARD για την
Πολωνία

E-0910/02

Hiltrud Breyer ∆ιάθεση προϊόντων νόνι στην αγορά E-0911/02

Eµµανουήλ Μπακόπουλος Ενιαία Κάρτα Υγείας E-0912/02

Eµµανουήλ Μπακόπουλος Προβλήµατα µε την υγιεινή των τροφίµων E-0913/02

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Προβλήµατα στην ηλεκτρονική υποβολή των
φορολογικών δηλώσεων µέσω του ΤΑΧΙSNET

E-0914/02

Σταύρος Ξαρχάκος Κατασκευή του Μουσείου Ακροπόλεως E-0915/02

Eµµανουήλ Μπακόπουλος Μεταρρύθµιση του Συµβουλίου E-0916/02

Giles Chichester SIDEX E-0917/02

Struan Stevenson Εξαγωγές βοείου κρέατος και ζώντων βοοειδών στη
Μέση Ανατολή και στη Βόρειο Αφρική

E-0918/02

Proinsias De Rossa Ρύπανση της λίµνης Lough Sheelin στην Κοµητεία
Cavan στην  Ιρλανδία

P-0919/02

Monica Frassoni Υποβολή των εµπορικών συµφωνιών σε αξιολογήσεις
των επιπτώσεων στην αειφορία (SIAs)

P-0920/02

Nuala Ahern Πρώην Γενικός ∆ιευθυντής της Γ∆ Περιβάλλοντος στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Βρετανικής Εταιρίας
Πυρηνικών Καυσίµων

P-0921/02

Ilda Figueiredo Προσωρινός µηχανισµός προστασίας για τη ναυπηγική
βιοµηχανία

P-0922/02

Daniela Raschhofer Η µεταφορά σορών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης E-0923/02

Gabriele Stauner Ένας αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Επιτροπής
στο Μαϊάµι

E-0924/02

Eµµανουήλ Μπακόπουλος Παραποµπή της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο E-0925/02

Richard Howitt Τα δικαιώµατα των εθνικών µειονοτήτων σ' ό,τι αφορά
τη χορήγηση αδειών στη St. Lucia

E-0926/02
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Roger Helmer Χρηµατοδοτούµενα από την Επιτροπή ενηµερωτικά
προγράµµατα σχετικά µε το ευρώ και την ΕΕ για τα
κράτη µέλη και µη κράτη µέλη

E-0927/02

Bart Staes Αυξήσεις των τιµών συνεπεία της εισαγωγής του ευρώ E-0928/02

Bart Staes Έρευνα σχετικά µε την ύπαρξη καρτέλ παραγωγών
γυψοσανίδων

E-0929/02

Bart Staes Άδεια για αποψίλωση τροπικού δάσους στη Λαϊκή
∆ηµοκρατία του Κονγκό

E-0930/02

Bart Staes Έρευνα σχετικά µε την ύπαρξη καρτέλ του κολτάν E-0931/02

Ilda Figueiredo Προσωρινός µηχανισµός προστασίας για τη ναυπηγική
βιοµηχανία

E-0932/02

Pat Gallagher Νοµοθεσία των κρατών µελών περί υγείας και
ασφαλείας για τους αυτοαπασχολούµενους

P-0933/02

Paul Rübig Επιταχυνόµενη επέκταση του χώρου PANKUM στη
νοτιοανατολική Ευρώπη

E-0934/02

Paul Rübig ∆ιασυνοριακός επαναπατρισµός αποθανόντων ατόµων
εντός της Ε.Ε.

E-0935/02

Elspeth Attwooll Η καλή µεταχείριση στο πλαίσιο της εντατικής
εκτροφής ιχθύων

E-0936/02

Monica Frassoni Σηµεία επαφής για τις κατευθυντήριες γραµµές ΟΟΣΑ
για πολυεθνικές επιχειρήσεις

E-0937/02

Robert Sturdy Η κατάταξη της ράτσας των αγγλικών λαγωνικών
σκύλων

E-0938/02

Christopher Huhne ∆ικαιώµατα κατόχων εµπορικού σήµατος E-0939/02

Bart Staes Εκποµπές βλαβερών αερίων από τον αποτεφρωτή του
Reggio Emilia µεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2002 και 10
Φεβρουαρίου 2002

E-0940/02

Bart Staes Γλωσσικές διακρίσεις - υποψήφιοι µε την αγγλική ως
µητρική γλώσσα

E-0941/02

Nelly Maes Η υδρολογική κατάσταση στη Βορειοδυτική Σλοβακία E-0942/02

Ilda Figueiredo Κατασκευή οδού E-0943/02

Ilda Figueiredo Τα Εθρωπαϊκά σχολεία E-0944/02

Francesco Fiori Φόρος Foal Levy στους εκτροφείς καθαρόαιµων
αλόγων

P-0945/02

Marie Isler Béguin Ασφάλεια στη θαλάσσια κυκλοφορία E-0946/02

Marie Isler Béguin Ασφάλεια στη θαλάσσια κυκλοφορία E-0947/02
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Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Παραβιάσεις του Κοινοτικού ∆ικαίου στις χώρες µέλη
της ΕΕ

E-0948/02

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Μη συµµόρφωση της Ελλάδας µε τη νοµοθεσία της
ΕΕ.σε ό,τι αφορά τη φορολογία

E-0949/02

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Μη συµµόρφωση της Ελλάδας µε τη νοµοθεσία της
ΕΕ για την εσωτερική αγορά

E-0950/02

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Μη συµµόρφωση της Ελλάδας µε τη νοµοθεσία της
Ε.Ε.στον τοµέα της δηµόσιας υγείας και της
προστασίας του καταναλωτή

E-0951/02

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Μη συµµόρφωση της Ελλάδας µε την περιβαλλοντική
νοµοθεσία της ΕΕ

E-0952/02

Nuala Ahern Ατυχήµατα στο Ζέλαφιλντ E-0953/02

Pat Gallagher Υγεία και ασφάλεια στον αγροτικό τοµέα E-0954/02

Gilles Savary Τιµολόγηση των υποδοµών E-0955/02

Gilles Savary Ανάληψη χρηµατοδοτήσεων για υποδοµές E-0956/02

Miquel Mayol i Raynal Via Verda St. Llorenç-Collserola E-0957/02

Manuel dos Santos Το αεροδρόµιο της Οta P-0958/02

Astrid Thors ∆ικαιώµατα των ερευνητών επί των εφευρέσεων P-0959/02

Bernd Lange Κανονισµός (ΕΟΚ) 2092/91 - Οι µεταβατικές περίοδοι
για τους σπόρους που παράχθηκαν βιολογικά

P-0960/02

Reinhold Messner ∆ιάκριση εις βάρος ατόµων που έχουν κάποια
αναπηρία

E-0961/02

Gabriele Stauner Πιθανές περιπτώσεις προνοµιακής οικονοµικής
πολιτικής σε σχέση µε κοινοτικές πιστώσεις στο
Schwerin (Γερµανία)

E-0962/02

Gabriele Stauner Έρευνες στην υπόθεση PerryLux κατά πρώην
συνεργατών της υπηρεσίας ΟLΑF

E-0963/02

΄Αννα Καραµάνου Απόφαση- πλαίσιο σχετικά µε τη σεξουαλική
εκµετάλλευση παιδιών και την παιδική πορνογραφία

E-0964/02

Elizabeth Lynne Έγγραφο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σχετικά µε τις οδηγίες για τη νέα προσέγγιση

E-0965/02

Lousewies van der Laan Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου E-0966/02

Eurig Wyn Αιχµαλωτισµός και θανάτωση δελφινιών στο Ντέβον
και την Κορνουάλη

E-0967/02

Glyn Ford ∆ικαιώµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες E-0968/02
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Glyn Ford ∆ικαιώµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες E-0969/02

Glyn Ford ∆ικαιώµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες E-0970/02

Roberto Bigliardo Φόροι στην ιταλική αµπελουργία E-0971/02

Nelly Maes Ο έλεγχος της Επιτροπής στα διαρθρωτικά ταµεία
στην επαρχία Henegouwen (Κάτω Χώρες)

E-0972/02

Jules Maaten Πρακτικές παρακολούθησης τηλεφωνηµάτων στην
Ευρωπόλ

E-0973/02

Brian Crowley Κρίση στη Μαδαγασκάρη P-0974/02

Sérgio Marques ∆ιεθνές Κέντρο Συναλλαγής στη Μαδέρα (CΙΝΜ) P-0975/02

Ian Hudghton Η γαλλική απαγόρευση εισαγωγής βρετανικού βοδινού P-0976/02

Herbert Bösch Έρευνες κατά πρώην υπαλλήλων της Υπηρεσίας
Καταπολέµησης της Απάτης

E-0977/02

Herbert Bösch Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για εγκαταστάσεις µε
συρµατόσχοινα στην Ιταλία και Αυστρία

E-0978/02

Herbert Bösch Αποστολές υπαλλήλων της Υπηρεσίας
Καταπολέµησης Απάτης OLAF

E-0979/02

Σταύρος Ξαρχάκος Λειτουργία των Ευρωπαϊκών Σχολείων E-0980/02

Σταύρος Ξαρχάκος Χωµατερές στην Ελλάδα και καταστροφή
αρχαιολογικών χώρων

E-0981/02

Íñigo Méndez de Vigo ∆ιεθνείς υιοθεσίες παιδιών από τη Ρουµανία E-0982/02

Geneviève Fraisse Ενσωµάτωση δεικτών σχετικά µε το φύλο στις
εκθέσεις αξιολόγησης της Επιτροπής για την
εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη των µικρών
επιχειρήσεων

E-0983/02

Cristiana Muscardini Κοινοτικές οδηγίες για τα χρησιµοποιηµένα
ορυκτέλαια

E-0984/02

Toine Manders Ζηµιογόνος φορολογικός ανταγωνισµός E-0985/02

Sérgio Marques Πρώτη ενδιάµεση έκθεση σχετικά µε τη συνοχή E-0986/02

Godelieve Quisthoudt-Rowohl Ρύθµιση συνεχείας στον κανονισµό αριθ. 3528/86
σχετικά µε την προστασία του δάσους από την
ρύπανση της ατµόσφαιρας

E-0987/02

Daniela Raschhofer Η διεύρυνση και η γεωργία της Αυστρίας E-0988/02

Paul Rübig Aξιολόγηση ραδιενεργού ακτινοβολίας E-0989/02

Paul Rübig Παγκόσµια Επιτροπή της ∆ιεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας (∆ΟΕ)

E-0990/02
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Dana Scallon ∆ιαχείριση των αποβλήτων στην Ιρλανδία E-0991/02

Christopher Huhne Μη αποδιδόµενες στους συντελεστές παραγωγής
υπηρεσίες

E-0992/02

Christopher Huhne Εµπόριο E-0993/02

Christopher Huhne Συναλλαγές εµπορευµάτων και υπηρεσιών µη
αποδιδοµένων στους συντελεστές παραγωγής

E-0994/02

Jillian Evans Νοµοθετικές περιφέρειες E-0995/02

Eurig Wyn Μεταφορά ζώντων ζώων από τη Νότιο Αµερική E-0996/02

Alexander de Roo και Monica
Frassoni

Κατασκευή υδαταγωγού στον ποταµό Τάγο-Μάντσα
σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ του Εθνικού
Υδρολογικού Σχεδίου της Ισπανίας

E-0997/02

José Gil-Robles Gil-Delgado ∆ιεθνείς υιοθεσίες παιδιών από τη Ρουµανία E-0998/02

José Gil-Robles Gil-Delgado ∆ιεθνείς υιοθεσίες παιδιών από τη Ρουµανία E-0999/02

José Gil-Robles Gil-Delgado ∆ιεθνείς υιοθεσίες παιδιών από τη Ρουµανία E-1000/02

Carlos Bautista Ojeda Καταστροφή του δάσους της Niebla στο φυσικό πάρκο
"Los Alcornocales"

E-1001/02

María Valenciano Martínez-
Orozco

Πιστοποίηση των δεικτών βίας µε βάση το φύλο E-1002/02

María Valenciano Martínez-
Orozco

Τήρηση των δεσµεύσεων που αναλήφθηκαν απέναντι
στις γυναίκες στο πλαίσιο της διαδικασίας για την
ανασυγκρότηση του Αφγανιστάν

E-1003/02

María Valenciano Martínez-
Orozco

Τήρηση των δεσµεύσεων που αναλήφθηκαν απέναντι
στις γυναίκες στο πλαίσιο της διαδικασίας
ανασυγκρότησης του Αφγανιστάν

E-1004/02

Hanja Maij-Weggen Οικονοµική ενίσχυση της Επιτροπής προς την
Αχαράβη (Κέρκυρα) για την υλοποίηση ενός ασύλου
για ζώα και για την κατασκευή ενός εργαστηρίου

E-1005/02

Albert Maat Εφαρµογή των σχεδίων αναδιάρθρωσης κατόπιν της
µη συνάψεως συµφωνίας αλιείας µε το Βασίλειο του
Μαρόκο

E-1006/02

Bart Staes Οι διαπραγµατεύσεις διεύρυνσης , η γεωργία και το
πρόγραµµα SAPARD

E-1007/02

Paulo Casaca Προϊόντα διατροφής που περιέχουν δωράκια E-1008/02

Ακυρωθείσα ερώτηση P-1009/02

Paulo Casaca Κακή διαχείριση του προγράµµατος αδελφοποιήσεων
πόλεων

P-1010/02
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Aλέξανδρος Αλαβάνος Λειτουργία της επιδοτηθείσας µονάδας
"Τυποποιητήρια Θήβας"

P-1011/02

Daniel Hannan Καθυστέρηση στην απάντηση ερωτήσεως σχετικά µε
την χρηµατοδότηση της Συνελεύσεως

P-1012/02

Hans-Peter Martin Eλεγχθείσες Συγχωνεύσεις Εταιριών (Mergers) κατά
το 2001

P-1013/02

Gary Titley Πολιτική ανταγωνισµού στην αγορά ενέργειας P-1014/02

W.G. van Velzen Άρθρο που δηµοσίευσε στις 27.03.2002 η εφηµερίδα
Financial Times και το οποίο αναφέρει ότι η Επιτροπή
προτίθεται να επέµβει στον καθορισµό της τιµής των
απολήξεων κλήσης  που επιβάλλουν οι φορείς
εκµετάλλευσης

P-1015/02

Dirk Sterckx Η εφαρµογή του "κανονισµού για τις φράουλες" όσον
αφορά τα εµπόδια που θέτει η Γαλλία στις
σιδηροδροµικές εµπορευµατικές µεταφορές µέσω της
σήραγγας κάτω από τη Μάγχη

P-1016/02

Francesco Speroni Περιορισµοί στη χρήση επιταγών σε ευρώ P-1017/02

Philip Bradbourn Εκτίµηση της ποιότητας του νερού P-1018/02

Charles Tannock Περιφερειακή πολιτική µε ιδιαίτερη αναφορά στη
Σλοβακία και άλλες υποψήφιες για ένταξη χώρες

E-1019/02

Joan Colom i Naval Εκτέλεση των θέσεων Β2-1411 και Β5-3003 του
προϋπολογισµού

E-1020/02

Brice Hortefeux Ηχητικές οχλήσεις από την εναέρια κυκλοφορία E-1021/02

Bartho Pronk και άλλοι Συµπληρωµατική ερώτηση σχετικά µε την Ε-2069/01
για την ελεύθερη κυκλοφορία των κυβερνητών
σκάφους

E-1022/02

Christopher Huhne Στοιχεία δηµόσιων οικονοµικών P-1023/02

Claude Moraes Ελεύθερη κυκλοφορία των ατόµων και επιδόµατα
θανάτου στην ΕΕ

P-1024/02

Eµµανουήλ Μπακόπουλος Γεγονότα στη Μέση Ανατολή P-1025/02

Klaus-Heiner Lehne ∆ιακρίσεις λόγω της εισαγωγής τοπικών
περιβαλλοντικών κανονισµών σε τέσσερις σουηδικές
πόλεις

E-1026/02

Helmuth Markov Επιστροφή επιδοτήσεων E-1027/02

΄Αννα Καραµάνου Tραγικός θάνατος 14 κοριτσιών στη Σαουδική Αραβία E-1028/02

΄Αννα Καραµάνου Tραγικός θάνατος 14 κοριτσιών στη Σαουδική Αραβία E-1029/02
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Michiel van Hulten ∆ιορισµός ανώτερων υπαλλήλων του Συµβουλίου E-1030/02

Philip Bushill-Matthews Ανθρώπινα δικαιώµατα E-1031/02

Elizabeth Lynne Καταστροφή πολύτιµων για την άγρια ζωή οικοτόπων
στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη ως αποτέλεσµα
της ανάπτυξης της υποδοµής  στον τοµέα των
µεταφορών

E-1032/02

Christopher Huhne Στοιχεία για τα δηµόσια οικονοµικά E-1033/02

Daniel Hannan Αναπάντητα ερωτήµατα σχετικά µε τον ρόλο της ΕΚΤ
στην εκστρατεία υπέρ του ευρώ στη Βρετανία

E-1034/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Υιοθεσίες στη Ρουµανία E-1035/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Υιοθεσίες παιδιών στη Ρουµανία E-1036/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Aλιεία της γαρίδας στα ύδατα του Svalbard E-1037/02

Theresa Zabell ∆ιεθνείς υιοθεσίες στη Ρουµανία E-1038/02

Theresa Zabell ∆ιεθνείς υιοθεσίες στη Ρουµανία E-1039/02

Theresa Zabell ∆ιεθνείς υιοθεσίες στη Ρουµανία E-1040/02

Jules Maaten Υποχρέωση δηµοσιεύσεως των ετήσιων λογαριασµών
επιχειρήσεων στο ∆ιαδίκτυο

P-1041/02

José Pomés Ruiz Euronews, Gara και ΕΤΑ P-1042/02

Aντώνιος Τρακατέλλης ∆ιαχείριση υδάτινων πόρων στην Ελλάδα P-1043/02

Theresa Zabell Αθλητικές άδειες P-1044/02

Raina Echerer Νέοι νόµοι περί αλλοδαπών στην Αυστρία και
Συνθήκη Σένγκεν

E-1045/02

Raina Echerer Νέοι νόµοι περί αλλοδαπών στην Αυστρία και
Συνθήκη Σένγκεν

E-1046/02

Elisabeth Schroedter Εξόρυξη χαλικιού στον βιότοπο χλωρίδας και πανίδας,
"αριθ. 49: Nordrügensche Boddenlandschaft"
(Neuendorfer Wieck), Μεκλεµβούργο-∆υτική
Ποµερανία

E-1047/02

Chris Davies ∆ράση της Επιτροπής κατά του τεµαχισµού των
καρχαριών

E-1048/02

Claude Moraes Ελεύθερη κυκλοφορία των ατόµων και επιδόµατα
θανάτου στην ΕΕ

E-1049/02

Christopher Heaton-Harris Ίδιοι πόροι και σύστηµα µεταφορών E-1050/02

Graham Watson Καταστροφή από το Ισραήλ χρηµατοδοτηµένων από
την ΕΕ προγραµµάτων

E-1051/02
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Laura González Álvarez Έργο χωµατερής στο Los Arcos (Ναβάρα - Ισπανία) E-1052/02

Laura González Álvarez Ατµοσφαιρική και ηχητική ρύπανση στη Logrezana
(Carreño -Αστουρία -Ισπανία)

E-1053/02

Generoso Andria και Giuseppe
Nisticò

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χωµατερής "La
Marca"

E-1054/02

W.G. van Velzen Η σύνθεση της οµάδας ανεξαρτήτων ρυθµιστών E-1055/02

Michiel van Hulten Έρευνα σχετικά µε τη δηµιουργία καρτέλ εκ µέρους
των ολλανδών ζυθοποιών

E-1056/02

Ilda Figueiredo Πολιτική πληροφόρησης σχετικά µε την αναθεώρηση
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

E-1057/02

Ilda Figueiredo Στήριξη στην παράκτια αλιεία και στην αλιεία µικρής
κλίµακας

E-1058/02

Camilo Nogueira Román ∆ιακρίσεις εις βάρος της οικογενειακής γεωργίας κατά
την κατανοµή εντός του ισπανικού κράτους των
οικονοµικών ενισχύσεων από το ΕΓΤΠΕ-Τµήµα
Εγγυήσεων: η περίπτωση της Γαλικίας.

E-1059/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Αποτροπή πολεµικών επιχειρήσεων στο Ιράκ E-1060/02

Σταύρος Ξαρχάκος Ανταλλαγή στοιχείων µεταξύ εθνικών αρχών (Ι.D.Α) E-1061/02

Σταύρος Ξαρχάκος Εδρα των Οργάνων της Ε.Ε. E-1062/02

Σταύρος Ξαρχάκος Εδρα των Οργάνων της Ε.Ε. E-1063/02

Σταύρος Ξαρχάκος Προστασία των αρχαιοτήτων σε ευρωπαϊκά µουσεία E-1064/02

Glyn Ford Μέτρα αντιποίνων κατά των ΗΠΑ E-1065/02

Glyn Ford Μέτρα αντιποίνων κατά των ΗΠΑ E-1066/02

Glyn Ford Tροποποιήσεις των κανονιστικών ρυθµίσεων των
ΗΠΑ  για τη µετανάστευση και πιθανή διακοπή του
προγράµµατος κατάργησης  της θεώρησης
διαβατηρίων για τους πολίτες της ΕΕ

E-1067/02

Glyn Ford ∆ιαβατήρια, βιοµετρική αναγνώριση και προστασία
δεδοµένων

E-1068/02

Glyn Ford Συσσωρευτές νικελίου-καδµίου E-1069/02

Chris Davies Ασφάλεια των πλοίων E-1070/02

Glenys Kinnock Αλιευτικές  συµφωνίες στον Ειρηνικό E-1071/02

Erik Meijer Eισαγωγές του φυτού Dicksonia antarctica και ο
κίνδυνος  που αυτές συνεπάγονται για το είδος των
κυαθεϊδών

E-1072/02
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Juan Ojeda Sanz ∆ιεθνείς υιοθεσίες στη Ρουµανία E-1073/02

Monica Frassoni Ιππικό κέντρο Horse Country στην τοποθεσία
κοινοτικού ενδιαφέροντος San Vero Milis,  στο
Oristano

E-1074/02

Erik Meijer Αποδοχή της βρεφικής δυσµορφίας ως συνέπεια της
ρύπανσης µε την γυναικεία ορµόνη οιστρογόνο των
πόσιµων υδάτων που προέρχονται από ποταµούς

E-1075/02

Erik Meijer Οι διαφορές στην αντίσταση στο βακτήριο των
νοσοκοµείων staphylococcus aureus (χρυσίζων
σταφυλόκοκκος) και η µη χορήγηση νοσοκοµειακής
περίθαλψης ως αποτέλεσµα καραντίνας

E-1076/02

Erik Meijer Αµερικανική πίεση στην ΕΕ για την περιστολή των
δικαιωµάτων του ανθρώπου µέσω προσαρµογής του
ποινικού δικαίου και της διαδικασίας ποινικής δίωξης

E-1077/02

Erik Meijer ∆ιασυνοριακή σιδηροδροµική γραµµή µεταξύ
Groningen και Βρέµης. Συνεχιζόµενη καθυστέρηση
της ανακαίνισης του τµήµατος της γραµµής µεταξύ
Nieuweschans και Leer

E-1078/02

Erik Meijer ∆ιασυνοριακός σιδηρόδροµος µεταξύ Groningen και
Βρέµης. Η συνεχιζόµενη καθυστέρηση
επαναλειτουργίας της γραµµής λόγω αντικρουόµενων
απαιτήσεων

E-1079/02

Erik Meijer Ο διασυνοριακός σιδηρόδροµος µεταξύ Groningen και
Βρέµης. Η εύρεση µιας αποτελεσµατικής και φιλικής
προς το κοινό λύσης για την επαναλειτουργία της
γραµµής

E-1080/02

Erik Meijer Αβεβαιότητα σχετικά µε την πρόοδο των
καθυστερούµενων εργασιών ανακαίνισης, τη
χρηµατοδότηση και τη µελλοντική χρήση του κτιρίου
Berlaymont στις Βρυξέλλες

E-1081/02

Jules Maaten Αντιβιοτικά στο µέλι και σε άλλα τρόφιµα E-1082/02

Bart Staes Bλάβη στο περιβάλλον βάσει των οδηγιών περί
διατήρησης οικοτόπων και αγρίων πτηνών και της
οδηγίας για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από τα έργα στο Deurganckdok

E-1083/02

Bart Staes Η έναρξη έργων στο Deurganckdok και τα
αντισταθµιστικά µέτρα που ανακοινώθηκαν από την
Κυβέρνηση της Φλάνδρας

E-1084/02

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Χρηµατοδότηση προγραµµάτων κοινοτικού πλαισίου
στήριξης στην Ελλάδα

E-1085/02
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Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Πορεία εφαρµογής των προγραµµάτων "Αγροτική
Ανάπτυξη" και "Αλιεία" του Γ΄ ΚΠΣ στην Ελλάδα

E-1086/02

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Πορεία των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων στην Ελλάδα

E-1087/02

Eµµανουήλ Μπακόπουλος Μετατροπή χιλιοµετρικού δείκτη σε επιβατικά
αυτοκίνητα

E-1088/02

Eµµανουήλ Μπακόπουλος Παράνοµη εισαγωγή σκυλιών στο Βέλγιο E-1089/02

Eµµανουήλ Μπακόπουλος Παραποµπή κρατών µελών στο Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο για µή εφαρµογή της οδηγίας 98/84/ΕΚ

E-1090/02

Lousewies van der Laan, Emilio
Menéndez del Valle και Andrew
Duff

Εµπάργκο όπλων κατά του Ισραήλ E-1091/02

Glenys Kinnock Πλατφόρµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης AKE-EE E-1092/02

Adriana Poli Bortone Προτεραιότητες της Επιτροπής στο πλαίσιο της
πολιτικής µεταφορών

E-1093/02

Paulo Casaca Η διαχείριση κεφαλαίων του ΕΚΤ από το ΙΜΕFΕ
(Ινστιτούτο για την Απασχόληση και την
Επαγγελµατική Κατάρτιση) της Μαδρίτης

E-1094/02

Luigi Cocilovo Αγνόηση των ευρωπαϊκών οδηγιών σχετικά µε την
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

P-1095/02

Rainer Wieland ∆ιακρίσεις εις βάρος Γερµανών σε αυστριακούς
κυνηγότοπους

P-1096/02

Gerhard Schmid Η Ουγγαρία στον κατάλογο των χωρών που δεν είναι
πρόθυµες να συνεργαστούν για την καταπολέµηση της
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες

P-1097/02

Aντώνιος Τρακατέλλης Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που
προκύπτουν από την έκθεσή τους στον αµίαντο κατά
την εργασία τους

E-1098/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Επιστροφή φόρου και η απόφαση του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-249/00

E-1099/02

Charles Tannock Παρεµπίπτον αλίευµα δελφινιών και άλλων κητωδών
στα ευρωπαϊκά ύδατα, ιδίως όταν προκύπτει ως
συνέπεια πελαγικής αλιείας

E-1100/02

Daniel Hannan Γιγαντιαία αγάλµατα στην Σικελία E-1101/02

Carlos Bautista Ojeda ∆ιεθνείς υιοθεσίες µεταξύ Ισπανίας και Ρουµανίας E-1102/02

María Valenciano Martínez-
Orozco και Anna Terrón i Cusí

Απόφαση πλαίσιο του Συµβουλίου για την
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων

E-1103/02
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Isidoro Sánchez García Πολιτικά µέτρα για την αποσαφήνιση της κατάστασης
µεταξύ Καναρίων Νήσων και Μαρόκου

E-1104/02

Christopher Huhne Στοιχεία σχετικά µε το ΑΕγχΠ σε περιφερειακό
επίπεδο

E-1105/02

Christopher Huhne Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών E-1106/02

Graham Watson Αύξηση των θανάτων δελφινιών E-1107/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Μέτρα ενάντια στην Ισραηλινή Κυβέρνηση E-1108/02

Χρήστος Ζαχαράκης και
Kωνσταντίνος Χατζηδάκης

∆ιασφάλιση της προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων στην Αλγερία

E-1109/02

Χρήστος Ζαχαράκης και
Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

∆ιασφάλιση της προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων στην Αλγερία

E-1110/02

Ιωάννης Μαρίνος Oφέλη από την ανάπτυξη του "Γαλιλαίου" E-1111/02

Richard Corbett Εµπορικές σχέσεις (ΗΠΑ, Ιαπωνία και η ΕΕ) E-1112/02

Carlos Bautista Ojeda Κατάσταση του επιτόπιου προσωπικού του
Υπουργείου Άµυνας που εργάζεται για τις ένοπλες
δυνάµεις των ΗΠΑ στην Ισπανία

E-1113/02

Luigi Cocilovo Νοµοθετικές πράξεις προβλεπόµενες από την
Επιτροπή µετά την απόφαση του ∆ικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 15.01.2002, υπόθεση C-
55/2000

E-1114/02

Lousewies van der Laan Η παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων λόγω της θέσπισης
ολλανδικού έκτακτου νόµου σχετικά µε τους εµπόρους
ναρκωτικών

E-1115/02

Astrid Thors Απάτη µε πιστωτικές κάρτες στο πλαίσιο του
ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ευρώπη

E-1116/02

Dana Scallon Πωλήσεις πρώιµων πράσων σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 2396/2001

P-1117/02

André Brie Αντίδραση σε δήλωση του βρετανού Υπουργού
Αµύνης, κ. Geoff Hoon, σχετικά µε την πολιτική της
Βρετανίας έναντι του Ιράκ και την ενδεχόµενη χρήση
πυρηνικών όπλων

P-1118/02

Bartho Pronk Το Παράρτηµα ΙΙα του άρθρου 10α του Κανονισµού
1408/71

P-1119/02

Heinz Kindermann Στήριξη εκ µέρους της ΕΕ της προώθησης και της
χρήσης συµβατών µε το περιβάλλον αλιευτικών
µεθόδων και τεχνικών

P-1120/02
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Johannes Swoboda υνατότητα προώθησης των φοιτητικών εστιών µέσω
της ΕΕ

E-1121/02

Herbert Bösch Μεταφορά νεκρών E-1122/02

Herbert Bösch Ακύρωση της απαίτησης να επιδεικνύεται µια
αυτοκόλλητη ετικέττα στο S16

E-1123/02

Christopher Heaton-Harris PROMEURO E-1124/02

Isidoro Sánchez García Υιοθεσίες παιδιών από τη Ρουµανία E-1125/02

Astrid Lulling ∆ιαφορές ανάµεσα στις τιµές χονδρικής εκτός ΦΠΑ
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

E-1126/02

Luciana Sbarbati Αλιευτικές δραστηριότητες και θαλάσσιοι πόροι E-1127/02

Erik Meijer Παρεµπόδιση της παροχής ύδατος στις Κάτω Χώρες,
ως συνέπεια της αυξανόµενης χηµικής ρύπανσης του
Ρήνου

E-1128/02

Erik Meijer Η έλλειψη διαφάνειας και συγκρισιµότητας όσον
αφορά τη δηµοσιονοµική διαχείριση των πόρων στα
διάφορα τµήµατα της κάθε ευρωπεριφέρειας

E-1129/02

Ακυρωθείσα ερώτηση E-1130/02

Brian Simpson Οικονοµική ενίσχυση που δόθηκε στην Alitalia, τον
εθνικό αεροµεταφορέα της Ιταλίας

E-1131/02

Bart Staes Η διαφάνεια των συζητήσεων στους κόλπους της
οµάδας STAR 21

P-1132/02

Iωάννης Μαρίνος Ενδοκοινοτικοί επαναπατρισµοί σορών E-1133/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Κόστος διαχείρισης γεωργικών ενισχύσεων E-1134/02

Σταύρος Ξαρχάκος Απόψεις του Επιτρόπου κ. Πάττεν για την Αλβανία E-1135/02

Glenys Kinnock και Eluned
Morgan

Εµπόριο γούνας που προέρχεται από κατοικίδιους
σκύλους και κατοικίδιες γάτες

E-1136/02

Elspeth Attwooll ∆ιατήρηση των θαλάσσιων αγελάδων και διεθνείς
αλιευτικές συµφωνίες

E-1137/02

Erik Meijer Η αλλαγή της ισραηλινής κυβερνητικής πολιτικής, της
ειρηνικής συµβίωσης µε ισότιµο παλαιστινιακό κράτος
σε συνεχιζόµενη άσκηση βίας

E-1138/02

Erik Meijer Μέτρα της ΕΕ για να αντιµετωπισθεί πραγµατικά ο
συνεχιζόµενος αποικισµός, καταστροφή και εκδίωξη
ατόµων στα παλαιστινιακά εδάφη από το Ισραήλ

E-1139/02
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Erik Meijer Αυξανόµενη εξάρτηση της πολωνικής οικονοµίας από
τις γεωργικές επιχειρήσεις και τις διεθνείς οδικές
µεταφορές λόγω συρρίκνωσης της χαλυβουργικής
βιοµηχανίας

E-1140/02

Erik Meijer Εξώσεις, άστεγοι και εξάπλωση των εθνικών
εχθροτήτων λόγω του εξωτερικού "ενδιαφέροντος" για
τα δύο δηµοκρατικά κρατίδια της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης

E-1141/02

Carlos Lage Προϊόντα διατροφής που περιέχουν παιχνιδάκια E-1142/02

Jonas Sjöstedt Μελλοντικό κόστος φαρµακευτικών προϊόντων P-1143/02

William Newton Dunn Κρατική βοήθεια P-1144/02

Σταύρος Ξαρχάκος Μη χρήση από υπαλλήλους της Επιτροπής της
µητρικής τους γλώσσας

P-1145/02

Niels Busk Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα P-1146/02

Jens-Peter Bonde ∆ιεθνή πρότυπα για τα τρόφιµα E-1147/02

Michl Ebner Σύµβαση των Άλπεων E-1148/02

Michl Ebner Σύµβαση των Άλπεων - Ιταλία E-1149/02

Michl Ebner Έτος του βιβλίου και της ανάγνωσης E-1150/02

Erik Meijer Ο ανταγωνισµός για το εµπόριο έργων τέχνης µεταξύ
των ΗΠΑ και της Ε.Ε. και οι εναλλακτικές µέθοδοι
διατήρησης του ευρωπαϊκού µεριδίου στο εµπόριο
αυτό

E-1151/02

Dominique Vlasto Εξαίρεση για τους συσσωρευτές νικελίου-καδµίου στα
ηλεκτρικά οχήµατα στο πλαίσιο του Παραρτήµατος II
της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήµατα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους

E-1152/02

Sebastiano Musumeci Φύτευση αµπελιών στη Σικελία P-1153/02

Jorge Hernández Mollar Παρουσία της Επιτροπής στο Πέµπτο Παγκόσµιο
Συνέδριο για το Αβοκάντο

E-1154/02

Jorge Hernández Mollar Ευρωπαϊκή διαδικασία για την ταχεία εξέταση των
διαφορών

E-1155/02

Jorge Hernández Mollar Χωριά χωρίς γέφυρα στην ισπανική επαρχία της
Μάλαγα

E-1156/02

Salvador Garriga Polledo Ελεύθερη κυκλοφορία φοιτητών και καθηγητών στα
κράτη της Ένωσης

E-1157/02

Salvador Garriga Polledo Η διδασκαλία των µαθηµατικών στην ΕΕ E-1158/02
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María Sornosa Martínez Στάδιο της έρευνας της Επιτροπής σχετικά µε την
υπόθεση των κρουσµάτων της νόσου των λεγεωναρίων
στο Αλκόϋ (Αυτόνοµη ∆ιοικητική Περιφέρεια της
Βαλένθια - Ισπανία)

P-1159/02

Nelly Maes Εµπάργκο όπλων έναντι του Ισραήλ - Αναστολή της
στρατιωτικής συνεργασίας µε τη χώρα αυτή

P-1160/02

Christopher Heaton-Harris ∆ηλώσεις αξιοπιστίας των Γενικών ∆ιευθυντών E-1161/02

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Υπερβολικών διαστάσεων χοιροτροφείο E-1162/02

Luis Berenguer Fuster Φάκελος ενισχύσεων του δηµοσίου για το θεµατικό
πάρκο "Μυθική Γη" ("Τerra Mitica"): Χορήγηση
πιστώσεως από την Κυβέρνηση της Ισπανίας

E-1163/02

Bart Staes Υλοποίηση του σχεδίου "Volontari del Turismo" στην
κοινότητα Casina

E-1164/02

Camilo Nogueira Román Μη διεξαγωγή στη Γαλικία της επιχείρησης
εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου το έτος 2001.
Απόλυση εκ µέρους της κυβερνήσεως της Γαλικίας
129 κτηνιάτρων που απασχολούντο στην εξυγίανση

E-1165/02

Cecilia Malmström Η οδηγία σχετικά µε τα έπιπλα E-1166/02

Rolf Berend Εσωτερική αγορά ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου E-1167/02

Ruth Hieronymi Η χηρεύουσα θέση του διευθυντή της αντιπροσωπείας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βόννη

P-1168/02

Aντώνιος Τρακατέλλης ∆ιασπορά επικίνδυνων ουσιών σε θαλάσσιες περιοχές
στην Ελλάδα

E-1169/02

Iωάννης Αβέρωφ και
Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Κατασκευή τραµ Αθήνας E-1170/02

Carmen Cerdeira Morterero Συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνείς
διασκέψεις κορυφής.

E-1171/02

Esko Seppänen Τα ωράρια εργασίας και οι διακοπές των υπαλλήλων
της Επιτροπής

E-1172/02

Nelly Maes Εµπάργκο όπλων κατά του Ισραήλ: διακοπή της
στρατιωτικής συνεργασίας µε το Ισραήλ

E-1173/02

Toine Manders Η θέση ισχύος των επιχειρήσεων µέσων ενηµέρωσης E-1174/02

Erik Meijer και Herman Schmid Εκτέλεση πληρωµών της ΕΕ µέσω της "remittance
bank" Al Barakaat και οι συνέπειες των εµποδίων από
την Επιτροπή Κυρώσεων των Ηνωµένων Εθνών

E-1175/02

Mogens Camre Παρότρυνση σε βιαιοπραγίες εκ µέρους
µουσουλµάνων ιµάµηδων

E-1176/02
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Mogens Camre Παρότρυνση σε βιαιοπραγίες εκ µέρους
µουσουλµάνων ιµάµηδων

E-1177/02

Anneli Hulthén Μεταφορά µε πλοίο λιπαρών ουσιών για την
παρασκευή µαργαρίνης, σε δεξαµενές που
προορίζονται για χηµικά προϊόντα

E-1178/02

Jonas Sjöstedt Μνεία ενδεικτικών τιµών στα βιβλία που πωλούνται
στην εσωτερική αγορά

E-1179/02

Piia-Noora Kauppi Οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού στη ναυπηγική
αγορά από τη Νότιο Κορέα και η παραποµπή του
θέµατος στον ΠΟΕ

P-1180/02

Karin Riis-Jørgensen Οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού στη ναυπηγική
αγορά από τη Νότιο Κορέα και η παραποµπή του
θέµατος στον ΠΟΕ

P-1181/02

Marco Cappato Κρίσιµη πολιτική κατάσταση στο Νησί της
Μαδαγασκάρης

P-1182/02

María Izquierdo Rojo Καταδίκη σε θάνατο δια λιθοβολισµού της
κατηγορουµένης για µοιχεία Amina Lawal

P-1183/02

James Nicholson ∆ίωξη των Χριστιανών στην Κίνα, την Ινδονησία, το
Λάος, το Βιετνάµ και τη Βιρµανία

E-1184/02

Erik Meijer Τερµατισµός των εξαγωγών αµιαντούχων ουσιών από
τα κράτη µέλη της Ε Ε προς άλλα κατόπιν της
απαγόρευσης χρήσεώς τους εντός της Ε Ε

E-1185/02

Jacques Poos Καταστροφή των παλαιστινιακών υποδοµών που
έχουν χρηµατοδοτηθεί από την ΕΕ

P-1186/02

Herbert Bösch Πιθανή εµπλοκή του Βατικανού σε απάτες µε τις
γεωργικές επιδοτήσεις

E-1187/02

Caroline Lucas Εκτίµηση των επιπτώσεων βιωσιµότητας για τη
Συµφωνία ΕΕ-Μεξικού

E-1188/02

Caroline Lucas Περαιτέρω εξέλιξη της Συµφωνίας ΕΕ-Μεξικού E-1189/02

Caroline Lucas Εµπόριο και περιβάλλον E-1190/02

Jacques Poos Καταστροφή παλαιστινιακών υποδοµών που έχουν
χρηµατοδοτηθεί από την ΕΕ

E-1191/02

Erik Meijer Επιπτώσεις εισαγωγής του ευρώ: οι καταναλωτές
διαπιστώνουν άνοδο των τιµών και επιθυµούν
επαναφορά του παλαιού νοµίσµατος

E-1192/02

Erik Meijer Συνέπειες της εισαγωγής του ευρώ: µέτρα για την
προστασία του κοινού έναντι της ανόδου των τιµών
και της µειώσεως της αγοραστικής δύναµης

E-1193/02
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Erik Meijer Επιπτώσεις της εισαγωγής του ευρώ:  η µη µετατροπή
εθνικών νοµισµάτων και χαρτονοµισµάτων που δεν
ισχύουν πλέον

E-1194/02

Erik Meijer Επιπτώσεις της εισαγωγής του ευρώ. Αύξηση της
κατανάλωσης και ελλείµµατα στους τραπεζικούς
λογαριασµούς µεµονωµένων κατόχων

E-1195/02

Giovanni Fava Αγορά κινητής τηλεφωνίας στην Ιταλία και κοινοτική
νοµοθεσία σε θέµατα ανταγωνισµού - ∆ιένεξη Blu
S.p.A.

P-1196/02

Esko Seppänen Οι µισθοί των επιτρόπων P-1197/02

Mogens Camre Επιχειρήσεις µεταφορών µε ταχυδροµική διεύθυνση
στο Λουξεµβούργο

E-1198/02

Christopher Huhne ∆ηµόσια σύµβαση για την προµήθεια εµβολίων
έκτακτης ανάγκης

E-1199/02

Christopher Huhne Ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων µε προκήρυξη
διαγωνισµού

E-1200/02

Christopher Huhne Κοινοποίηση συµβάσεων E-1201/02

Nirj Deva ∆ιοίκηση E-1202/02

Phillip Whitehead Γούνα σκύλου και γάτας E-1203/02

Glenys Kinnock Ελάφρυνση του χρέους των χωρών ΑΚΕ E-1204/02

Glenys Kinnock Ελάφρυνση του χρέους των χωρών ΑΚΕ E-1205/02

María Rodríguez Ramos Παρατυπίες κατά την υποβολή προγράµµατος του
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για την Απασχόληση

E-1206/02

Antonio Tajani, Guido Podestà
και Amalia Sartori

Φωτορύπανση E-1207/02

Yves Butel Μετεγκαταστάσεις P-1208/02

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Κατασκευή συγκροτήµατος κατοικιών στην παραλία
Βαγιά Σερίφου

E-1209/02

Glyn Ford Ευρωπαϊκή κάρτα υγείας E-1210/02

Glyn Ford Mirko Tremaglia E-1211/02

James Provan Μεταρρύθµιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής E-1212/02

Theresa Villiers Μολυβδοσφραγίδες ασφαλείας και µεταφορά
εµπορευµάτων

E-1213/02

Theresa Villiers Οδηγία για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες και τις
υπηρεσίες εκτέλεσης και µόνο

E-1214/02
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Carlos Bautista Ojeda Κατάσταση του πυρηνέλαιου E-1215/02

Carlos Bautista Ojeda Πρόταση σχετικά µε την ΚΟΑ ρυζιού E-1216/02

Cristiana Muscardini Ταξινόµηση του "νωπού γάλακτος" E-1217/02

Arlindo Cunha Προϊόντα διατροφής η συσκευασία των οποίων
περιέχει δώρα

E-1218/02

Daniela Raschhofer Ενισχύσεις αθλητικών συλλόγων E-1219/02

Daniela Raschhofer Εφαρµογή των προγραµµάτων Socrates και Erasmus E-1220/02

Michael Cashman Ασφάλεια των οδηγών βαρέων οχηµάτων µε αριστερό
τιµόνι στους δρόµους του Ηνωµένου Βασιλείου

E-1221/02

Glyn Ford Αφαίρεση των σφραγισµάτων που περιέχουν
αµάλγαµα υδραργύρου

E-1222/02

Glyn Ford Συµφωνία για συνεργασία στον τοµέα της επιστήµης
και της τεχνολογίας µε το Ισραήλ σε ό,τι αφορά το
Έκτο πρόγραµµα-πλαίσιο

E-1223/02

Terence Wynn Οι Ilois των Νησιών Chagos E-1224/02

Alejandro Cercas ∆ιεθνείς υιοθεσίες στη Ρουµανία E-1225/02

Robert Goebbels Ο τόπος εγκατάστασης των υπηρεσιών της Επιτροπής
που είναι υπεύθυνες για τη δηµόσια υγεία

E-1226/02

Luciano Caveri Γλωσσικές µειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση E-1227/02

Luciano Caveri ∆ιµερείς σχέσεις µε την Ελβετική Συνοµοσπονδία E-1228/02

Luciano Caveri Σύµβαση των Άλπεων E-1229/02

Luciano Caveri Σύστηµα αυτόµατης είσπραξης διοδίων "Telepass" E-1230/02

Franz Turchi Θαλάσσια κινητή υπηρεσία E-1231/02

Camilo Nogueira Román Χρηµατοδότηση µε κεφάλαια ΕΤΠΑ για την
αντικατάσταση των περιφερειακών τηλεφώνων µε
κυψελοειδή θύρα (TRAC) στην Γαλικία.

E-1232/02

Gabriele Stauner Προσαυξήσεις των απολαβών µελών της Επιτροπής
κατά την καταβολή του µισθού τους

P-1233/02

Neil MacCormick Ετικέτες καταβολής φόρου και έλεγχος του
λαθρεµπορίου

P-1234/02

Michl Ebner ∆ολοµίτες - Παγκόσµια πολιτιστική κληρονοµιά E-1235/02

Michl Ebner Πανευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία αλληλεγγύης E-1236/02

Michl Ebner Αριθµός κλήσης έκτακτης ανάγκης στην ΕΕ E-1237/02

Glenys Kinnock ∆ικαιώµατα των παιδιών E-1238/02
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Joan Colom i Naval και άλλοι Νιτρορύπανση στην Καταλωνία E-1239/02

Theresa Zabell ∆ιαφορετική αεροπορική εταιρεία E-1240/02

Fernando Fernández Martín ∆ιεθνής υιοθεσία παιδιών από τη Ρουµανία E-1241/02

Monica Frassoni Υλοποίηση σχεδίου προστασίας της παράκτιας ζώνης
του Poetto (Σαρδηνία, Ιταλία)

E-1242/02

Luciano Caveri Ενηµερωτικές εκστρατείες για τους κινδύνους από την
κατανάλωση µελιού

E-1243/02

Luciano Caveri Εκσυγχρονισµός ελβετικού αυτοκινητοδρόµου N2 E-1244/02

Armando Cossutta Επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στον οίνο E-1245/02

Jonas Sjöstedt Άρνηση της επιστροφής κατασχεθείσας περιουσίας
στους Ασσύριους - Σύριους του Τούρ Αµπντίν

E-1246/02

_______________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0014/02)                                                      10 Απριλίου 2002

10 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Bernd POSSELT Η έννοια του γάµου στην ΕΕ H-0166/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Η εξουσία των µεγάλων κρατών στην ΕΕ µελλοντικά: το
έγγραφο Blair-Schröder

H-0170/02

Brian CROWLEY Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή H-0172/02

Marie ISLER BÉGUIN Κοινοτικό πρόγραµµα σχολικής εκπαίδευσης για το
περιβάλλον

H-0174/02

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Κύρωση της συµφωνίας του Κοτονού H-0179/02

Richard CORBETT Κασµίρ H-0183/02

Cecilia MALMSTRÖM Θεώρηση διαβατηρίου για την επίσκεψη ιθύνοντος πολίτη
από την Ταϊβάν

H-0187/02

María RODRÍGUEZ
RAMOS

Απεµπλοκή στις διεθνείς υιοθεσίες στην Ρουµανία H-0192/02

Pat GALLAGHER ∆ιεθνείς υιοθεσίες και Ρουµανία H-0219/02

Jonas SJÖSTEDT Επέκταση των µητρώου 2 του SIS H-0193/02

H ΄Ωρα των Ερωτήσεων προς την Επιτροπή, που είχε προβλεφθεί για τις 9 Απριλίου 2002, διεγράφη
από την Ηµερήσια ∆ιάταξη και όλες οι ερωτήσεις έλαβαν γραπτή απάντηση.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002

΄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 40 10 39 8 1 0 0 κ. de MIGUEL

Επιτροπή 64 0 64 0 0 0 0 ∆όθηκαν γραπτές απαντήσεις για
όλες τις υποβληθείσες ερωτήσεις

Σύνολο 104 10 103 8 1 0 0
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ. Αριθ. PE. Συντάκτης Θέµα Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Ηµεροµηνία
λήξης

Υπογραφές

01/2001 314.008 Generoso Andria, Francesco Fiori,
Charles Tannock, Monica Frassoni και
Fiorella Ghilardotti

Εµπόριο δερµάτων που προέρχονται από σκύλους και
γάτες

16.01.2002 16.04.2002 122

02/2002 315.747 Glyn FORD Απόφαση να κλείσει το εργοστάσιο  της Smurfit
Corrugated στο  Warrington 25.02.2002 25.05.2002 7

03/2002 316.160 Michael CASHMAN, Arlene
McCARTHY, Elisabeth LYNNE και
Caroline LUCAS

Οι κίνδυνοι έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία
προκαλούµενα από κεραίες ραδιοσυχνοτήτων και
κινητά τηλέφωνα

12.03.2002 12.06.2002 24

04/2002 316.161 Massimo CARRARO, Fiorella
GHILARDOTTI, Guido BODRATO
και Luigi COCILOVO

Η καταπολέµηση της τροµοκρατίας σε πλαίσιο
σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου

12.03.2002 12.06.2002 18

5/2002 316.880 Umberto SCAPAGNINI, Francesco
MUSOTTO, Raffaele LOMBARDO
και Giusppe NISTICÒ

Η συνεχής εισροή λαθροµεταναστών και προσφύγων
στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση

08.04.2002 08.07.2002 9

                                                     
1 Κατάσταση στις  12.04.2002





ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 39

∆ελτίο 13.05.2002 - EL - PE 313.430

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

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

BROK
(PPE-DE)

Η πρόοδος που έχει υλοποιηθεί στην
εφαρµογή της Κοινής Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας

AFET (O) 23.04.02

Οµάδα
PSE

Γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα:
ονοµασία προέλευσης, γεωγραφική
ένδειξη (τροποποίηση κανονισµού
2081/92)

AGRI (O) 17.04.02 C5-0178/02

Οµάδα
PPE-DE

Ασφάλεια τροφίµων: πρόσθετες ύλες
στη διατροφή των ζώων και στο πόσιµο
νερό

AGRI (O) 17.04.02 C5-0143/02

FÄRM
(PSE)

Ιντερνέτ: πολυετές πρόγραµµα για µια
ασφαλέστερη χρήση (τροποποίηση
απόφασης 276/1999/ΕΚ)

BUDG (Γ) 17.04.02 C5-0141/02

GUY-QUINT
(PSE)

Συµβούλιο της ΄Ενωσης: οριστική λήξη
των καθηκόντων υπαλλήλων της
Γενικής Γραµµατείας

BUDG (Γ) 17.04.02 C5-0155/02

GUY-QUINT
(PSE)

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: οριστική λήξη
των καθηκόντων µονίµων και έκτακτων
υπαλλήλων των πολιτικών οµάδων

BUDG (Γ) 17.04.02 C5-0156/02

Οµάδα
PPE-DE

Υγεία και αναπτυσσόµενες χώρες:
δικαιώµατα στον τοµέα της
αναπαραγωγής και της σεξουαλικής
ζωής (κατάργηση κανονισµού 14

BUDG (Γ) 17.04.02 C5-0114/02

CASACA
(PSE)

Γεωργικές στατιστικές: βελτίωση,
παράταση του εργαλείου έως το 2007
(τροποποίηση απόφασης 96/411/ΕΚ)

CONT (Γ) 16.04.02 C5-0064/02

SØRENSEN
(ELDR)

Φορολογικά συστήµατα στην εσωτερική
αγορά: πρόγραµµα FISCALIS 2007

CONT (Γ) 16.04.02 C5-0027/02

SØRENSEN
(ELDR)

Τελωνεία στην Κοινότητα: πρόγραµµα
δράσης ΤΕΛΩΝΕΙΑ 2007

CONT (Γ) 16.04.02 C5-0031/02

Οµάδα
PSE

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ επαγγελµατικών
προσόντων

CULT (Γ) 18.04.02 C5-0113/02
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

FERRER
(PPE-DE)

Περιφερειακές ζώνες ελεύθερων
συναλλαγών και εµπορική στρατηγική
της Ευρωπαϊκής Ενωσης

DEVE (Γ) 18.04.02

HOWITT
(PSE)

Παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας:
κοινωνική διαχείριση, θεµελιώδη
δικαιώµατα, κανόνες εργασίας.

DEVE (Γ) 18.04.02 C5-0162/02

LANNOYE
(VERTS/ALE)

Αειφόρος ανάπτυξη: προς µια
παγκόσµια σύµπραξη

DEVE (O) 17.04.02 C5-0173/02

SANDBÆK
(EDD)

Υγεία και αναπτυσσόµενες χώρες:
δικαιώµατα στον τοµέα της
αναπαραγωγής και της σεξουαλικής
ζωής (κατάργηση κανονισµού 14

DEVE (O) 18.04.02 C5-0114/02

WIJKMAN
(PPE-DE)

Αναπτυσσόµενες χώρες, ασθένειες που
οφείλονται στη φτώχεια: καταπολέµηση
του ΗΙV/ΑΙDS, της ελονοσίας και της
φυµατίωσης

DEVE (O) 18.04.02 C5-0100/02

LIPIETZ
(VERTS/ALE)

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

ECON (Γ) 15.04.02 C5-0088/02

MOMBAUR
(PPE-DE)

∆ιευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας:
προσανατολισµοί (τροποποίηση
απόφασης 1254/96/ΕΚ)

ECON (Γ) 15.04.02 C5-0111/02

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Η οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των
κρατών µελών

ECON (Γ) 15.04.02

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Αφγανιστάν, κυρώσεις : εµπάργκο,
απαγόρευση πτήσεων, δέσµευση των
πόρων των Ταλιµπάν (κατάργηση καν.
467/2001)

ECON (Γ) 15.04.02 C5-0132/02

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Ορισµός ΕΚΤ ECON (O) 15.04.02 C5-0186/02

JACKSON
(PPE-DE)

Εκθεση σχετικά µε την εξέλιξη των
διαπραγµατεύσεων για τη διεύρυνση

ENVI (Γ) 23.04.02 C5-0024/02
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

McKENNA
(VERTS/ALE)

Η υδατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή
΄Ενωση: παρόν και µέλλον

ENVI (Γ) 23.04.02

Οµάδα
PPE-DE

Ασφάλεια τροφίµων: πρόσθετες ύλες
στη διατροφή των ζώων και στο πόσιµο
νερό

ENVI (Γ) 23.04.02 C5-0143/02

KARAMANOU
(PSE)

Ευρωπαϊκός χώρος εκπαίδευσης και δια
βίου µάθησης: στρατηγική,
προτεραιότητες.

FEMM (Γ) 18.04.02 C5-0165/02

KARAMANOU
(PSE)

Ιντερνέτ: πολυετές πρόγραµµα για µια
ασφαλέστερη χρήση (τροποποίηση
απόφασης 276/1999/ΕΚ)

FEMM (Γ) 18.04.02 C5-0141/02

Οµάδα
PPE-DE

Υγεία και αναπτυσσόµενες χώρες:
δικαιώµατα στον τοµέα της
αναπαραγωγής και της σεξουαλικής
ζωής (κατάργηση κανονισµού 14

FEMM (Γ) 18.04.02 C5-0114/02

Οµάδα
PPE-DE

Προσωρινή απασχόληση: πλαίσιο
προστασίας για τους εργαζοµένους,
σχέσεις µε την εταιρία απασχόλησης

FEMM (Γ) 18.04.02 C5-0140/02

FERRI
(PPE-DE)

Γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα:
ονοµασία προέλευσης, γεωγραφική
ένδειξη (τροποποίηση κανονισµού
2081/92)

JURI (Γ) 16.04.02 C5-0178/02

Οµάδα
PSE

Προσωρινή απασχόληση: πλαίσιο
προστασίας για τους εργαζοµένους,
σχέσεις µε την εταιρία απασχόλησης

JURI (Γ) 16.04.02 C5-0140/02

SCHMITT
(PPE-DE)

∆ηµόσιες συµβάσεις: ανάθεση, ποινική
προστασία από απατηλή ή αθέµιτη
συµπεριφορά. Γερµανική πρωτοβουλία

LIBE (O) 18.04.02 C5-0416/00

CLEGG
(ELDR)

Αεροπορικές µεταφορές: προστασία από
τις αθέµιτες πρακτικές χωρών που δεν
είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

RETT (O) 18.04.02 C5-0133/02

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα : επιβατηγά
πλοία, κανόνες και πρότυπα ασφαλείας
(τροποποίηση οδηγίας 98/18/ΕΚ)

RETT (O) 18.04.02 C5-0145/02



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 43

∆ελτίο 13.05.2002 - EL - PE 313.430

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
PSE

Ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα: επιβατηγά
οχηµαταγωγά, ειδικές προδιαγραφές
ευστάθειας

RETT (O) 18.04.02 C5-0144/02

____________________





ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 45

∆ελτίο 13.05.2002 - EL - PE 313.430

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

 ΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο: Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 2/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 275
τελ.

΄Εγγραφο εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής: ΄Εκθεση προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την
εφαρµογή του προγράµµατος Grotius-αστικό δίκαιο το 2001

CONT
LIBE

SEC (02) 320
τελ.

 Ανακοίνωση της Επιτροπής: Πρώτη έκθεση προόδου σχετικά µε
την οικονοµική και κοινωνική συνοχή

AFET
AGRI
EMPL
RETT

COM (02) 46
τελ.

 25η Ετήσια ΄Εκθεση ∆ραστηριοτήτων της Συµβουλευτικής
Επιτροπής για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της
υγείας στο χώρο εργασίας - 2000

EMPL COM (02) 52
τελ.

 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: ΄Εκθεση συγκριτικής αξιολόγησης του
Σχεδίου ∆ράσης eEurope-2002

CULT
ITRE

COM (02) 62
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: 24η Ετήσια ΄Εκθεση ∆ραστηριοτήτων της
Συµβουλευτικής Επιτροπής για την ασφάλεια, την υγιεινή και την
πρόστασία της υγείας στο χώρο εργασίας - 1999

EMPL COM (02) 66
τελ.

 Η κατάσταση της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση - ΄Εκθεση
2000

ENVI
AGRI

COM (02) 67
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή του ευρωπαϊκού χάρτη για
τις µικρές επιχειρήσεις

ECON
EMPL
JURI
ITRE

COM (02) 68
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τις δεξιότητες και την κινητικότητα

CULT
ITRE
EMPL

COM (02) 72
τελ.



ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 47

∆ελτίο 13.05.2002 - EL - PE 313.430

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπη και την
Επιτροπή των Περιφερειών: Πίνακας αποτελεσµάτων σχετικά µε την
υλοποίηση της Ατζέντας Κοινωνικής Πολιτικής

FEMM
EMPL

COM (02) 89
τελ.

Komission kertomus vuoden 2001 talouspolitiikan laajojen
suuntaviivojen täytäntöönpanosta

EMPL
ECON

COM (02) 93
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: ∆ηµοκρατικός έλεγχος της Ευρωπόλ

LIBE COM (02) 95
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: ΄Ιντερνετ νέας γενιάς - προτεραιότητες της δράσης για
µετάβαση στο νέο πρωτόκολλο ΄Ιντερνετ IPv6

CULT
LIBE
ITRE

COM (02) 96
τελ.

 Απόφαση του Συµβουλίου για την έγκριση κανονισµού της
Επιτροπής για την εφαρµογή των διατάξεων σχετιά µε τον έλεγχο
των διασφαλίσεων της Ευρατόµ

BUDG
ITRE

COM (02) 99
τελ.

 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για τ ην εκπαίδευση και την κατάρτιση στο πλαίσιο της
µείωσης της φτώχειας στις αναπτυσσόµενες χώρες

CULT
FEMM
DEVE

COM (02) 116
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Προσαρµογή στις αλλαγές της
εργασίας και της κοινωνίας : µια νέα κοινοτική στρατηγική υγείας
και ασφάλειας 2002-2006

ENVI
FEMM
EMPL

COM (02) 118
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Η περιβαλλοντική τεχνολογία στην
υπηρεσία της αειφόρου ανάπτυξης

EMPL
ENVI
RETT
ITRE

COM (02) 122
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο:
Απολογισµός των ενεργειών εισαγωγής του ευρώ σε φυσική µορφή

ECON COM (02) 124
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο διαχείριση των υδάτων στις πολιτικές των
αναπτυσσοµένων χωρών και προτεραιότητες της συνεργασίας για
την ανάπτυξη της ΕΕ

ENVI
DEVE

COM (02) 132
τελ.

Γνώµη της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του καθεστώτος
του διαµεσολαβητή και των γενικών  όρων άσκησης των
καθηκόντων του

PETI
AFCO

COM (02) 133
τελ.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

24/2002

∆ήλωση της Πρoεδρίας εξ ovόµατoς της Ευρωπαϊκής´Εvωσης σχετικά µε τηv ειρηvευτική συµφωvία
που υπεγράφη στο Μαλίνο � Νότιο Σουλαβέσι - στις 12 Φεβρουαρίου 2002

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τις επίσηµες ειρηνευτικές συνοµιλίες που πραγµατοποιήθηκαν στο Μαλίνο
� Νότιο Σουλαβέσι - στις 11-12 Φεβρουαρίου µεταξύ εκπροσώπων της χριστιανικής και της
µουσουλµανικής κοινότητας των Μολούκων, και την επακόλουθη δήλωση 11 σηµείων για τον τερµατισµό
όλων των βιαιοτήτων στις Μολούκες, η οποία υπεγράφη στις 12 Φεβρουαρίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τη διαµεσολάβηση της κυβέρνησης της Ινδονησίας στην ειρηvευτική
διαδικασία, η οποία κατέστησε δυνατές τόσο τη διεξαγωγή των συνοµιλιών όσο και την παρούσα δήλωση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδοκά ότι η δήλωση του Μαλίνο θα αποτελέσει σηµαντικό βήµα προς την
αποκατάσταση του νόµου και της τάξης στις Μολούκες και τη συµφιλίωση της χριστιανικής και της
µουσουλµανικής κοινότητας στην επαρχία αυτή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει και τις δύο πλευρές που υπέγραψαν τη δήλωση 11 σηµείων να
εφαρµόσουν πλήρως το περιεχόµενό της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει την κυβέρνηση της Ινδονησίας να λάβει τα απαραίτητα µέτρα εναντίον των
εισβολέων που επιδιώκουν να αναστατώσουν την εν εξελίξει ειρηvευτική διαδικασία στην επαρχία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει συγχρόνως την ινδονησιακή κυβέρνηση να αρχίσει δραστηριότητες
αποκατάστασης και ανάπτυξης στην περιοχή, µε στόχο την ευρύτερη υποστήριξη της ειρηvευτικής
διαδικασίας από την κοινή γνώµη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει τη δέσµευσή της για την υποστήριξη της ειρηνικής επίλυσης των
περιφερειακών συγκρούσεων και την προθυµία της να βοηθήσει την κυβέρνηση της Ινδονησίας στην
εφαρµογή της ειρηvευτικής συµφωνίας.

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

________________________

28/2002

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σχετικά µε τις δηµοτικές εκλογές στην Καµπότζη (03.02.02)

Βρυξέλλες, 1η Μαρτίου 2002

- Η ΕΕ χαιρετίζει τη διεξαγωγή δηµοτικών εκλογών στην Καµπότζη στις 3 Φεβρουαρίου και σηµειώνει τα
επίσηµα αποτελέσµατα που κοινοποίησε η Εθνική Εκλογική Επιτροπή στις 25 Φεβρουαρίου. Η ΕΕ
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επιβεβαιώνει τα πορίσµατα της κοινοτικής αποστολής παρατήρησης των εκλογών, σύµφωνα µε τα οποία οι
εκλογές αυτές αντιπροσωπεύουν ένα βήµα προόδου της Καµπότζης προς τη δηµοκρατία, αλλά προκαλούν
ταυτόχρονα κάποια ανησυχία.

- Εξάλλου, η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση για τον µεγάλο αριθµό ψηφοφόρων που συµµετείχαν στις εκλογές.
Κρίνει ότι η υψηλή συµµετοχή και η πολιτισµένη συµπεριφορά των ψηφοφόρων της Καµπότζης αποτελούν
ενθαρρυντική ένδειξη της σταδιακής εδραίωσης της δηµοκρατίας σ� αυτή τη χώρα.

- Η ΕΕ θεωρεί επίσης θετική την ικανοποιητική τεχνική και υλικοτεχνική προετοιµασία των εκλογών, η
οποία είχε ως αποτέλεσµα την ειρηνική διεξαγωγή τους και τη διαφανή εκλογική διαδικασία.

- Από την άλλη πλευρά, η ΕΕ εκφράζει βαθιά ανησυχία για ορισµένα περιστατικά που αµαύρωσαν την
προεκλογική περίοδο, ιδίως δε τον βίαιο θάνατο διαφόρων υποψηφίων και ενεργών µελών, τον εκφοβισµό
εκλογέων και την άνιση πρόσβαση των αντίπαλων κοµµάτων στα µέσα ενηµέρωσης. Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι
οι αρχές της Καµπότζης καταβάλλουν προσπάθειες για τη διερεύνηση των οικτρών αυτών συµβάντων και
τις ενθαρρύνει να χρησιµοποιήσουν όλα τα µέσα που διαθέτουν για
το σκοπό αυτό.

Η ΕΕ επαναλαµβάνει την προσήλωσή της στην ενίσχυση των δηµοκρατικών αξιών στην Καµπότζη, καθώς
και τη βούλησή της να συνεχίσει τη συνεργασία της µε την κυβέρνηση της Καµπότζης για την επίτευξη
αυτού του στόχου, ιδίως µε την προοπτική των γενικών εκλογών του 2003.

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

____________________

29/2002

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε την εκλογή του Προέδρου
και την εγκαθίδρυση της κυβέρνησης στο Κοσσυφοπέδιο

Bρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την εκλογή, από τη Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου, του Προέδρου του
Κοσσυφοπεδίου, κ. Ibrahim Rugova, και την εγκαθίδρυση κυβέρνησης, πράγµα που αποτελεί σηµαντικό
βήµα προόδου για την εφαρµογή της απόφασης 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την πεποίθηση ότι τα προσωρινά θεσµικά όργανα αυτοδιοίκησης του
Κοσσυφοπεδίου θα αναλάβουν πλήρως τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από το συνταγµατικό πλαίσιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζει τη σηµασία της µετάβασης προς την εδραίωση και την περαιτέρω
ανάπτυξη των προσωρινών θεσµών αυτοδιοίκησης που αρχίζει τώρα. Τα προσωρινά θεσµικά όργανα και οι
ηγέτες των κοινοτήτων, µε τη βοήθεια της UNMIK, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας
εν γένει, πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την οικοδόµηση µιας δηµοκρατικής
πολυεθνικής κοινωνίας βασιζόµενης στο κράτος δικαίου.

__________________
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30/2002
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

όσον αφορά τις πρόσφατες «βουλευτικές εκλογές» στην Αµπχαζία, Γεωργία
Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την πλήρη υποστήριξή της όσον αφορά την εδαφική ακεραιότητα της
Γεωργίας και τονίζει ότι δεν αναγνωρίζει ως νόµιµες τις αποκαλούµενες «βουλευτικές εκλογές» που
διεξάχθηκαν στις 2 Μαρτίου 2002 στην Αµπχαζία, Γεωργία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι δεν µπορούν να διεξαχθούν εκλογές στην περιοχή αυτή της Γεωργίας
προτού εξασφαλισθεί το δικαίωµα σε όλους τους πρόσφυγες και εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας να
επιστρέψουν ασφαλώς και αξιοπρεπώς στις εστίες τους. Οι «εκλογές» αυτές προσπαθούν να επικυρώσουν
απαράδεκτες δηµογραφικές αλλαγές που προέκυψαν από τις ένοπλες συγκρούσεις το 1992-1993 και το
1998.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τα ενδιαφερόµενα µέρη να επαναλάβουν τις διαπραγµατεύσεις σύµφωνα µε την
απόφαση 1393 την οποία ενέκρινε το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών στις 31 Ιανουαρίου
2002.

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

_____________________

31/2002
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε τη ∆ιάσκεψη Κορυφής της Ένωσης του ποταµού Μάνο
Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ενθαρρυντική την πρόσφατη πρόοδο που σηµειώθηκε στον πολιτικό διάλογο
µεταξύ των χωρών της Ένωσης του ποταµού Μάνο, όπως αποδείχθηκε κατά τη ∆ιάσκεψη Κορυφής µεταξύ
των Αρχηγών Κράτους της Γουινέας, της Σιέρα Λεόνε και της Λιβερίας, που πραγµατοποιήθηκε στο Ραµπάτ
στις 27 Φεβρουαρίου µετά από πρόσκληση της Α.Μ. του Βασιλέα Μοχάµεντ ΣΤ�. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
εκφράζει ειδικότερα την ικανοποίησή της για τη σαφή δέσµευση των τριών Αρχηγών Κράτους να
διατηρήσουν τακτικές επαφές και να συναντηθούν εκ νέου στο προσεχές µέλλον.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ελπίδα ότι αυτή η επανάληψη του διαλόγου στο υψηλότερο δυνατό
επίπεδο σηµατοδοτεί µια καµπή στην ιστορία της υποπεριοχής και καλεί τους τρεις Αρχηγούς Κράτους να
εργαστούν δραστήρια και εποικοδοµητικά για την αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας στην
περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπει σε απτή πρόοδο όσον αφορά τα µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης τα
οποία συµφωνήθηκαν στο πλαίσιο της Ένωσης του ποταµού Μάνο και επιδοκιµάστηκαν από τους Αρχηγούς
Κράτους στο Ραµπάτ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την προσφορά της να υποστηρίξει τη
διαδικασία αυτή.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την προσωπική δέσµευση της Α.Μ. του Βασιλέα Μοχάµεντ ΣΤ� του
Μαρόκου και εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σταθερή προσήλωση του Βασιλείου του Μαρόκου
σ� αυτή την ειρηνευτική διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να διαβεβαιώσει το Μαρόκο για την
πλήρη της υποστήριξη, όπως αυτή εκδηλώθηκε µέσω των στενών επαφών µεταξύ του Μαρόκου και του
Ειδικού Αντιπροσώπου της Προεδρίας στις χώρες της Ένωσης του ποταµού Μάνο, κ. Hans Dahlgren.

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,
ευθυγραµµίζονται µε την παρούσα δήλωση.

____________________

32/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά
τη συνταγµατική µεταρρύθµιση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Bρυξέλλες, 12 Mαρτίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει ότι δύο έτη µετά την πρώτη µερική απόφαση του Συνταγµατικού
∆ικαστηρίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την ισότητα των συντακτικών λαών, η διαδικασία εφαρµογής
εισέρχεται στο τελικό στάδιο.

Συνεπής µε την έµφαση που αποδίδει στην έννοια της αυτοδιάθεσης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, η Ευρωπαϊκή
Ένωση παροτρύνει σθεναρά την πολιτική ηγεσία στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να εξασφαλίσει την εφαρµογή της
απόφασης του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου. Στα πλαίσια των εκλογών της 5ης Οκτωβρίου, η εφαρµογή
αυτή απαιτείται να πραγµατοποιηθεί εντός των δύο εποµένων εβδοµάδων.

Η ΕΕ είναι πεπεισµένη ότι τώρα είναι ο κατάλληλος χρόνος για να επιδείξουν οι αρχές της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι έτοιµη να αποτελέσει µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης και
ότι παραµένει προσηλωµένη στη µελλοντική ενσωµάτωσή της σε άλλες ευρωπαϊκές δοµές.

______________________

33/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης και των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης των συνδεδεµένων µε την

Ευρωπαϊκή Ένωση, πλην της Πολωνίας, των συνδεδεµένων χωρών Κύπρου και Μάλτας, και της
χώρας ΕΖΕΣ Λιχτενστάϊν, µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,  όσον αφορά τα περιοριστικά

µέτρα κατά της Ζιµπάµπουε
Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2002

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλην της
Πολωνίας, των συνδεδεµένων χωρών Κύπρου και Μάλτας, και της χώρας ΕΖΕΣ Λιχτενστάϊν, µέλους του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους στόχους της Κοινής Θέσης
2002/145/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά µε περιοριστικά µέτρα κατά της
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Ζιµπάµπουε. Θα µεριµνήσουν προκειµένου οι εθνικές τους πολιτικές να συµµορφώνονται προς την κοινή
αυτή θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει και χαιρετίζει την δέσµευση αυτήν.

____________________

34/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη συνέχιση της διαδικασίας εθνικής συµφιλίωσης στις Κοµόρες

και ιδίως σχετικά µε τις εκλογές στη Μεγάλη Κοµόρα.
Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2002

Η ΕΕ υπενθυµίζει ότι, όπως προβλέπεται στη Συµφωνία-πλαίσιο του Fomboni, η διαδικασίας εθνικής
συµφιλίωσης πρέπει να ολοκληρωθεί µε τη διεξαγωγή ελεύθερων και δηµοκρατικών εκλογών υπό συνθήκες
διαφάνειας.

Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στην Ένωση των Κοµορών επρόκειτο να διεξαχθεί στις 10
Μαρτίου 2002. Μετά την αναβολή των προκριµατικών προεδρικών εκλογών στη νήσο της Μεγάλης
Κοµόρας, λόγω της σχετικής µονοµερούς απόφασης οκτώ από τους εννέα υποψήφιους που συµµετέχουν
στην εκλογική αναµέτρηση οι εκπρόσωποι της διεθνούς κοινότητας στο Μορόνι (Οργανισµός Αφρικανικής
Ενότητας, ∆ιεθνής Οργανισµός Γαλλοφωνίας, Ευρωπαϊκή Ένωση, Σύνδεσµος Αραβικών Κρατών) έκριναν,
στις 9 Μαρτίου 2002, ότι πληρούνται όλες οι τεχνικές και υλικές προϋποθέσεις για την οµαλή διεξαγωγή της
ψηφοφορίας.

Ενώπιον του κινδύνου που θα µπορούσε να προκύψει για την πάντοτε ευπαθή διαδικασία συµφιλίωσης από
τη µη τήρηση του χρονοδιαγράµµατος των εκλογών, η ΕΕ απευθύνει έκκληση σε όλους τους υπογράφοντες
τη Συµφωνία του Fomboni, τονίζοντας ότι µόνο οι προσπάθειές τους θα επιτρέψουν να εξευρεθεί πολιτική
λύση.

Ως προς αυτό, η ΕΕ κρίνει ότι η προκριµατική φάση των εκλογών θα πρέπει να διεξαχθεί αµέσως.

Η ΕΕ επικαλείται την προσήλωση όλων των υποψηφίων και του πολιτικού κόσµου των Κοµορών στη
δηµοκρατία και επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να αποκαταστήσει πλήρως τη συνεργασία µε τις Κοµόρες
αµέσως µετά την αποκατάσταση των θεσµών και την ανάδειξη κυβέρνησης µε δηµοκρατικές διαδικασίες.

Οι συνδεδεµένες προς την ΕΕ χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Κύπρος, η Μάλτα και η
Τουρκία, χώρες επίσης συνδεδεµένες, καθώς και το Λιχτενστάϊν, χώρα της ΕΖΕΣ µέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

_____________________
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35/2002

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα πρόσφατα γεγονότα στη Λαϊκή
∆ηµοκρατία του Κονγκό
Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει έντονα τις πρόσφατες εχθροπραξίες στο Μολίρο και την ως εκ τούτου
αναστολή του ενδοκογκολέζικου διαλόγου. Υποστηρίζει απερίφραστα την Απόφαση 1399 (2002) του
Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών µετά την κατάληψη του Μολίρο από τον RCD(Συνασπισµός
του Κονγκό για τη ∆ηµοκρατία)-Goma και χαιρετίζει την επανάληψη των συζητήσεων ενδοκογκολέζικου
διαλόγου στη Sun City. Η ΕΕ καλεί όλα τα µέρη να τηρήσουν πλήρως τη συµφωνία κατάπαυσης του πυρός
της Λουσάκα και τους όρους της ειρηνευτικής διαδικασίας της Λουσάκα καθώς και όλες τις σχετικές
αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών.

Η ΕΕ απευθύνει έκκληση για την άµεση και άνευ όρων απόσυρση του RCD-Goma από το Μολίρο και καλεί
την Κυβέρνηση της Ρουάντα να ασκήσει την επιρροή της προκειµένου να διασφαλισθεί ότι τούτο θα γίνει
επειγόντως. Είναι σηµαντικό κανένα µέρος της συµφωνίας κατάπαυσης του πυρός της Λουσάκα να µην
αποκοµίσει κέρδη εφ� όσον ο διάλογος για την προώθηση της ειρήνης και για τον τερµατισµό της διαµάχης
στη Λ∆Κ είναι υπό εξέλιξη ενώ παράλληλα διεξάγεται στην περιοχή επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης.

Η ΕΕ ζητά επίσης την αναδιάταξη και ενίσχυση των παρατηρητών της MONUC στις σχετικές περιοχές
καθώς και, την υποβολή, από την MONUC, πλήρους έκθεσης για τα γεγονότα που οδήγησαν την παραβίαση
της κατάπαυσης του πυρός και την κατάληψη του Μολίρο.

Η ΕΕ σηµειώνει µε ικανοποίηση τη συνάντηση, στη Λουσάκα, της Πολιτικής Επιτροπής της συµφωνίας της
Λουσάκα και χαιρετίζει τη διάσκεψη κορυφής που συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Ζάµπια στη Λουσάκα για τις
αµέσως προσεχείς ηµέρες.

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

_____________________

/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της ΕΕ
σχετικά µε τις προεδρικές εκλογές στο Κογκό-Μπραζαβίλ

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµείωσε τα αποτελέσµατα των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν στη
∆ηµοκρατία του Κογκό (Μπραζαβίλ) στις 10 Μαρτίου 2002. Η ΕΕ φρονεί ότι οι εκλογές αυτές έδωσαν στο
λαό του Κογκό τη δυνατότητα να εκφράσει την επιθυµία του για ειρήνη και την αποστροφή του προς τη βία.
Η ΕΕ χαιρετίζει την ηρεµία που επέδειξε ο λαός του Κογκό και την κινητοποίησή του.

Η δηµοκρατική διαδικασία που άρχισε πρόσφατα και που η ΕΕ θα ήθελε να συνεχισθεί σε βάθος, αποτελεί
ουσιώδη προϋπόθεση για µόνιµη ειρήνευση και για την ανάπτυξη της χώρας υπό συνθήκες πολιτικής
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σταθερότητας που να εγγυώνται την ελεύθερη άσκηση των πολιτικών δικαιωµάτων και των θεµελιωδών
ελευθεριών.

Παρατηρητές της ΕΕ παρακολούθησαν την εκλογική διαδικασία από 22 Φεβρουαρίου µέχρι 15 Μαρτίου
2002. Βάσει των συµπερασµάτων στα οποία κατέληξαν, η ΕΕ εφιστά την προσοχή της Κυβέρνησης του
Κογκό σε ορισµένες ανεπάρκειες που διαπιστώθηκαν κατά την οργάνωση και διενέργεια των προεδρικών
εκλογών, και συγκεκριµένα τη δυσκολία πρόσβασης του κοινού στα εκλογικά κείµενα, τις τροποποιήσεις
των εκλογικών καταλόγων που δηµιούργησαν πολλά προβλήµατα, τις καθυστερήσεις στην έκδοση των
εκλογικών βιβλιαρίων, τη µη σαφή κατανοµή καθηκόντων µεταξύ εθνικής επιτροπής διοργάνωσης των
εκλογών και δηµόσιας διοίκησης και την ελάχιστη πρόσβαση ορισµένων υποψηφίων στα εθνικά µέσα
επικοινωνίας.

Εξάλλου, η ΕΕ εκφράζει τη λύπη της για την περιορισµένη συµµετοχή των κοµµάτων της αντιπολίτευσης
καθ�όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, καθώς και για την παραίτηση ορισµένων υποψηφίων λίγο
πριν από τις εκλογές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την Κυβέρνηση του Κογκό να λάβει διορθωτικά µέτρα µε στόχο τη βελτίωση
της εκλογικής διαδικασίας, και µάλιστα προ των επικειµένων βουλευτικών εκλογών. Επαναλαµβάνει την
έκκλησή της τόσο προς την Κυβέρνηση όσο και προς τα κόµµατα της αντιπολίτευσης να εµβαθύνουν και να
συνεχίσουν τον εθνικό διάλογο, και δηλώνει πρόθυµη να βοηθήσει τις αρχές του Κογκό στην προσπάθεια
ενίσχυσης του κράτους δικαίου, σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και παγίωσης της διαδικασίας
εκδηµοκρατισµού της χώρας.

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

____________________

37/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Κύπρου, της Μάλτας και
της Τουρκίας, επίσης συνδεδεµένων χωρών, και της Νορβηγίας και της Ισλανδίας, χωρών της ΕΖΕΣ,
µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά

τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρµογή της συµφωνίας της Λουσάκα για την
κατάπαυση του πυρός και για την ειρηνευτική διαδικασία στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό και την

κατάργηση της
κοινής θέσης 2001/83/ΚΕΠΠΑ
Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2002

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία, επίσης συνδεδεµένες χώρες, και η Νορβηγία και η Ισλανδία, χώρες της
ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους στόχους της κοινής
θέσης του Συµβουλίου 2002/203/ΚΕΠΠΑ της 11ης Μαρτίου 2002 όσον αφορά τη στήριξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την εφαρµογή της συµφωνίας της Λουσάκα για την κατάπαυση του πυρός και για την
ειρηνευτική διαδικασία στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό και την κατάργηση της κοινής θέσης
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2001/83/ΚΕΠΠΑ. Θα φροντίσουν ώστε οι εθνικές πολιτικές τους να είναι σύµφωνες µε αυτή την κοινή
θέση.

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

_____________________

39/2002
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

για την επίσκεψη του κ. Ραζάλι στη Βιρµανία
Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2002

Η Eυρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί διότι πληροφορείται ότι αναβάλλεται η προγραµµατισµένη επίσκεψη του
Ειδικού Απεσταλµένου του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ στη Βιρµανία, κ. Ταν Σρι Ραζάλι Ισµαήλ.
Εκπλήσσεται διότι λαµβάνει αυτήν την είδηση λίγες µόλις εβδοµάδες µετά την επίσκεψη της Τρόικας στην
ίδια χώρα (13-16 Μαρτίου).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι, για να µην ανακοπεί ο ρυθµός των αναπτυσσόµενων πολιτικών διεργασιών
στη Βιρµανία, αλλά και να διατηρηθεί η αξιοπιστία τους, είναι απαραίτητος ο άµεσος
επαναπρογραµµατισµός της επίσκεψης του κ. Σρι Ραζάλι Ισµαήλ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει πρόθυµη να ανταποκριθεί αναλογικά στα τεκταινόµενα στη Βιρµανία, και
καλεί τις Αρχές να επιτρέψουν περαιτέρω και ταχύτερη πρόοδο προς την εθνική συµφιλίωση, το σεβασµό
προς τα ανθρώπινα δικαιώµατα, και τη δηµοκρατία σ΄ αυτή τη χώρα. Πιστεύει ότι ευοίωνες προοπτικές για
την επίτευξη όλων αυτών θα εξασφαλιστούν µε επίσκεψη του κ. Ταν Σρι Ραζάλι Ισµαήλ εντός του Απριλίου
του 2002.

Με την παρούσα δήλωση συντάσσονται οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση Χώρες της Κεντρικής
και της Ανατολικής Ευρώπης, οι συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, καθώς και το
Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του ΕΟΧ.

______________________

  /2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόφαση του δικάζοντος βάσει
της σαρίας Εφετείου του Σοκότο να κάνει δεκτή την έφεση

της Safiya Hussaini.
Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2002

Η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση για την αθωωτική απόφαση που έλαβε το δικάζον βάσει της σαρίας Εφετείο
του Σοκότο για την Safiya Hussaini.

Η ΕΕ κρίνει ότι είναι µεγίστης σηµασίας το ότι διασφαλίζονται όλα τα ανθρώπινα δικαιώµατα και η πλήρης
κοινωνική επανένταξη της κας Safiya Hussaini.
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Η ΕΕ αναγνωρίζει το σηµαντικό ρόλο που έπαιξε η κοινωνία των πολιτών, η οποία εκπροσωπήθηκε κυρίως
από όλες τις οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και άλλες µή κυβερνητικές οργανώσεις που
ασχολήθηκαν µε την περίπτωση.

Η ΕΕ επαναλαµβάνει τη θέση της για την θανατική ποινή και εξακολουθεί να φοβάται ότι παρόµοιες ποινές
θα επιβληθούν και σε άλλες κατηγορούµενες για µοιχεία γυναίκες.

Η ΕΕ σηµειώνει την επιστολή του Υπουργού ∆ικαιοσύνης µε ηµεροµηνία 18 Μαρτίου 2002 και παροτρύνει
την Κυβέρνηση της Νιγηρίας να συνεχίσει τις προσπάθειες κατάργησης της θανατικής ποινής και πρόληψης
πάσης µορφής ωµής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι συνδεδεµένες
χώρες της Κύπρου, Μάλτας και Τουρκίας, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ Νορβηγία και Λιχτενστάϊν, µέλη
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

_____________________

41/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τα επεισόδια στην Κιργιζία
Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί έντονα για τις πρόσφατες συγκρούσεις στο Τζαλαλαµπάντ, επαρχία της
Κιργιζίας, καθώς και για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων υπέρ του Πρωθυπουργού κυρίου Αζιµπέκ
Μπεκναζάροφ - ο οποίος έχει προσαχθεί σε δίκη - από τις κιργιζιανές δυνάµεις επιβολής του νόµου, µε
πέντε νεκρούς και άδηλο αριθµό τραυµατιών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση προς τις αρχές της Κιργιζίας να διερευνήσουν τα επεισόδια και να
προσαγάγουν όλους τους δράστες στη δικαιοσύνη, τονίζει δε και πάλι ότι η δίκη του Πρωθυπουργού κυρίου
Μπεκναζάροφ πρέπει να διεξαχθεί µε όλα τα εχέγγυα, να αντιδράσουν δε στις διαδηλώσεις υπέρ του
Πρωθυπουργού µε τα µέσα τα συµφυή µε το κράτος του νόµου και µε πλήρη σεβασµό των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί την απόφαση των δικαστηρίων της Κιργιζίας να αφήσουν ελεύθερο των
Πρωθυπουργό κύριο Μπεκναζάροφ, ελπίζει δε ότι η απόφαση αυτή θα συµβάλει στον κατευνασµό της
κατάστασης.

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

__________________
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  /2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την µεταγωγή των
Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου που κρατούνται από τις αρχές του Βελιγραδίου στην Αποστολή των

Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK)
Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί την µεταγωγή 146 κρατουµένων Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου στην
UNMIK.  Με αυτόν τον τρόπο οι αρχές τηρούν την εν προκειµένω δέσµευσή τους, όπως αυτή διατυπώνεται
στο Κοινό Έγγραφο UNMIK/FRY της 5ης Νοεµβρίου 2001. Έτι σηµαντικότερο είναι το ότι προβαίνουν
στην δέουσα θεραπεία της παρατεταµένης κράτησης Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου, ενώ ταυτόχρονα
οικοδοµούν την εµπιστοσύνη µεταξύ κοινοτήτων στο ίδιο το Κοσσυφοπέδιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει όλους τους ενεχοµένους να συνεχίσουν να συνεργάζονται εποικοδοµητικά
σε άλλους τοµείς κοινού ενδιαφέροντος που προβλέπονται στο Κοινό έγγραφο UNMIK/FRY.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά προς τις αρχές του Βελιγραδίου να εκπληρώσουν και άλλες σηµαντικές
διεθνείς υποχρεώσεις, όπως η συνεργασία µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία.
Ενεργώντας έτσι, θα φέρουν τη Σερβία και το Μαυροβούνιο ένα βήµα πλησιέστερα στην ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση.

____________________

43/2002
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για την υπόθεση Ζακιγιάνοφ
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2002

Η ΕΕ δηλώνει ότι υποστηρίζει τις προσπάθειες των συστεγαζοµένων πρεσβειών µε σκοπό την εξεύρεση
θετικής λύσης για την κατάσταση που δηµιούργησε η απόφαση ενός των µελών του πολιτικού γραφείου της
∆ηµοκρατικής Επιλογής του Καζακστάν, κυρίου Γκαλιµζάν Ζακιγιάνοφ, να παραµείνει εντός του χώρου της
Γαλλικής Πρεσβείας στο Αλµάτι.

Η ΕΕ ελπίζει µεν ότι οι διεξαγόµενες συζητήσεις µε τις αρχές του Καζακστάν θα συνεχιστούν σε φιλική
ατµόσφαιρα και ότι ενδεχοµένως θα έχουν ικανοποιητική έκβαση, πλην όµως δεν θα επιτρέψει να
χρησιµοποιηθούν ως πολιτική πλατφόρµα η αντιπροσωπεία της και οι διπλωµατικές αποστολές των κρατών
µελών.

Η ΕΕ τονίζει για άλλη µια φορά ότι επιθυµεί να διατηρήσει τις άριστες σχέσεις της µε το Καζακστάν, ότι
είναι αποφασισµένη να µην επιφέρει κώλυµα στη δικαιοσύνη του Καζακστάν και ότι δεν θα αναµιχθεί στα
εσωτερικά του Καζακστάν.

______________________
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44/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις βουλευτικές εκλογές της Ουκρανίας της 31ης Μαρτίου 2002

Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λαβούσα γνώση της προκαταρκτικής έκθεσης της διεθνούς αποστολής παρατηρητών,
σηµειώνει την επιτελεσθείσα από την Ουκρανία πρόοδο ως προς την τήρηση των διεθνών απαιτήσεων κατά
τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 31ης παρελθόντος Μαρτίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιολογεί
θετικά το γεγονός ότι τις εκλογές αυτές παρακολούθησε µεγάλος αριθµός Ουκρανών και διεθνών
παρατηρητών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφιστά επίσης την προσοχή στις σοβαρές ελλείψεις που διαπίστωσαν οι παρατηρητές.
Επισηµαίνει, όπως και η διεθνής αποστολή παρατηρητών, ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της
εκλογικής διαδικασίας στην Ουκρανία, µέχρι την επικύρωση των τελικών αποτελεσµάτων, οπότε και θα
καταλήξει σε οριστικά συµπεράσµατα ως προς το βαθµό εκπλήρωσης των δεσµεύσεων και τήρησης των
διεθνών προδιαγραφών που ισχύουν προκειµένου για δηµοκρατικές εκλογές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι είναι πρόθυµη να συνεργασθεί µε την Ουκρανία για την ενίσχυση
της στρατηγικής εταιρικής σχέσης µεταξύ των δύο µερών µε βάση τις δηµοκρατικές αρχές και το κράτος
δικαίου. Έχει εµπιστοσύνη ότι οι εκλογές της 31ης Μαρτίου και η Βουλή (Βερχόβνα Ράντα) που θα
προκύψει από αυτές θα συµβάλουν στην ενίσχυση των θεσµών και της διαδικασίας εδραίωσης της
δηµοκρατίας και της µεταρρύθµισης στην Ουκρανία.

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

___________________

45/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στις 4 Απριλίου 2002 στη Λουάντα,

σχετικά µε την υπογραφή του µνηµονίου συµφωνίας µεταξύ της κυβέρνησης της Αγκόλας
και της UNITA

Βρυξέλλες, 17 Απριλίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την επίσηµη υπογραφή, εκ µέρους της κυβέρνησης
της Αγκόλας και της UNITA, µνηµονίου συµφωνίας προς συµπλήρωση του Πρωτοκόλλου της Λουάντα για
την κατάπαυση του πυρός και άλλα εκκρεµή στρατιωτικά θέµατα.

Η ΕΕ συγχαίρει όλα τα ενεχόµενα στη διαδικασία µέρη και τον λαό της Αγκόλας για την συµφωνία αυτή.
Επαναλαµβάνει την δέσµευση αλληλεγγύης της προς στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται, µε
πνεύµα διαλόγου και ανεκτικότητας, για την εδραίωση της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης της
χώρας.
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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.

____________________

46/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μαδρίτη, 11 Απριλίου 2002

1. Σήµερα, στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, κατέστη δυνατό να πληρωθεί η απαίτηση για την
ύπαρξη 60 επικυρώσεων για την έναρξη ισχύος του καταστατικού του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου που
έγινε στη Ρώµη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει το γεγονός αυτό, το οποίο αποτελεί ένα βήµα µεγάλης
σηµασίας για την υπεράσπιση των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων και για την επιβεβαίωση του
νόµου και της δικαιοσύνης στον κόσµο.

2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τα κράτη µέλη εκείνα τα οποία µε την επικύρωσή τους κατέστησαν
δυνατή τη σύσταση του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου και απευθύνει έκκληση στα υπόλοιπα κράτη ώστε
να επικυρώσουν και αυτά τον οργανισµό ούτως ώστε το ∆ικαστήριο αυτό να αποκτήσει σύντοµα
οικουµενικό χαρακτήρα.

3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει συµβάλει ενεργά στον καταρτισµό, ανάπτυξη και θέση σε ισχύ
του Οργανισµού της Ρώµης, επαναβεβαιώνει την δέσµευσή της για την παροχή υποστήριξης µε σκοπό την
έγκαιρη λειτουργία του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου στην έδρα του στη Χάγη.

4. Το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο, ο πρώτος µεγάλος οργανισµός που ιδρύθηκε τη νέα χιλιετία, θα
αποτελέσει ένα ουσιώδες στοιχείο για την καταπολέµηση της ατιµωρησίας για πράξεις γενοκτονίας,
εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήµατα πολέµου, τα οποία αποτελούν σοβαρά εγκλήµατα που
ανησυχούν τη διεθνή κοινότητα. ∆ικαιούται δε την ολόψυχη υποστήριξη εκ µέρους όλων µας.

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, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

______________________

48/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την Αιθιοπία/Ερυθραία (Απόφαση της Επιτροπής Χάραξης των Συνόρων)

Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2002

Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής Χάραξης των Συνόρων, η οποία αναγγέλθηκε στη Χάγη στις
13 Απριλίου. Η τελική νοµική ρύθµιση της θέσης των συνόρων Αιθιοπίας � Ερυθραίας συνιστά κεντρικό
στοιχείο της γενικής ειρηνευτικής συµφωνίας που υπέγραψαν οι ηγέτες της Αιθιοπίας και της Ερυθραίας
στις 12 ∆εκεµβρίου 2000 καθώς και της ειρηνευτικής διαδικασίας µεταξύ των δύο χωρών.
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Η ΕΕ τονίζει ότι πρέπει να εφαρµοστούν όλες οι διατάξεις της γενικής ειρηνευτικής  συµφωνίας και της
συµφωνίας για την κατάπαυση των εχθροπραξιών. Εν προκειµένω, η ΕΕ υπόσχεται να υποστηρίξει πλήρως
την αποστολή του ΟΗΕ στην Αιθιοπία και την Ερυθραία (UNMEE) η οποία θα διαδραµατίσει σηµαντικό
ρόλο στην υποστήριξη της Αιθιοπίας και της Ερυθραίας κατά την υλοποίηση της απόφασης της Επιτροπής
Χάραξης των Συνόρων. Επίσης, η ΕΕ εκφράζει την υποστήριξή της στον Ειδικό Απεσταλµένο του Γενικού
Γραµµατέα, πρέσβη κ. Legwaila. Η ΕΕ τονίζει ότι, για να εκπληρώσουν το διευκολυντικό τους έργο, η
UNMEE και, ιδίως, ο Ειδικός Απεσταλµένος του Γενικού Γραµµατέα, πρέπει να έχουν µόνιµη πρόσβαση
στις αρµόδιες κρατικές αρχές.

Η ΕΕ παροτρύνει και τις δύο πλευρές να διασφαλίσουν την ειρήνη επί τόπου σεβόµενες πλήρως την
προσωρινή ζώνη ασφαλείας και διατηρώντας συνεχή διαχωρισµό των δυνάµεων και εξασφαλίζοντας ότι δεν
θα υπάρξουν µονοµερείς µετακινήσεις πληθυσµών ή στρατευµάτων καθότι οι ρυθµίσεις αυτές θα
αποτελέσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την έναρξη της διαδικασίας οριοθέτησης των συνόρων.

Ο πόλεµος µεταξύ της Αιθιοπίας και της Ερυθραίας είχε καταστρεπτικές συνέπειες και στις δύο χώρες. Η
απόφαση της Επιτροπής Χάραξης των Συνόρων παρέχει την ευκαιρία στα δύο µέρη να προχωρήσουν
περαιτέρω και να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα για να συµβάλουν στην εξοµάλυνση των σχέσεων.

Στη συνάρτηση αυτήν, η ΕΕ καλεί τα δύο µέρη να ενισχύσουν περαιτέρω το διάλογο, τόσο µεταξύ τους όσο
και µε άλλα µέρη που συµµετέχουν στην ειρηνευτική διαδικασία, για να εξασφαλίσουν εύρυθµη µεταβίβαση
της επιτήρησης του εδάφους σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Χάραξης των Συνόρων.

Η ΕΕ παροτρύνει και τα δύο µέρη να σεβαστούν τα δικαιώµατα των ατόµων που θίγονται από τον
καθορισµό και την οριοθέτηση των συνόρων και να εξασφαλίσουν ότι οι τυχόν µετακινήσεις πληθυσµών θα
διεξαχθούν επί εθελοντικής βάσεως.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει προσηλωµένη στην υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας, ιδίως µέσω
του Ειδικού Απεσταλµένου της Προεδρίας, γερουσιαστού κ. Serri. Η ΕΕ αναγνωρίζει επίσης ότι
εξακολουθεί να απαιτείται διεθνής βοήθεια για την κάλυψη των άµεσων αναγκών του αµάχου πληθυσµού
που θίγεται άµεσα από τη σύγκρουση, δηλώνει δε ότι είναι πρόθυµη να βοηθήσει και τις δύο χώρες, στο
πλαίσιο της εφαρµογής της απόφασης της Επιτροπής Χάραξης των Συνόρων, καθώς και να υποστηρίξει όλες
τις προσπάθειες για την εξοµάλυνση των σχέσεων και τη µακροχρόνια συµφιλίωση µεταξύ Αιθιοπίας και
Ερυθραίας.

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

_____________________

49/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μαδαγασκάρη
Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ανησυχία της για την επιδείνωση της κατάστασης στη Μαδαγασκάρη
και καταδικάζει τα βίαια επεισόδια και τις παραβιάσεις των δικαιωµάτων του ανθρώπου που σηµειώθηκαν
πρόσφατα.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει την επιτακτική ανάγκη για τις προσωπικότητες της χώρας να
αξιοποιήσουν την παρουσία τους στο Ντακάρ για να επαναλάβουν το διάλογο υπό την αιγίδα του ΟΑΕ,
προκειµένου να υπάρξει διευθέτηση της πολιτικής κρίσης η οποία συνταράσσει τη Μαδαγασκάρη και θέτει
σε σοβαρό κίνδυνο το µέλλον του νησιού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τη σύσταση κυβέρνησης εθνικής συµφιλίωσης µε κύριο στόχο τη
διοργάνωση νέας εκλογικής αναµέτρησης εντός έξι µηνών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την πρόθεσή της να στηρίξει πολιτικά και τεχνικά τη νέα αυτή
εκλογική αναµέτρηση, µεταξύ άλλων µε αποστολή διεθνών παρατηρητών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τα σκόπιµα πλήγµατα κατά της εύρυθµης λειτουργίας της οικονοµίας
ολόκληρης της χώρας και κατά της ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων και των προσώπων και ζητεί
αποκατάσταση των οµαλών συνθηκών ώστε να επαναληφθούν αµέσως οι οικονοµικές και κοινωνικές
δραστηριότητες.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει µεν τη βούλησή της να συνεχίσει την εφαρµογή των
προγραµµάτων συνδροµής και συνεργασίας στη Μαδαγασκάρη, διαπιστώνει όµως ότι, ελλείψει πολιτικής
συµφωνίας, η επιδείνωση της κατάστασης θα έχει επιπτώσεις στην εταιρική σχέση µεταξύ Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Μαδαγασκάρης.

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

____________________

51/2002
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε τις συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης των
Συνταγµάτων των δύο οντοτήτων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Συνταγµατικού
∆ικαστηρίου σχετικά µε την ισοτιµία των δύο λαών που αποτελούν τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε ολόκληρη την
επικράτειά της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαινεί εκείνους τους πολιτικούς ηγέτες των δύο οντοτήτων των οποίων οι
προσπάθειες οδήγησαν στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συνταγµατικής µεταρρύθµισης,
σύµφωνα µε τη Συµφωνία του Σαράγιεβου της 27ης Μαρτίου. Επιδοκιµάζει επίσης τις προσπάθειες που
κατέβαλε ο Ύπατος Εκπρόσωπος για τη διευκόλυνση αυτών των προσπαθειών. Ωστόσο, άλλοι πολιτικοί
παράγοντες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης προκάλεσαν σοβαρές αµφιβολίες ως προς την ικανότητά τους να
διαδραµατίσουν υπεύθυνο ρόλο ως εταίροι της διεθνούς κοινότητας.

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη πραγµατοποίησε σηµαντικό βήµα όσον αφορά τη δηµοκρατική της ανάπτυξη και την
προσήλωσή της στο κράτος δικαίου. Η συνταγµατική µεταρρύθµιση ήταν πράγµατι πρωταρχικής σηµασίας
για τη µελλοντική σταθερότητα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και την ανάπτυξη της χώρας σύµφωνα µε
σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αντιπροσωπεύει πρόοδο στο πλαίσιο της προσέγγισης της Βοσνίας-
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Ερζεγοβίνης προς τις ευρωπαϊκές διαρθρώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει όλους τους ηγέτες της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να ενστερνισθούν πλήρως αυτό το αποτέλεσµα και να αρχίσουν την ταχεία εφαρµογή
των συνταγµατικών µεταρρυθµίσεων.

____________________

52/2002
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε την προσχώρηση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στο Συµβούλιο της Ευρώπης
Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την απόφαση του Συµβουλίου της Ευρώπης µε την οποία το τελευταίο
προσκαλεί τη Βοσνία Ερζεγοβίνη να γίνει µέλος του. Συγχαίρει τις αρχές και το λαό της Βοσνίας
Ερζεγοβίνης για τις προόδους που σηµείωσαν και οι οποίες κατέστησαν δυνατό το αξιοσηµείωτο αυτό
επίτευγµα.

Πρόκειται για σηµαντικό βήµα στην κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ταυτόχρονα µε την
προσχώρηση στο Συµβούλιο της Ευρώπης, η Βοσνία Ερζεγοβίνη θα αναλάβει την υποχρέωση εκπλήρωσης
βασικών κριτηρίων που συνδέονται µε την ιδιότητα του µέλους και αφορούν τα πρότυπα µιας σύγχρονης
δηµοκρατίας µε πολυεθνική, πολυπολιτιστική και ενωµένη κοινωνία. Η διεθνής κοινότητα θα εποπτεύει εκ
του σύνεγγυς τη διαδικασία αυτή.

Τώρα που πραγµατοποιήθηκε ένα µείζον βήµα, η Βοσνία Ερζεγοβίνη πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια
για να εξασφαλίσει την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων που περιλαµβάνονται στον οδικό χάρτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε σκοπό την περαιτέρω προσέγγιση στην Ευρώπη και στην προοπτική µιας
συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

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

____________________

53/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
επ�ευκαιρία της 4ης επετείου της δολοφονίας του Σεβασµιώτατου κ. Gerardi

Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2002

Στις 26 Απριλίου συµπληρώνονται τέσσερα έτη από τη στυγνή δολοφονία του Σεβασµιώτατου κ. Gerardi,
συντονιστού της έκθεσης RΕΜΗΙ (Σχέδιο ανάκτησης της ιστορικής µνήµης), µε την οποία τεκµηριώνονται
οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων κατά τη διάρκεια της εµφυλίου συρράξεως στη Γουατεµάλα.

Με την ευκαιρία αυτή, η ΕΕ θα ήθελε να τιµήσει την µνήµη του Σεβασµιώτατου κ. Gerardi. Χαιρετίζει µεν
το γεγονός ότι η υπόθεση µπόρεσε να εκδικασθεί πρωτοβαθµίως, λυπάται όµως που δεν έχει ακόµα
διαλευκανθεί τελείως το έγκληµα και που δεν έχουν τιµωρηθεί όλοι οι ένοχοι, συµπεριλαµβανοµένων των
ηθικών αυτουργών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρακολουθήσει µε ιδιαίτερη προσοχή τη δίκη που θα
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διεξαχθεί στο εφετείο και η οποία, όπως ελπίζει, θα µπορέσει να αρχίσει σύντοµα, σύµφωνα µε το
καθορισµένο χρονοδιάγραµµα.

Συγχρόνως, η ΕΕ θα ήθελε να εκφράσει και πάλι προς τη Γουατεµάλα τις ανησυχίες της για τους
συνεχιζόµενους εκφοβισµούς, απειλές και επιθέσεις κατά µελών οργανώσεων προάσπισης των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, δηµοσιογράφων και δικαστικών. Σ�αυτά πρέπει να προστεθούν οι απειλές που δέχτηκαν κατά
τους δύο τελευταίους µήνες µέλη του Ιδρύµατος Εγκληµατολογικής Ανθρωπολογίας και του Κέντρου
Εγκληµατολογικής Ανθρωπολογίας και Εφηρµοσµέων Επιστηµών της Γουατεµάλας, αλλά και µέλη της
Καθολικής Εκκλησίας, µεταξύ των οποίων ο εφηµέριος της Santa Cruz del Quiché, πατήρ Rigoberto Pérez,
o Σεβασµιώτατος κ. Alvaro Ramazzini και ο ιερέας Juan J. Aldaz της ενορίας του Αγίου Μάρκου. Πρέπει
επίσης να αναφερθεί ο εµπρησµός του ενοριακού κέντρου της Nebaj. Όλα αυτά τα τελευταία περιστατικά
είναι άµεσα συνδεδεµένα µε την εργασία των απειλουµένων προσώπων ή την υποστήριξη που παρέχουν σε
διαδικασίες ιστορικής διαλεύκανσης ή εκταφές.

Εξάλλου, τον περασµένο Μάρτιο δολοφονήθηκε ο Jorge A. Rosal Zea, ενεργό µέλος του Πατριωτικού
Κόµµατος. Τα χαρακτηριστικά αυτού του εγκλήµατος και η ιδιότητα του µέλους πολιτικού κόµµατος του
θύµατος απαιτούν τη διεξαγωγή αποτελεσµατικής ανάκρισης για το περιστατικό.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε να εκφράσει την ικανοποίησή της για τη σύγκληση του Γραφείου
Ασφάλειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων της Κυβέρνησης και για το γεγονός ότι το Γραφείο αυτό
προσφέρθηκε να συνεργασθεί µε τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ούτως ώστε να αντιµετωπισθεί
σοβαρά το ζήτηµα, σε συντονισµό µε τη δικαστική εξουσία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την έκκλησή της προς το κράτος της Γουατεµάλας να αποδείξει
εµπράκτως ότι επιθυµεί να ανακρίνει, διώξει και τιµωρήσει τους υπεύθυνους της καταπάτησης των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, και να θέσει τέρµα στην ασυδοσία υπό την οποία επαναλαµβάνονται τα σχετικά
εγκλήµατα. Η ΕΕ υπενθυµίζει ότι κατά την τελευταία συνεδρίαση της Συµβουλευτικής Οµάδας για την
Γουατεµάλα (Ουάσιγκτον, Φεβρουάριος 2002) ως όρο για τη µελλοντική συνεργασία µε τη χώρα αυτή
έθεσε το τέλος των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, την εύρυθµη λειτουργία της ∆ικαιοσύνης
και την εθνική συµφιλίωση.

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι επίσης
συνδεδεµένες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, καθώς και το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, χώρες της ΕΖΕΣ που
συµµετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, συνυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

____________________

54/2002

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης,
για τη Μέση Ανατολή

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί επιτακτικά την άµεση πρόσβαση των ιατρικών και ανθρωπιστικών οργανώσεων
στον παλαιστινιακό πληθυσµό, όπως ορίζει η απόφαση 1405 που ψηφίστηκε απόψε από το Συµβούλιο
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, το οποίο δήλωσε ότι ανησυχεί για την «άθλια κατάσταση» αυτού του
πληθυσµού.
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Η ΕΕ υπογραµµίζει τη σηµασία της πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ για να
συγκεντρώσει συγκεκριµένες πληροφορίες σχετικά µε τα γεγονότα που συνέβησαν στο στρατόπεδο
προσφύγων της Τζενίν, πρωτοβουλία που υποστηρίχθηκε από το Συµβούλιο Ασφαλείας και έγινε ευνοϊκά
δεκτή από τα ενδιαφερόµενα µέρη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα ενεχόµενα µέρη να πράξουν το παν για να δοθεί µια ειρηνική λύση στην
πολιορκία του Ναού της Γεννήσεως στη Βηθλεέµ.

Η ΕΕ εφιστά την προσοχή για κάθε επιθετική ενέργεια κατά του Γενικού Αρχηγείου της Παλαιστινιακής
Αρχής στη Ραµάλλα, η οποία θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη σωµατική ασφάλεια του προέδρου
Αραφάτ και των προσώπων που βρίσκονται σ� αυτόν το χώρο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να συµβάλει στην εξεύρεση νοµικής λύσης για την περίπτωση των
προσώπων που κρατούνται από την Παλαιστινιακή Αρχή και βρίσκονται εντός του παλαιστινιακού
προεδρικού συγκροτήµατος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι απαιτείται συντονισµένη και εντατική διεθνής δράση για την
εφαρµογή της κοινής δήλωσης των Τεσσάρων, της 10ης Απριλίου, και ιδίως την άµεση εφαρµογή της
απόφασης 1402 του Συµβουλίου Ασφαλείας όπως ορίζει η απόφαση 1403.

____________________
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 20ής ΚΑΙ 21ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2002

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

Τα πλήρη κείµενα των γνωµοδοτήσεων της ΕΟΚΕ διατίθενται στις 11
επίσηµες γλώσσες και είναι καταχωρηµένα στην ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ στο

∆ιαδίκτυο:

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

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συνόδου ολοµέλειας της 20ής και 21ης Μαρτίου ήταν η
συµµετοχή της κας Loyola DE PALACIO, Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και του
κ. Pedro SOLBES MIRA,  Μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

1. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

•  Οι γενικοί προσανατολισµοί των οικονοµικών πολιτικών για το 2002
 Εισηγήτρια: η κα KONITZER  (Εργαζόµενοι � D)
 
- Έγγραφο: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CES  356/2002
 
- Κύρια σηµεία:

 
 Η χάραξη των γενικών προσανατολισµών της οικονοµικής πολιτικής για το 2002
συµπίπτει µε τη σύγκληση της Συνέλευσης για το µέλλον της ΕΕ αλλά και µε την επιτυχηµένη
εισαγωγή χαρτονοµισµάτων και κερµάτων σε ευρώ.
 
 Η επιτυχία της Νοµισµατικής Ένωσης αφενός, και η µέχρι τώρα αποτυχία της
Κοινότητας να αξιοποιήσει το τεράστιο δυναµικό που διαθέτει στον τοµέα της οικονοµικής
ανάπτυξης και της απασχόλησης αφετέρου, αποτελεί µια αντίφαση που απαιτεί τη γενική

http://www.cese.europa.eu
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αναθεώρηση των διαδικασιών αλλά και του περιεχοµένου των οικονοµικών πολιτικών. Επιπλέον, η
επικείµενη διεύρυνση της Κοινότητας καθιστά επιτακτικά αναγκαία την επανεξέταση των
µηχανισµών συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών. Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ διατυπώνει στη
γνωµοδότησή της ορισµένες πρώτες προτάσεις τόσο όσον αφορά τους µηχανισµούς συντονισµού
όσο και το περιεχόµενο των οικονοµικών πολιτικών.
 
- Για περισσότερες πληροφορίες: κα Katarina LINDAHL
 (Τηλ.: 00 32 2 546 92 54 � e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
 

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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•  Οικονοµικές πολιτικές των χωρών της ζώνης ευρώ
 Εισηγητής:  ο κ. NYBERG  (Εργαζόµενοι � S)
 
- Έγγραφο: Πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CES 361/2002
 
- Κύρια σηµεία:

 
 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει µερικά καλά παραδείγµατα κρατών µελών που πληρούν
ταυτόχρονα τις απαιτήσεις της εξισορρόπησης του προϋπολογισµού, της µείωσης των χρεών, του
πληθωρισµού και των στόχων ανάπτυξης και απασχόλησης. Μια συνεκτική πολιτική θα πρέπει να
περιλαµβάνει επίσης στόχους, αφενός, µεταρρύθµισης των συνταξιοδοτικών συστηµάτων, ώστε να
µπορέσει να αµβλυνθεί το πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού, και, αφετέρου,
χρηµατοδότησης των δηµόσιων επενδύσεων σε βασικούς τοµείς, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα
της Συνόδου Κορυφής της Λισαβόνας.
 
- Για περισσότερες πληροφορίες: κα. Katarina LINDAHL
 (Τηλ.: 00 32 2 546 92 54 � e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
 
 
•  Κοινοτικό στατιστικό πρόγραµµα  2003-2007
 Εισηγήτρια: η κα FLORIO (Εργαζόµενοι � I)
 
- Έγγραφο: COM(2001) 683 τελικό � 2001/0281 (COD) � CES 349/2002

 
- Κύρια σηµεία:
 
 Η ΕΟΚΕ ζητεί πρωτίστως να βελτιστοποιηθεί η συνεργασία της Στατιστικής
Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat) µε τα εθνικά στατιστικά ιδρύµατα,
συµπεριλαµβανοµένων και των αντίστοιχων ιδρυµάτων των υποψήφιων χωρών, βελτιώνοντας
παράλληλα το συντονιστικό ρόλο της Eurostat που θα εξασφαλίσει κατ' αυτόν τον τρόπο
µεγαλύτερη εναρµόνιση καθώς και την ύπαρξη ενός αποτελεσµατικού συστήµατος
συγκρισιµότητας των στοιχείων.
 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί εξάλλου θεµελιώδους σηµασίας, προκειµένου να εξασφαλισθεί η
µεγαλύτερη δυνατή ουδετερότητα των στατιστικών στοιχείων, τον έλεγχο της δραστηριότητας των
ιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαµβάνονται άµεσα ή έµµεσα στο ευρωπαϊκό στατιστικό σύστηµα.
 
 Τέλος, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι πρέπει να ενισχυθεί η οικονοµική υποστήριξη προς την
Eurostat, µέσω της µεγαλύτερης συµµετοχής των κυβερνήσεων των κρατών µελών και ενός
συνεκτικού ρόλου της Επιτροπής.
 

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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- Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Roberto PIETRASANTA
 (Τηλ.: 00 32 2 546 93 13 � e-mail : Roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
 
 2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
 Η µετανάστευση, η ένταξη και ο ρόλος της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών
 Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAΝOS (Εργαζόµενοι � E)
 Συνεισηγητής : ο κ. MELICIAS (∆ιάφορες δραστηριότητες � P)
 
- Σχετ.:Πρωτοβουλία � CES 365/2002
 
- Κύρια σηµεία :
 
 Η έννοια της ένταξης που προτείνει η ΕΟΚΕ στην παρούσα γνωµοδότηση
προσδιορίζεται ως "ένταξη πολιτών" και βασίζεται, κυρίως, στην προοδευτική εξοµοίωση των
µεταναστών µε τον υπόλοιπο πληθυσµό όσον αφορά τα δικαιώµατα (συµπεριλαµβανοµένων της
πρόσβασης στην ιθαγένεια και στα δικαιώµατα του πολίτη, καθώς και του δικαιώµατος ψήφου) και
τις υποχρεώσεις όπως, επίσης, την πρόσβασή τους στα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους διαύλους
συµµετοχής των πολιτών υπό συνθήκες ισότητας ευκαιριών και µεταχείρισης.
 
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία κατάρτισης ενός
ευρύτατου κοινοτικού προγράµµατος-πλαίσιο για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των
µεταναστών και των προσφύγων.
 
 Ο ρόλος της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών και των διαφόρων συντελεστών
της, στους οποίους συγκαταλέγεται και η ΕΟΚΕ, ως αντιπροσωπευτικό όργανό της, είναι πολύ
σηµαντικός. Εφέτος, η ΕΟΚΕ προτίθεται να διοργανώσει σε συνεργασία µε την Επιτροπή
διάσκεψη για τη µετανάστευση και την κοινωνική ένταξη, µε απώτερο στόχο να προσδιορίσει
επακριβώς το ρόλο της.
 
- Υπεύθυνος: Pierluigi BROMBO
 (τηλ.: 00 32 2 546 97 18 � E-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)
 
 
•  Κριτήρια και µηχανισµοί για τις αιτήσεις ασύλου
 Εισηγητής:  ο κ. SHARMA (∆ιάφορες δραστηριότητες � UK)
 
- Έγγραφο: COM(2001) 447 τελικό � CES 352/2002
 
 
 

mailto:Roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 71

∆ελτίο 13.05.2002 - EL - PE 313.430

- Κύρια σηµεία:
 

 Το συµπέρασµα της ΕΟΚΕ είναι ότι ο εν λόγω κανονισµός ενσωµατώνει στην
κοινοτική νοµοθεσία τα βασικά χαρακτηριστικά της ουσιαστικά ατελούς Σύµβασης του ∆ουβλίνου.
Ακόµη και µετά τις βελτιώσεις που προτείνονται από την Επιτροπή, δεν θα διαθέτουµε έναν
κανονισµό που να είναι σαφής, λειτουργικός, αποτελεσµατικός, δίκαιος και ανθρώπινος.

 
 Η ΕΟΚΕ αντιλαµβάνεται, όµως, ότι από πολιτικής σκοπιάς επιβάλλεται επί του
παρόντος η χρήση του κανονισµού αυτού. Κατά συνέπεια, σηµειώνει τη µεγάλη έµφαση που
δίδεται στην αρχή της ευθύνης ενός κράτους µέλους όσον αφορά την παράνοµη παρουσία ατόµων
στην επικράτειά του, καθώς και των ατόµων που διαµένουν παράνοµα σε αυτό επί σηµαντικό
χρονικό διάστηµα. Επικροτεί επίσης και τη µεγάλη σηµασία που αποδίδεται στην οικογενειακή
ενότητα, µολονότι υστερεί κατά πολύ σε σχέση µε τις προτάσεις της Επιτροπής για την επανένωση
οικογενειών. Η ΕΟΚΕ επικροτεί και τις κατά πολύ βραχύτερες διαδικαστικές προθεσµίες οι οποίες
ελπίζεται ότι θα έχουν ως αποτέλεσµα να κρίνονται νωρίτερα οι αιτήσεις παροχής ασύλου.
 
 
 � Για περισσότερες πληροφορίες: κα. Susanne JOHANSSON
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9619 � e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)

 
•  Αποζηµίωση των θυµάτων αξιόποινων πράξεων
 Εισηγητής:  ο κ. MELICIAS (∆ιάφορες δραστηριότητες � P)
 
- Έγγραφο: COM(2001) 536 τελικό� CES 353/2002
 
- Κύρια σηµεία:

 
 Έχοντας υπόψη,  την καθοριστική σηµασία που έχει το να δοθεί ικανοποιητική
απάντηση στα ζητήµατα που συνδέονται µε τη διαχείριση της κατάστασης που καλείται να
αντιµετωπίσει το θύµα διασυνοριακών αξιόποινων πράξεων και να αποφευχθούν διάφορες
δυσκολίες, κρίνεται σκόπιµο να αντιµετωπισθεί το ζήτηµα µε την καθιέρωση ενός όσο το δυνατόν
επαρκέστερου κοινού επιπέδου αποζηµιώσεων, µέσω της καθιέρωσης διαφορετικών βαθµών
διαδοχικής ανάπτυξης και διαφορετικών επιπέδων εκκίνησης που θα υφίστανται προοδευτικά
ρυθµιστικές διορθώσεις.
 
 Πρέπει να δοθεί µεγάλη έµφαση στην αρχή της αλληλεγγύης και της ίσης
µεταχείρισης των πολιτών στον κοινό χώρο. Τα κράτη µέλη, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την
καθιέρωση ενός ανώτατου προτύπου αναφοράς, θα πρέπει να επιδιώκουν την καθιέρωση ενός
ελάχιστου κοινού παρανοµαστή. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τόσο στο
περιεχόµενο όσο και στο το χρόνο που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση των µέτρων σταδιακής
ανάπτυξης και να προβλεφθεί η επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν συµµορφώνονται προς τη
συµβιβαστική λύση που έχει βρεθεί.
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 Η ιδέα της εφαρµογής της αρχής της συµπληρωµατικότητας που έχει προταθεί
µπορεί να δηµιουργήσει ουσιαστικές δυσκολίες, δεδοµένου ότι η λήψη των αποφάσεων
αποζηµίωσης από το κράτος βασίζεται γενικά στην αρχή της ισότητας και όχι σε αντικειµενικά
νοµικά κριτήρια, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα πιθανή την εµφάνιση διπλών εκτιµήσεων. Το θέµα
αυτό αποτελεί ένα απλό στοιχείο της διεξαγόµενης συζήτησης. Ένα άλλο στοιχείο που θα
µπορούσε να εξετασθεί είναι η χρησιµοποίηση ενός ευρωπαϊκού ταµείου µε στόχο τη διασφάλιση
της συµπληρωµατικότητας, δεδοµένου ότι λόγω των εισφορών που θα καταβάλλουν τα κράτη θα
είναι υποχρεωµένα να επιδιώκουν το σεβασµό της εφαρµογής του προτύπου και της καταβολής του
ύψους της αποζηµίωσης που έχει συµφωνηθεί.
 
 � Για περισσότερες πληροφορίες: κα. Susanne JOHANSSON
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9619 � e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)
 
 
•  Τα ειδικά θεραπευτήρια � ένα παράδειγµα εθελοντισµού στην Ευρώπη
 Εισηγήτρια:  η κα Grδfin ZU EULENBURG (∆ιάφορες δραστηριότητες � D)
 
 � Έγγραφο: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CES 350/2002
 
- Κύρια σηµεία:
 
 Η γνωµοδότηση επικεντρώνεται στην εργασία στα ειδικά θεραπευτήρια ως
παράδειγµα εθελοντισµού, ούτως ώστε να καταδείξει το είδος της εργασίας των εθελοντών και των
αναγκαίων προϋποθέσεων άσκησής του. Ο εθελοντισµός διαµορφώνει, σε σηµαντικό βαθµό, την
κοινωνική αλληλεγγύη και τη συµµετοχική δηµοκρατία. Χαρακτηρίζεται από την απουσία αµοιβής,
τη δηµιουργικότητα, τη δέσµευση και την προσωπική συµµετοχή. Με βάση την ανάλυση της
εθελοντικής εργασίας και τις εµπειρίες από τα ειδικά θεραπευτήρια, πρέπει να εξετασθεί µε ποιο
τρόπο η κοινωνία µπορεί να προωθήσει ενεργά τον εθελοντισµό.
 
 Η ΕΟΚΕ διατυπώνει τις ακόλουθες γενικές προτάσεις: η πολιτική για την προώθηση
του εθελοντισµού πρέπει να διευκολύνει το διάλογο µεταξύ των ενώσεων που τον υποστηρίζουν,
των αρχών και των κοινωνικών ιδρυµάτων. Πρέπει να θεσπισθούν φόρουµ και/ή κέντρα
ανταλλαγών για εθελοντές, τα οποία να παρέχουν λεπτοµερείς πληροφορίες για τις ποικίλες
δυνατότητες και τους τοµείς εθελοντικής δραστηριότητας σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο. Πρέπει να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις, τόσο σε οικονοµικούς όσο και σε
ανθρώπινους πόρους, για τη βασική κατάρτιση, την επιµόρφωση και την παρακολούθηση των
εθελοντών κατά την υπηρεσία τους. Πρέπει να διεξαχθεί έρευνα σχετικά µε τις βασικές συνθήκες
εθελοντικής εργασίας. Ο συνεχής χαρακτήρας της οργάνωσης, της διοίκησης και της παροχής
βασικών συµβουλών στους εθελοντές πρέπει να διασφαλίζεται από την παρουσία µόνιµου
επαγγελµατικού προσωπικού. Επίσης, πρέπει να υπάρχει κάλυψη των κινδύνων ατυχήµατος και
ασθενείας σύµφωνα µε όσα προβλέπει ο νόµος, προκειµένου να προστατεύονται οι ίδιοι οι
εθελοντές και οι οικογένειές τους.
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 � Για περισσότερες πληροφορίες: κα Susanne JOHANSSON
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9619 � e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 
 3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ
 

•  Εταιρική κοινωνική ευθύνη (Πράσινο Βιβλίο)
 Εισηγήτρια :   η κα HORNUNG-DRAUS (Εργοδότες � D)
 συνεισηγήτρια: η κα ENGELEN-KEFER (Εργαζόµενοι � D)
 συνεισηγητής: ο κ. HOFFELT (∆ιάφορες δραστηριότητες � B)

 
- Έγγραφο: (COM(2001) 366 τελικό � CES
 
- Κύρια σηµεία:

 
 Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) δεν συνίσταται µόνο στη δηµιουργία και τη
διασφάλιση θέσεων απασχόλησης, αλλά και στην ανάπτυξη καλύτερων θέσεων απασχόλησης µε
επαρκή προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, στη συνεκτίµηση των αναγκών των
µειονεκτούντων ατόµων και στην προαγωγή ενός πνεύµατος δια βίου µάθησης. Κοινωνικά
υπεύθυνη συµπεριφορά έχουν οι εταιρίες που εφαρµόζουν ευσυνειδήτως τους ισχύοντες
κοινωνικούς κανόνες και καταβάλλουν προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός πνεύµατος
συνεργασίας. Αυτό σηµαίνει ότι αναπτύσσουν εργασιακές σχέσεις και προωθούν τις
διαπραγµατεύσεις και τη συµµετοχή των εργαζοµένων. Συχνά οι αρχές της ΕΚΕ κατοχυρώνονται
σε διεθνές επίπεδο µε τις συµβάσεις της ∆ΟΕ.
 
 Στο πλαίσιο των υφιστάµενων κοινωνικών ρυθµίσεων, το πρωτεύον ζήτηµα στην
Ευρώπη είναι η διαµόρφωση µιας νοοτροπίας όπου η ΕΚΕ θα έχει σταθερή θέση. Η ΕΟΚΕ θεωρεί
ιδιαίτερα σηµαντική την αρχή του εθελοντικού χαρακτήρα των µέτρων της ΕΚΕ. Η θέσπιση
λεπτοµερών, δεσµευτικών πανευρωπαϊκών κανόνων θα αντέβαινε σ' αυτήν την αρχή του
εθελοντισµού. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν κατάλληλες και
ιδιαίτερα αποτελεσµατικές προσεγγίσεις, προσαρµοσµένες στον τοµέα τους και στη συγκεκριµένη
κατάστασή τους. Το συγκεκριµένο πλαίσιο της ΕΚΕ στην ΕΕ µπορεί να αναπτυχθεί βάσει κοινών
πρωτοβουλιών και εθελοντικών συµφωνιών µεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
 
 Η ΕΟΚΕ εκφράζει αµφιβολίες σχετικά µε τις ενιαίες διαδικασίες επαλήθευσης, όπως
προτείνονται από την Επιτροπή. Η ΕΚΕ έχει τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική πτυχή, πράγµα που
σηµαίνει ότι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση πρέπει επίσης να τυγχάνουν διαφορετικής
διαχείρισης.
 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντική την επένδυση στη φιλοτιµία του πολίτη. Οι
επιχειρήσεις µπορούν να βελτιώσουν το κλίµα συνεργασίας των πολιτών επιβραβεύοντας την
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κοινωνικά υπεύθυνη συµπεριφορά και παρέχοντας κίνητρα για την ενθάρρυνση της κοινωνικής
δέσµευσης του προσωπικού τους.

 
- Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alan HICK
 (Τηλ.: 00 32 2 546.93.02 �  e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 
•  Η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών και η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση � συµβολή της

ΕΟΚΕ στην εκπόνηση της Λευκής Βίβλου
 Εισηγήτρια:    η κα ENGELEN-KEFER (Εργαζόµενοι � D)
 Συνεισηγήτρια : η κα ΠΑΡΗ (Εργοδότες � EL)
 
− Έγγραφο: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CES
 
- Κύρια σηµεία:
 
 Η παρούσα γνωµοδότηση αποτελεί τη συµβολή της ΕΟΚΕ στη συζήτηση για τη
Λευκή Βίβλο και συνιστά, κυρίως, συνέχεια της γνωµοδότησης που υιοθέτησε η ΕΟΚΕ στις 25
Απριλίου 2001 µε θέµα "Η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών και η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση", η
οποία αποτελούσε τη συµβολή της ΕΟΚΕ στην εκπόνηση της εν λόγω Λευκής Βίβλου.
 
 Οι σκέψεις και οι προτάσεις που διατυπώνει η ΕΟΚΕ εντάσσονται στο πλαίσιο µιας
διπλής προοπτικής:

 
•  αφενός, στην καθιέρωση νέων συνεργειών µεταξύ των οργάνων και των θεσµικών

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της βελτίωσης της διακυβέρνησης και
•  αφετέρου, στην ανάπτυξη του ρόλου της ΕΟΚΕ ως βασικού ενδιάµεσου φορέα µεταξύ

των θεσµικών οργάνων της ΕΕ και της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών.
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Patrick FEVE
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9616 � e-mail : patrick.feve@esc.eu.int)
 
 

 *
 

 *          *
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 5. ΓΕΩΡΓΙΑ
 
•  Το µέλλον της ΚΓΠ
 Εισηγητής: ο κ. RIBBE (∆ιάφορες δραστηριότητες � D)
 
- Σχετ.: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας
 
- Κύρια σηµεία:
 
 Η πρωτοβουλία µε θέµα "Το µέλλον της ΚΓΠ" ανταποκρίνεται επίσης στις
αιτήσεις διαβούλευσης του ΕΚ σχετικά µε την ενδιάµεση επανεξέταση της ΚΓΠ στο πλαίσιο της
Ατζέντας 2000.  Καρπός ενός έντονου διαλόγου µεταξύ περιβαλλοντολόγων, γεωργών,
καταναλωτών, καθώς και αντικείµενο ακρόασης στο Λονδίνο, το έγγραφο παρουσιάζει µία σειρά
καινοτόµων συστάσεων.
 
 Μετά από εµβριθή ιστορική εξέταση και ευρεία ανάλυση των µεταβλητών της ΚΓΠ,
η ΕΟΚΕ εµβαθύνει την έννοια της πολυλειτουργικής γεωργίας και επισηµαίνει ότι οι ευρωπαίοι
γεωργοί πρέπει να επιδείξουν πρόσθετες επιδόσεις  (ποιότητα των τροφίµων, προστασία του
περιβάλλοντος, ευηµερία των ζώων). Η χορήγηση άµεσων ενισχύσεων για την αποζηµίωση των
γεωργών για τις πρόσθετες επιδόσεις που αναµένονται από αυτούς θα µπορούσε να αποτελέσει το
κοινωνικό έρεισµα για τη θέσπιση µέτρων εισοδηµατικής στήριξης του κλάδου στην Ευρώπη.
 
 Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να εξετάσει αν θα µπορούσε στο µέλλον να
καθιερωθεί α) ένα κλιµακωτό σύστηµα άµεσων ενισχύσεων, που θα εφαρµόζεται µε διάφορους
τρόπους για τους γεωργούς οι οποίοι χρησιµοποιούν  µεθόδους παραγωγής για να τηρούν ένα
ενιαίο και εναρµονισµένο ευρωπαϊκό πρότυπο για το περιβάλλον,  β) Ο πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ
δύναται να συµπληρωθεί µέσω νέων µορφών ενισχύσεων, βάσει των οποίων κάθε κράτος µέλος
µπορεί να αυξάνει την ενίσχυση για εκείνες τις εκµεταλλεύσεις που θα αναλαµβάνουν πρόσθετες
προσπάθειες από πλευράς ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και διασφάλισης της
απασχόλησης.
 
 Η ΕΟΚΕ ζητά από την Επιτροπή να αναλύσει τη δυνατότητα παροχής άµεσης
ενίσχυσης µε τη χορήγηση  ενιαίας επιδότησης ανά έκταση σε όλους τους γεωργούς που πληρούν
τα κριτήρια µιας πολυλειτουργικής γεωργίας.
 
 Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι, πάντως, για µια γενικά, θετική εξέλιξη του χώρου απαιτείται να
θεσπιστούν αντίστοιχα µέτρα των διαρθρωτικών ταµείων.
 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητο να  πραγµατοποιηθούν µελέτες µε αντικείµενο τον
αντίκτυπο που θα έχει στις περιφερειακές οικονοµίες η κατάργηση των γαλακτοκοµικών
ποσοστώσεων και άλλων συστηµάτων που αφορούν τις ποσοστώσεις.
 
- Υπεύθυνη : Η κα Eleonora Di Nicolantonio (Τηλ. : 00 32 2 546 9454 � e-mail:

Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int)
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 6.         ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

•  ΓΤΟ - ανιχνευσιµότητα τροφίµων και ζωοτροφών
Γενικός εισηγητής: ο κ. . ESPUNY MOYANO (Εργοδότες � Ε)

- Σχετ.: (COM(2001) 182 τελικό - 2001/0180 COD))
 
- Κύρια σηµεία:
 
 Η χρήση ΓΤΟ έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση στην κοινωνία κατά την οποία
υποστηρίχθηκαν συχνά ακραίες θέσεις και πολλές φορές χωρίς σοβαρή επιστηµονική βάση. Για το
λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ προτείνει στην Επιτροπή την πραγµατοποίηση µιας ενηµερωτικής εκστρατείας
του κοινού προκειµένου να γίνουν γνωστά τα πλεονεκτήµατα και οι κίνδυνοι που συνεπάγεται η
χρήση των ΓΤΟ, τόσο για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές όσο και για το περιβάλλον. Είναι
ουσιαστική η ενηµέρωση από ανεξάρτητα όργανα, ώστε να βοηθηθούν οι πολίτες να προβαίνουν
σε συνειδητές επιλογές σχετικά µε τις τροφές που καταναλώνουν, συµπεριλαµβανοµένης της
περιβαλλοντικής και ηθικής σκοπιάς, καθώς και σχετικά µε τις τεχνολογίες µέσω των οποίων
παράγονται.
 
 Στον προτεινόµενο κανονισµό για  την επισήµανση και την ανιχνευσιµότητα των
προϊόντων που περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας
λαµβάνεται υπόψη η αρχή της πρόνοιας και αυξάνεται η  διαφάνεια, η οποία αποτελεί προϋπόθεση
της ελευθερίας επιλογής του καταναλωτή.
 
 Στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές για την παρασκευή των οποίων χρησιµοποιήθηκαν
ΓΤΟ, οι οποίοι όµως δεν είναι πλέον παρόντες, οι υποχρεώσεις ανίχνευσης και επισήµανσης
δύσκολα µπορούν να ελεγχθούν, ενώ αντίθετα αποτελούν αιτία για αθέµιτες πρακτικές και απάτη.
Πρέπει να διατεθούν οι ενδεδειγµένοι πόροι σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, προκειµένου να
διασφαλισθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή και έλεγχος της προτεινόµενης νοµοθεσίας, έτσι ώστε
να µην αφαιρεθούν από την κύρια αποστολή τους, η οποία είναι ο έλεγχος της ασφάλειας των
τροφίµων και των ζωοτροφών. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι το κόστος της νέας τεχνολογίας
πρέπει να µετατεθεί στους παραγωγούς και στα προϊόντα ΓΤΟ και όχι στα παραδοσιακά προϊόντα
µέσω της επισήµανσης «χωρίς ΓΤΟ». Οι κυβερνήσεις των κρατών µελών και τα πολιτικά όργανα
της ΕΕ πρέπει να µεριµνήσουν για την τήρηση αυστηρότερων προδιαγραφών για την προστασία
του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και σε διεθνή κλίµακα.
 
- Υπεύθυνος: ο κ. Johannes Kind
 (Τηλ. : 00 32 2 546 9111 � e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 
•  Προστασία των καταναλωτών
 Εισηγήτρια: η κα DAVISON (∆ιάφορες δραστηριότητες � UK)
 
 Σχετ.: COM(2001) 531 τελικό
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- Κύρια σηµεία:
 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής που ανταποκρίνεται εν µέρει
στις προτάσεις της ΕΟΚΕ για απλούστευση της νοµοθεσίας και µεγαλύτερη δέσµευση όσον αφορά
την προστασία των καταναλωτών1.
 
 Η ΕΟΚΕ εξέτασε τις δυνατότητες αυτορρύθµισης και από κοινού ρύθµισης, και
κρίνει ότι µια γενική απαίτηση για θεµιτές εµπορικές πρακτικές θα µπορούσε να παράσχει τη βάση
για µία πιο ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά τις λεπτοµέρειες της προστασίας των καταναλωτών
στον τοµέα αυτόν, όχι όµως για τη θέσπιση συµβατικού δικαίου.
 
 Ωστόσο, η ΕΟΚΕ θα επιθυµούσε να τονίσει ότι η πρόταση για οδηγία-πλαίσιο και
µια γενική ρήτρα δεν µπορεί να αξιολογηθεί πλήρως βάσει του Πράσινου Βιβλίου. Ειδικότερα,
χρειάζονται περαιτέρω λεπτοµέρειες για τους µηχανισµούς που πρέπει να δηµιουργηθούν για να
εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρµογή και η οµαλή υλοποίηση σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ΕΟΚΕ θα ήθελε
να προτείνει τη χρησιµοποίηση του άρθρου 153. Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει την έλλειψη συντονισµένης
κοινοτικής έρευνας για θέµατα καταναλωτών και ζητά την εκπόνηση προγράµµατος-πλαίσιο για
την έρευνα αυτή. 
 
 Η γενική ρήτρα θα πρέπει να συµπληρώνεται από µια σειρά ορισµών των πρακτικών
οι οποίες θα πρέπει να θεωρούνται ως αθέµιτες.
 
 Θα πρέπει επίσης να συµπεριληφθεί ένας "γκρίζος" κατάλογος πρακτικών, που
απαιτούν επαγρύπνηση επειδή πιθανόν να συνεπάγονται αθέµιτες πρακτικές, υπό ορισµένες
συγκεκριµένες και ακριβείς συνθήκες. Θα πρέπει να χαραχθούν κατευθυντήριες γραµµές.
 
 Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόµενο θέσπισης ελάχιστων προτύπων της
ΕΕ στον τοµέα της εκτέλεσης βάσει ορισµένων βασικών αρχών, όπως η αποτελεσµατικότητα και η
ανεξαρτησία, υπό την επίβλεψη της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθιερώσει επίσης µια
περιοδική αξιολόγηση των συστηµάτων από κοινού ρύθµισης και αυτορρύθµισης, κάθε δύο/τρία
χρόνια, συντάσσοντας έκθεση για τις εµπειρίες των κρατών µελών από την αυτορρύθµιση και για
τις προτεινόµενες βελτιώσεις.
 
 Η Επιτροπή θα µπορούσε να εξετάσει το ενδεχόµενο κατάρτισης ενός πίνακα
επιδόσεων για την εφαρµογή της νοµοθεσίας σχετικά µε τους καταναλωτές, παρόµοιου µε εκείνον
της Γενικής  ∆ιεύθυνσης "Ενιαία Αγορά".
 
 Είναι επίσης αναγκαίο να αναπτυχθεί µια ευρωπαϊκή εκπαίδευση των καταναλωτών
ώστε να µπορούν οι ίδιοι να λαµβάνουν µέτρα για την κατοχύρωση των δικαιωµάτων τους.  Η
ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η Επιτροπή προσπαθεί να περιορίσει την έννοια της
"προστασίας των καταναλωτών" µόνο στα "οικονοµικά συµφέροντα".
 

                                                     
 1 Γνωµοδότηση της ΟΚΕ για την απλούστευση Ε.Ε. αριθ. C 48 της 21ης Ο2.02
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- Υπεύθυνος : Ο κ. Joγo Pereira dos Santos
 (Τηλ. : 00 32 2 546 9254 � e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 7.         ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
 
•  Καταστατικό ευρωπαϊκής εταιρείας για τις ΜΜΕ

 Εισηγητής : ο κ. MALOSSE  (Εργοδότες � F)
 
- Σχετ.:Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES
 
- Κύρια σηµεία :

 
 Με τη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας που εξέδωσε, η ΕΟΚΕ ζητά τη θέσπιση ενός
απλουστευµένου ευρωπαϊκού καταστατικού για τις ΜΜΕ, το οποίο να συµπληρώνει εκείνο της
ευρωπαϊκής εταιρείας (ΕΕ).

 
 Η ανάλυση των αναγκών επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα ενός σχεδίου ευρωπαϊκής
εταιρείας για τις ΜΜΕ. Πρόκειται πριν απ' όλα για την προσφορά καταστατικού ευρωπαϊκής
εταιρείας στις ΜΜΕ, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ίση µεταχείριση µε τις µεγαλύτερες
επιχειρήσεις - τις οποίες αφορά περισσότερο το καταστατικό της ευρωπαϊκής εταιρείας - καθώς και
η πρόταση ευρωπαϊκού σήµατος για τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων τους στην εσωτερική
αγορά.
 
 Προκειµένου να καταστεί ελκυστικό το νέο καταστατικό θα πρέπει να αποκλείει τον
κίνδυνο πολλαπλών επιβαρύνσεων, να προσφέρει µεγάλη νοµική ευελιξία και να παρέχει
διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες σύστασης, συµβουλών και ενισχύσεων υπέρ της
συνεργασίας των επιχειρήσεων.

 
 Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι το σχέδιο αυτό πρέπει να ενταχθεί στην προοπτική των
συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας: βελτίωση της ευρωπαϊκής
ανταγωνιστικότητας και του επιχειρησιακού πνεύµατος καθώς και δηµιουργία νέων
δραστηριοτήτων και θέσεων εργασίας. Θα πρέπει επίσης να προωθεί τη συµµετοχή των
εργαζοµένων σε ευρωπαϊκή κλίµακα, που είναι παράγοντας επιτυχίας για την ολοκλήρωση.

 
- Υπεύθυνη : κα Birgit Fular
 (τηλ. : 00 32 2 546 9044 � e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)
 
 
•  Απλούστευση

 Εισηγητής : ο κ. WALKER    (Εργοδότες � UK)
 
- Σχετ.:∆ιερευνητική γνωµοδότηση : COM(2001) 726 τελικό �  CES
 
 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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- Κύρια σηµεία:
 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις περισσότερες από τις πρωτοβουλίες που περιέχονται στην
Ανακοίνωση της Επιτροπής. Συµφωνεί ότι χρειάζεται να δηµιουργηθούν νέες συνθήκες και µέθοδοι
εργασίας και να αναπτυχθεί ένα νέο διοικητικό και πολιτικό πνεύµα γι' αυτό και χαιρετίζει την
πρόθεση της Επιτροπής να επιτύχει µείωση κατά 25% του όγκου της σηµερινής νοµοθεσίας έως το
τέλος της σηµερινής εντολής και προβλέπει ότι αυτό θα επιφέρει αντίστοιχη βελτίωση της
ποιότητας.
 
 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί πλήρως µε τη δέσµευση της Επιτροπής να ενισχύσει και να
εντείνει τη συµβουλευτική διαδικασία, επαναλαµβάνει την προαναφερθείσα συµφωνία της µε το
σχέδιο της Επιτροπής να προωθήσει την από κοινού ρύθµιση και, τέλος, συµφωνεί µε την Επιτροπή
για την ανάγκη να διασφαλισθεί εκ µέρους των κρατών µελών ότι τα κοινοτικά διατάγµατα
ενσωµατώνονται στις εθνικές νοµοθεσίες ορθώς και εντός των προθεσµιών που καθορίζονται.
 
 Η ΕΟΚΕ τονίζει τη σπουδαιότητα που έχει η καθιέρωση της Ανάλυσης
Κανονιστικού Αντίκτυπου ως τµήµα µιας ολοκληρωµένης διαδικασίας υποστήριξης των
αποφάσεων, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο των κρατών µελών, και θεωρεί ότι το
Συµβούλιο πρέπει να συστήσει Κανονιστικό Φορέα Αναθεώρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και,
επιπλέον, ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να συγκροτήσουν αντίστοιχο οργανισµό στην επικράτειά
τους.
 
 Ως συµβολή στην ολοκλήρωση έως τον Ιούνιο του 2002 ενός προγράµµατος δράσης
για την απλούστευση και βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος, η γνωµοδότηση σκιαγραφεί
ένα σχέδιο που αποτελείται από 59 ειδικά σηµεία, που απευθύνεται όχι µόνο προς την ίδια την
ΕΟΚΕ αλλά και προς την Επιτροπή, το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των
Περιφερειών και τα κράτη µέλη.
 
- Υπεύθυνος : ο κ. Jakob Andersen
 (τηλ. : 00 32 2 546 9258- e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
•  Εκποµπές των οχηµάτων

 Εισηγητής : ο κ. COLOMBO   (Εργαζόµενοι � I)
 

- Σχετ.: COM(2001) 543 τελικό  � 2001/0255 COD �  CES
 
 

- Υπεύθυνος: ο κ. Joγo Pereira dos Santos
 (τηλ : 00 32 2 546 9254 � e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int

 
 *
 

 *          *
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 8.          ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 
•  Τροποποίηση προσανατολισµών/ΤΕΝ
•  Βασικοί κανόνες των κοινοτικών χορηγήσεων /∆Ε∆

 Εισηγητής: ο κ. KLEEMANN  (Εργοδότες � A)
 

- Σχετ.: COM(2001) 544 τελικό � 2001/0229 COD � CES
 COM(2001) 545 τελικό � 2001/0226 COD � CES
 

- Κύρια σηµεία:
 
 Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται και υποστηρίζει την άποψη της Επιτροπής ότι οι
κατευθυντήριες γραµµές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο και να
προσαρµοστούν, προκειµένου να προβλεφθούν επενδύσεις σε τοµείς όπου υπάρχουν άµεσα
προβλήµαταΒλέπει θετικά την προσέγγιση που έγκειται στην επικέντρωση των εργασιών στην
εξάλειψη των σηµείων συµφόρησης κατά µήκος των µεγάλων αρτηριών και στην υλοποίηση
µικρού µόνο αριθµού νέων έργων. Εκτιµά δε ότι  θα συνεχιστεί µε έντονο ρυθµό η αύξηση της
κυκλοφορίας προσώπων και εµπορευµάτων που πρέπει να αντιµετωπιστεί κυρίως µε περισσότερες
και εύστοχες επενδύσεις στις σιδηροδροµικές και τις πλωτές µεταφορές.
 
 Τονίζει, όµως, και την ιδιαίτερη σηµασία που έχουν ο συνδυασµός και η διασύνδεση
των µέσων µεταφοράς και εφιστά την προσοχή στην αυξανόµενη σηµασία των έξυπνων
συστηµάτων διαχείρισης των µεταφορών. Κρίνει δε ότι η διασύνδεση των υποψηφίων χωρών δεν
συνεκτιµάται όσο θα έπρεπε.  Σε όλα τα σχέδια πρέπει να συνεκτιµώνται ορισµένες πτυχές όπως η
αποδοτικότητα, τα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, το χωροταξικό δίκαιο και η
νοµοθεσία περί χρήσης της γης καθώς και το θέµα της αειφορίας. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την
πρόταση η οποία συνίσταται στην αύξηση του ανώτατου ορίου στήριξης από 10 σε 20% του
συνολικού επενδυτικού κόστους για τα σχέδια διασυνοριακών µεταφορών και τα σχέδια που
συνεισφέρουν σηµαντικά στην πραγµατοποίηση των στόχων των διευρωπαϊκών δικτύων.
 
- Υπεύθυνος: ο κ. Siegfried Jantscher
 (τηλ.: 00 32 2 546 8287 � e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 

 
•  Κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου/2002-2003
 Εισηγητής: ο κ. TOSH  (Εργοδότες � UK)
 
- Σχετ.: COM(2002) 7 τελικό � 2002/0013 COD � CES
 
- Υπεύθυνος: ο κ. Luis Lobo
 (τηλ. : 00 32 2 546 9717 � e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
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•  Κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου
 Εισηγητής: ο κ. TOSH  (Εργοδότες � UK)

 
- Σχετ.: COM(2001) 335 τελικό � 2001/0140 COD � CES

 
- Υπεύθυνος: ο κ. Luis Lobo
 (τηλ. : 00 32 2 546 9717 � e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

 
 

•  Κανόνες/θόρυβος στου αερολιµένες
 Εισηγητής : ο κ. GREEN  (Εργοδότες � DK)
 

- Σχετ.: COM(2001) 695 τελικό � 2001/0282 COD � CES
 

- Υπεύθυνος: ο κ. Luis Lobo
 (τηλ. : 00 32 2 546 9717 � e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

 
 

 *
 

 *          *
 
 
 9. ΕΧΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 
•  Η στρατηγική εταιρική σχέση Ε.Ε./Ρωσίας: Ποια θα είναι τα επόµενα στάδια;"
 Εισηγητής : ο κ. HAMRO-DROTZ (Εργοδότες � Fi)
 
- Σχετ. :Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � ΕΟΚΕ
 
- Κύρια σηµεία:
 
 Η ΕΟΚΕ δίνει έµφαση, στην παρούσα γνωµοδότηση, στις ακόλουθες συστάσεις έτσι
ώστε να διαµορφωθεί µία λειτουργική εταιρική σχέση: να αξιοποιηθεί η εµπειρία των
οργανωµένων φορέων της κοινωνίας των πολιτών µέσω της συµµετοχής τους στην συνεργασία ΕΕ-
Ρωσίας, να αποκτήσει η εταιρική σχέση έρεισµα στην κοινωνία µέσω της προώθησης της
ενηµέρωσης του κοινού και του διαλόγου και να στηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλει η
Ρωσία προκειµένου να βελτιώσει περισσότερο το θεσµικό πλαίσιο και το διάλογο, όπως και οι
προσπάθειες που καταβάλλουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Ρωσίας προκειµένου
να ενισχύσουν το ρόλο τους και τη συµβολή τους:
 
- Το Συµβούλιο Συνεργασίας θα πρέπει να προβεί στη σύσταση µόνιµου συµβουλευτικού

φόρουµ το οποίο να απαρτίζεται από τα βασικά συστατικά στοιχεία της οργανωµένης
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κοινωνίας των πολιτών. Αποστολή του εν λόγω φόρουµ θα είναι η παροχή των
κατάλληλων συµβουλών στα όργανα συνεργασίας στα διάφορα επίπεδα.

 
- Η ΕΕ πρέπει να αναλάβει δράση για την ενίσχυση τόσο της πληροφόρησης του κοινού όσο και της

προβολής της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ρωσίας. Στις προσπάθειες αυτές πρέπει να συµβάλουν τα κράτη
µέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι αντιπροσωπίες της ΕΕ, τα ΜΜΕ και οι οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών.

 
- Η Βόρεια ∆ιάσταση της ΕΕ θα πρέπει να εφαρµοστεί για να εξυπηρετήσει συγκεκριµένους

σκοπούς και να αναπτυχθεί περαιτέρω τα προσεχή χρόνια, επειδή αποτελεί ένα χρήσιµο
εργαλείο, αλλά και προκειµένου να βελτιωθούν οι σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας.

 
- Η ΕΟΚΕ δηλώνει έτοιµη να συµµετάσχει και να παράσχει τη συµβολή της στις επικείµενες δράσεις

της ΕΕ προκειµένου να αναπτυχθεί µία δυναµική εταιρική σχέση µεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας. Οι
σχέσεις µεταξύ των ρωσικών και ευρωπαϊκών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να
βελτιωθούν. Η ΕΟΚΕ, εποµένως, θα εξεύρει τους κατάλληλους τρόπους για να καθιερώσει και να
ενθαρρύνει τις τακτικές επαφές και τον διάλογο µε τους κύριους φορείς της οργανωµένης κοινωνίας
των πολιτών στη χώρα αυτή.

 
- Υπεύθυνη: η κ. Durst

(τηλ. : 00 32 2 546 9845 � e-mail : ellen.durst@esc.eu.int)
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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

και συνέχειες που δόθηκαν

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση :

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

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών

http://www.europarl.europa.eu/Bulletins
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Page: 74
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 75
Type: mailto

Old: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 76
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu

Page: 78
Type: mailto

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

Page: 78
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 79
Type: mailto

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

Page: 79
Type: mailto

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

Page: 80
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 80
Type: mailto

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

Page: 81
Type: mailto

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

Page: 82
Type: mailto

Old: mailto:ellen.durst@esc.eu.int
New: mailto:ellen.durst@cese.europa.eu

Page: 83
Type: http:

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