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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. 12/2002 : Παρουσία του βακτηριδίου λεγιονέλλα·

Αριθ. 13/2002: Κατ΄ εξαίρεση πρόσβαση των «ασκουµένων» στα κτήρια του Ευρωπαϊκού
                                        Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια των κοινοβουλευτικών διακοπών·

Αριθ. 15/2002:  Members' car service during the part-session of July 2002·

Αριθ. 16/2002: Κατάσταση όσον αφορά τα µέτρα που ελήφθησαν για την καταπολέµηση της
παρουσίας του βακτηριδίου λεγιονέλλα στο σύστηµα διανοµής ζεστού νερού του
Πύργου του κτιρίου LOW στο Στρασβούργο·

Αριθ. 17/2002:  Legionella situation in the LOW building.

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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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Κατάσταση στις 20.06.2002)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Anne Ferreira Ορισµός του καθεστώτος του ευρωπαίου κτηµατοµεσίτη P-1519/02

Ioannis Marinos Συµπερίληψη της Κύπρου στα χαρτονοµίσµατα του ευρώ P-1520/02

Ioannis Averoff Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή
υδροηλεκτρικών έργων στην περιφέρεια Ηπείρου

P-1521/02

Ioannis Marinos Τροχαία ατυχήµατα στην Ελλάδα E-1522/02

John McCartin Αυτάρκεια βοδινού εντός της ΕΕ E-1523/02

John McCartin Εισαγωγές βοδινού στην ΕΕ E-1524/02

Salvador Garriga Polledo Ενηµερωτική εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την καθιέρωση του ευρώ στο ΗΒ, τη Σουηδία και τη
∆ανία

E-1525/02

Salvador Garriga Polledo Ρύθµιση των σπουδών ξένων γλωσσών E-1526/02

Salvador Garriga Polledo Απαγόρευση εκ µέρους της Γαλλίας της πληρωµής
τρεχούµενων λογαριασµών

E-1527/02

Jorge Hernández Mollar Μέτρα κατά του συνδρόµου της τουριστικής θέσης E-1528/02

Jorge Hernández Mollar Μέτρα για την καταπολέµηση της εγκατάλειψης της
υπαίθρου

E-1529/02

Jorge Hernández Mollar Προώθηση των σπουδών Φυσικής µεταξύ των νέων E-1530/02

Robert Goebbels ∆ιαχείριση από την Επιτροπή των πόρων της για τους
"συµβούλους"

E-1531/02

Giovanni Pittella Νόµος της Έσσης κατά της διγλωσσίας E-1532/02

Giovanni Pittella Νόµος της Έσσης κατά της διγλωσσίας E-1533/02

Gunilla Carlsson Φορολογία των επιχειρήσεων στην Εσθονία E-1534/02

Reimer Böge Κρούσµατα αφθώδους πυρετού στη Νότια Κορέα P-1535/02

Paulo Casaca Παρέµβαση της Επιτροπής υπέρ του ευρωπαϊκού καρτέλ
διύλισης ζάχαρης

P-1536/02

Markus Ferber Έλεγχος τήρησης των κανονισµών για τη σήµανση των
βοοειδών

E-1537/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Karl-Heinz Florenz Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 1999/44/EΚ
σχετικά µε ορισµένες πτυχές  της πώλησης και των
εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών

E-1538/02

Glenys Kinnock Εισαγωγές παράνοµης ξυλείας E-1539/02

Daniel Hannan Επίτροποι που εκφωνούν κοµµατικούς πολιτικούς λόγους
σε εθνικές προεκλογικές εκστρατείες

E-1540/02

Joke Swiebel και Michael
Cashman

∆ιεθνές και συµβουλευτικό καθεστώς της ILGA στο ΟΚΣ
του ΟΗΕ και συµπεριφορά της Ισπανίας

E-1541/02

Paulo Casaca ∆ιακρίσεις του προγράµµατος POSEIMA εις βάρος των
άκρως αποµακρυσµένων περιφερειών

E-1542/02

Paulo Casaca Προωθούµενες από την Επιτροπή διακρίσεις εις βάρος
της βιοµηχανίας επεξεργασίας ζαχάρεως των Αζορών

E-1543/02

Albert Maat Αφθώδης πυρετός στη Νότιο Κορέα P-1544/02

María Sornosa Martínez Κοινοτική χρηµατοδότηση της γραµµής τρένου υψηλής
ταχύτητας Μαδρίτης-Βαλένθιας

P-1545/02

Wolfgang Ilgenfritz Αντιπροσωπεία της Επιτροπής της ΕΕ στη Βιέννη E-1546/02

Brigitte Langenhagen Παρεµπίπτοντα αλιεύµατα θαλάσσιων θηλαστικών, εν
προκειµένω δελφινιών

E-1547/02

Brigitte Langenhagen Ψηφιακός ταχογράφος E-1548/02

María Sornosa Martínez Επιπτώσεις της εκτροπής Χούκαρ-Βιναλοπό στο Φυσικό
Πάρκο της Αλµπουφέρα της Βαλένθια

E-1549/02

María Sornosa Martínez Επιπτώσεις στις ζώνες LIC (Τοποθεσία Κοινοτικού
Ενδιαφέροντος) και ZEPA (Ζώνες Προστασίας Αγρίων
Πτηνών) λόγω της εκτροπής Χούκαρ-Βιναλοπό
(Αυτόνοµη Κοινότητα της Βαλένθια)

E-1550/02

Roberta Angelilli Κίνητρα για την οικογένεια και τη µητρότητα E-1551/02

Roberta Angelilli Προστασία της ιταλικής µουσικής δηµιουργίας E-1552/02

Roberta Angelilli Φορολόγηση των µουσικών δίσκων ακτίνας (CD) E-1553/02

Bob van den Bos Βοήθεια της Ε Ε προς τους Παλαιστίνιους E-1554/02

Bob van den Bos Βοήθεια της Ε Ε προς τους Παλαιστίνιους E-1555/02

Pernille Frahm ∆υνατότητα χορήγησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας σε
εφευρέσεις εφαρµοζόµενες µέσω υπολογιστή

P-1556/02

Eija-Riitta Korhola Η αξιοποίηση της χαλυβουργικής σκωρίας P-1557/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Ακυρωθείσα ερώτηση P-1558/02

Torben Lund Παρεπόµενα αλιεύµατα φώκαινας E-1559/02

Klaus-Heiner Lehne Πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στην Κίνα E-1560/02

Richard Corbett Η σχέση µεταξύ του Ύπατου Εκπρόσωπου και της
Επιτροπής

E-1561/02

Richard Corbett Κόστος της µη ολοκληρώσεως της Ευρώπης E-1562/02

Richard Corbett Αλιεία E-1563/02

Olivier Dupuis H κατάσταση στη νότια Μογγολία E-1564/02

Maurizio Turco Συρία E-1565/02

Freddy Blak Σύγκρουση συµφερόντων στη Γενική ∆ιεύθυνση
Μεταφορών

P-1566/02

Christa Randzio-Plath Ανταγωνισµός/οικονοµικός έλεγχος P-1567/02

Lucio Manisco ΕΕ και κίνδυνος πολέµου µεταξύ Ινδίας και Πακιστάν P-1568/02

Ακυρωθείσα ερώτηση E-1569/02

Elisabeth Schroedter Κατασκευαστικά έργα βλάπτουν περιοχή του Έλβα που
καλύπτεται από την οδηγία για την προστασία πανίδας,
χλωρίδας και βιοτόπων

E-1570/02

Rolf Linkohr Ερωτήµατα σχετικά µε την οδηγία πλαίσιο για το νερό E-1571/02

Reimer Böge Η χορήγηση άδειας για θεραπευτικά µέσα εναλλακτικών
θεραπευτικών κατευθύνσεων στην κτηνιατρική

E-1572/02

Reinhard Rack Η µετακοµιδή σορών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης E-1573/02

Fernando Fernández Martín Ρατσισµός µεταξύ ευρωπαίων E-1574/02

Laura González Álvarez Εκποµπές στην Ισπανία οξειδίου του αζώτου από
"υφιστάµενες" µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης

E-1575/02

Brice Hortefeux Βία στον οικoγενειακό χώρο E-1576/02

Brice Hortefeux Επαναπροσδιορισµός της ΚΓΠ E-1577/02

Astrid Lulling Παρακολούθηση της κατάστασης της µελισσοκοµίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

E-1578/02

Lucio Manisco ΕΕ και κίνδυνος πολέµου µεταξύ Ινδίας και Πακιστάν E-1579/02

Jan Mulder και Maria Sanders-ten
Holte

Περιορισµοί όσον αφορά την είσοδο στη Γαλλία αλόγων
για αγώνες

E-1580/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Roger Helmer ∆ηµιουργία Ευρώ-CΙΑ P-1581/02

Michael Cashman Κοινοτικές συµφωνίες σύνδεσης P-1582/02

Gerhard Schmid Αναγνώριση γερµανικών συµβολαιογραφικών πράξεων
στην Ισπανία

E-1583/02

Glyn Ford Υπηρεσία διακοµιδής µε ασθενοφόρο E-1584/02

Caroline Jackson ∆ιοξίνες E-1585/02

Mario Borghezio Ανάρτηση του Εσταυρωµένου σε όλα τα δηµόσια γραφεία
των ευρωπαϊκών οργάνων

E-1586/02

Glyn Ford Ευθύνη των µεταφορέων E-1587/02

Glyn Ford Ευθύνη των µεταφορέων E-1588/02

Glyn Ford Ευθύνη των µεταφορέων E-1589/02

Glyn Ford Ευθύνη των µεταφορέων E-1590/02

Glyn Ford Ευθύνη των µεταφορέων E-1591/02

Glyn Ford Ευθύνη των µεταφορέων E-1592/02

Glyn Ford Ευθύνη των µεταφορέων E-1593/02

Glyn Ford Ευθύνη των µεταφορέων E-1594/02

Glyn Ford Ρατσισµός και ξενοφοβία E-1595/02

John Purvis Κριτήρια ασφαλείας για πυρηνικούς αντιδραστήρες E-1596/02

Béatrice Patrie Οδηγός για την ερµηνεία της οδηγίας " Άγρια πτηνά" E-1597/02

Helena Torres Marques Φόροι επί της αγοράς αυτοκινήτων E-1598/02

Ακυρωθείσα ερώτηση P-1599/02

Rosa Miguélez Ramos Ανισορροπίες στην επαρχία της Τερουέλ (Ισπανία) P-1600/02

Alexander Radwan Επιχορήγηση προς το Πανεπιστήµιο Oradea (Ρουµανία) E-1601/02

Ακυρωθείσα ερώτηση E-1602/02

Avril Doyle Χρηµατοδοτική κάλυψη πρότυπου προστατευτικού
κράνους ιππασίας (L-TC 158 WG 5) Γ∆ Επιχείρηση

E-1603/02

Chris Davies Χερσόνησος Ακάµας Κύπρος E-1604/02

Chris Davies Jim Currie και η µεταρρύθµιση του Κανονισµού
Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων

E-1605/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Chris Davies Θανάτωση δελφινιών E-1606/02

Chris Davies Κασµίρ E-1607/02

Erik Meijer Άρνηση Εθνικής Ενυπόθηκης Εγγύησης στις Κάτω
Χώρες για ένα µέρος των κατοίκων µε υπηκοότητα ενός
άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ

E-1608/02

Erik Meijer Συµφωνία µεταξύ εθνικών κυβερνήσεων για την αποδοχή
µη επιτρεπόµενης κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων που
καταναλώνουν υγρά καύσιµα που η τιµή τους αυξάνεται

E-1609/02

Samuli Pohjamo Οι πληρωµές των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων P-1610/02

Pernille Frahm Κρατική ενίσχυση για τη γεωργία E-1611/02

Konstantinos Hatzidakis Το νέο νοµικό πλαίσιο για την τεχνική βοήθεια στο
πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ

E-1612/02

Avril Doyle Παραδοσιακά φυτικά φάρµακα E-1613/02

Chris Davies Οχήµατα προς απόσυρση Οδηγία 2000/53/EC E-1614/02

Christopher Beazley Αίτηση αποζηµίωσης της εταιρείας "Hunting Technical
Services" κατόπιν της διακοπής του  σχεδίου 7 - ACP UN
1012- Πρόγραµµα Oban Hills

E-1615/02

Paulo Casaca Φθορά της πορτογαλικής γλώσσας στα έγγραφα της
Επιτροπής

E-1616/02

Luigi Vinci "Τρίτος δορυφόρος" αεροδροµίου Μαλπένσα (Μιλάνο,
Ιταλία)

E-1617/02

Gabriele Stauner Αδυναµίες του λογιστικού συστήµατος της Επιτροπής E-1618/02

Stavros Xarchakos Εφαρµογή του Γ' ΚΠΣ στην Ελλάδα E-1619/02

Charles Tannock Ο "Χρυσός Κανόνας" του Καγκελλάριου Gordon Brown E-1620/02

Charles Tannock Ερµηνεία του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης E-1621/02

Glenys Kinnock ∆ιαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ E-1622/02

Fernando Fernández Martín Εµπορικά Επιµελητήρια στο Μεξικό E-1623/02

Fernando Fernández Martín Εµπορικά Επιµελητήρια στο Mercosur E-1624/02

Fernando Fernández Martín Εµπορικά Επιµελητήρια στη Λατινική Αµερική E-1625/02

Fernando Fernández Martín Εµπορικά Επιµελητήρια στη Χιλή E-1626/02

Ursula Schleicher Οδηγία σχετικά µε τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια P-1627/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Minerva Malliori Τοξική ουσία σε τρόφιµα P-1628/02

Paul Rübig Υποχρέωση δηµοσίευσης ισολογισµού για τις ΜΜΕ E-1629/02

Stavros Xarchakos Εµπρησµός εκκλησίας στη Γερµανία E-1630/02

Theresa Villiers ΦΠΑ και οικονοµικές υπηρεσίες E-1631/02

Richard Corbett Μάλτα E-1632/02

Cristiana Muscardini Βιντεοπαιχνίδια µε βίαιο περιεχόµενο E-1633/02

Hiltrud Breyer Ροντέο στην Ευρώπη E-1634/02

Stavros Xarchakos Ασφάλεια τροφίµων στην Ελλάδα E-1635/02

Richard Corbett ∆ηµοκρατία στη Σιγκαπούρη E-1636/02

Riitta Myller Απαγορευτικές του ανταγωνισµού συµφωνίες και
ελεύθερη κυκλοφορία

E-1637/02

Bart Staes Η στάση του Επιτρόπου Busquin σχετικά µε το
φορολογικό ανταγωνισµό στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά

E-1638/02

Dorette Corbey Αφθώδης πυρετός στη Νότιο Κορέα E-1639/02

Alexander de Roo Σηµαντικό µερίδιο της αγοράς στη Liberty Media, µετά
από ενδεχόµενη εξαγορά της Casema στις Κάτω Χώρες

E-1640/02

Emmanouil Bakopoulos Επιδείνωση Ινδο-Πακιστανικών σχέσεων P-1641/02

Bernd Lange Η εκ νέου αξιοποίηση χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων P-1642/02

Hans-Peter Martin Το Νότιο Τιρόλο και η διεύρυνση της ΕΕ P-1643/02

Gabriele Stauner Εσφαλµένος υπολογισµός των εισφορών των κρατών
µελών

P-1644/02

Roberta Angelilli Καζίνο στην Κοιλάδα Saint Vincent P-1645/02

Elly Plooij-van Gorsel Πρότυπο ψηφιακής  τηλεόρασης MHP P-1646/02

Jan Mulder Αξιολόγηση των ταµείων για τον αφθώδη πυρετό P-1647/02

Christopher Huhne Βαλτική Οδός - Via Baltica P-1648/02

Gabriele Stauner Ανακριβή αριθµητικά στοιχεία από την
EUROSTAT/Eurogramme

E-1649/02

Christopher Huhne Προϊόντα 'snus' και τσιγάρα E-1650/02

Daniel Hannan ∆ωρεάν παραχωρούµενα εισιτήρια E-1651/02

Ioannis Marinos Πρόγνωση σεισµών E-1652/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Antonios Trakatellis Ατµοσφαιρική ρύπανση στα σύνορα Ελλάδος-ΠΓ∆Μ E-1653/02

Ioannis Souladakis Ενίσχυση µικρών αερολιµένων Ευρωπαϊκής Ένωσης E-1654/02

Ioannis Souladakis Ενίσχυση µικρών αερολιµένων Ευρωπαϊκής Ένωσης E-1655/02

Ioannis Souladakis Χρηµατοδότηση προγραµµάτων έργων υποδοµών
CARDS

E-1656/02

Ioannis Souladakis Χρηµατοδότηση προγραµµάτων έργων υποδοµών
CARDS

E-1657/02

Emmanouil Bakopoulos Αδέσποτα σκυλιά στην Αθήνα E-1658/02

Emmanouil Bakopoulos Προσλήψεις στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίµων E-1659/02

Richard Howitt Υποχρεωτικά πρότυπα πρόσβασης της ΕΕ για το κτιριακό
περιβάλλον

E-1660/02

Richard Corbett Φορολόγηση των συνδροµών µέλους επαγγελµατικών
επιµελητηρίων και εργατικών ενώσεων

E-1661/02

Theresa Villiers Προστασία της θαλάσσιας ζωής E-1662/02

Lousewies van der Laan Θορυβώδη αεροπλάνα του "κεφαλαίου 2" της οδηγίας
92/14/ΕΟΚ

E-1663/02

Daniel Hannan Συµµετέχοντες στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση P-1664/02

Nelly Maes Αυστηρές κυρώσεις κατά της Ζιµπάµπουε P-1665/02

Antonios Trakatellis Απαγόρευση σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µε
επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης

P-1666/02

Carlos Carnero González Γαλάζιες σηµαίες για τις παραλίες P-1667/02

Françoise Grossetête Υπόχρεος σε καταβολή ΦΠΑ - ερµηνεία του άρθρου 21
της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ

P-1668/02

Luciana Sbarbati ∆ιεθνείς υιοθεσίες (Ουκρανία) P-1669/02

Charles Tannock Η χρήση κοινοτικών κεφαλαίων στα παλαιστινιακά εδάφη P-1670/02

Martin Schulz Το δικαίωµα οπλοκατοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση P-1671/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Σχέσεις Ε.Ε. - Κολοµβίας - Απελευθέρωση της
υποψήφιας Προέδρου Ingrid Betancourt

E-1672/02

Roger Helmer, Charles Tannock
και Theresa Villiers

Έσοδα εκδοτικού προνοµίου (seignorage) E-1673/02

Charles Tannock Επαναπατρισµός λαθροµεταναστών από την ΕΕ E-1674/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Charles Tannock Επαναπατρισµός λαθροµεταναστών από την ΕΕ E-1675/02

Charles Tannock Η νέα σηµαία της ΕΕ E-1676/02

Charles Tannock Κατάλογος τροµοκρατικών οργανώσεων E-1677/02

Charles Tannock Πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε Οδηγία του
Συµβουλίου για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής
υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τη µισθωτή
απασχόληση και την άσκηση ανεξάρτητων οικονοµικών
δραστηριοτήτων

E-1678/02

Nelly Maes Βιαιοπραγίες στο Κισανγκάνι P-1679/02

Benedetto Della Vedova Συµβατότητα του ιδρύµατος του Εκτάκτου Επικουρικού
Ταµείου Κερδών (ΕΕΤΚ) µε τους κοινοτικούς κανόνες
περί κρατικών ενισχύσεων στις επιχειρήσεις και την
απασχόληση

P-1680/02

Bart Staes Έγγραφα εισόδου για Κοσοβάρους P-1681/02

Alexander de Roo Χρησιµοποίηση σκύλων για την ανίχνευση του ιού του
αφθώδους πυρετού από την Νότια Κορέα

P-1682/02

Ursula Schleicher Η οδηγία 98/83/ΕΚ σχετικά µε την ποιότητα του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης (οδηγία για το πόσιµο νερό)

E-1683/02

Hubert Pirker Η ελεύθερη διακίνηση κυνηγετικών όπλων E-1684/02

Gerhard Schmid Πάγωµα λογαριασµών E-1685/02

Gerhard Schmid Πάγωµα λογαριασµών - Μεταφορά στην πράξη E-1686/02

Herbert Bösch Η ΕΚΤ, η ΕΤΕ και οι οδηγίες για την ανάθεση δηµόσιων
συµβάσεων

E-1687/02

Stavros Xarchakos Κίνητρα για αναστροφή της υπογεννητικότητας E-1688/02

Stavros Xarchakos Έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας και πρόβλεψη του
καιρού

E-1689/02

Ioannis Souladakis Προστασία Παραγωγής Ξυδιού E-1690/02

Mihail Papayannakis Εφαρµογή της Οδηγίας σχετικά µε την αναγνώριση
διπλωµάτων

E-1691/02

Robert Evans Το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την οδική
ασφάλεια που εγκρίθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2001

E-1692/02

Concepció Ferrer Σιδηροδροµική γραµµή Βαρκελώνης-Vic-Ripoll-
Puigcerdà- La Tour de Carol- Τουλούζης

E-1693/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Erik Meijer Μετατόπιση του σχεδιασµένου αυτοκινητόδροµου Via
Baltica στη βόρειο-ανατολική Πολωνία σε µία πολύ
επιβλαβή για την προστασία της φύσης διαδροµή, που
διασχίζει τους υγροβιότοπους Biebrza

E-1694/02

Bart Staes και άλλοι Εγγύηση διανοµής τροφίµων σε άπορους στην περίπτωση
µείωση αποθεµάτων παρέµβασης

E-1695/02

Ilda Figueiredo H Εσωτερική Περιµετρική οδός (VCI) του Πόρτο E-1696/02

Ilda Figueiredo Χορήγηση αντισταθµίσεων σε αλιείς και πλοιοκτήτες για
προσωρινή διακοπή δραστηριοτήτων

E-1697/02

Ilda Figueiredo ∆ράσεις ενηµέρωσης στον τοµέα της Κονής Γεωργικής
Πολιτικής

E-1698/02

Martin Schulz Το δικαίωµα οπλοκατοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση P-1699/02

Alexandros Baltas Εφαρµογή στην Ελλάδα του κοινοτικού καθεστώτος για
τη στήριξη της παραγωγής βάµβακος στην εµπορική
περίοδο 2001-2002, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
1051/2001

P-1700/02

María Sornosa Martínez και
Bárbara Dührkop Dührkop

Επιπτώσεις του έργου επέκτασης του αεροδροµίου του
Σαν Σεµπαστιάν στον οικολογικό δρυµό Playaundi

E-1701/02

Esko Seppänen H αποθήκευση χρησιµοποιηµένων πυρηνικών καυσίµων P-1702/02

Paulo Casaca Ενίσχυση C 35/02 - Προσαρµογή του εθνικού
φορολογικού συστήµατος στις ιδιαιτερότητες της
αυτόνοµης περιφέρειας των Αζορών

E-1703/02

Elly Plooij-van Gorsel Φορολογική νοµοθεσία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας
της Γερµανίας - ρύθµιση σχετικά µε την παρακράτηση
του 15%

P-1704/02

Gary Titley Τρένο Euromed P-1705/02

Andrew Duff Έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µετά το 2004 E-1706/02

Nuala Ahern ∆ιάλογος σχετικά µε τα ραδιενεργά απόβλητα E-1707/02

Nuala Ahern O Kinnock ανοίγει τον δρόµο στον Currie για να
συµµετάσχει στην BNFL (Βρετανική Εταιρία Πυρηνικών
Καυσίµων)

E-1708/02

Nuala Ahern Κυκλοφορία αγαθών E-1709/02

Elspeth Attwooll ∆οκιµές σε ζώα E-1710/02

Elspeth Attwooll ∆οκιµές σε ζώα E-1711/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Joan Colom i Naval Εορτασµός της Ηµέρας της Ευρώπης στα σχολεία της ΕΕ E-1712/02

Raffaele Costa Αύξηση των τιµών µετά την καθιέρωση του ευρώ E-1713/02

Michl Ebner Κρατικές ενισχύσεις - ∆ιαδικαστικές προθεσµίες E-1714/02

Erik Meijer Η καθιέρωση του εµβολίου-δείκτη αντί της προληπτικής
σφαγής υγιών ζώων κατά την επόµενη εµφάνιση πανώλης
των χοίρων

E-1715/02

Carlos Coelho Καταγραφή των υπαλλήλων E-1716/02

Carlos Coelho Καταγραφή των υπαλλήλων E-1717/02

Elisabeth Schroedter Ευρωπαϊκές περιοχές οικολογικής προστασίας που
διατρέχουν κίνδυνο στην κάτω κοιλάδα του Oder
(Βραδεµβούργο)

E-1718/02

André Brie Ροή πόρων των (τριών) χρηµατοδοτικών µέσων για τις
ΜΜΕ στα πέντε νέα κρατίδια της Οµοσπονδιακής
∆ηµοκρατίας της Γερµανίας

E-1719/02

Christopher Heaton-Harris Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή E-1720/02

Roberta Angelilli Έλεγχος θερµοπυρηνικών µονάδων E-1721/02

Roberta Angelilli Προστασία των ποταµών E-1722/02

Bart Staes Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η ηλεκτρονική
επεξεργασία δεδοµένων

E-1723/02

Bart Staes H ηλεκτρονική ταυτότητα και η προστασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα

E-1724/02

Bart Staes Η ηλεκτρονική ταυτότητα και οι διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων για την παροχή υπηρεσιών

E-1725/02

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Φορολογική απάτη σχετική µε τον ΦΠΑ στον τοµέα της
ανακύκλωσης µετάλλων

P-1726/02

Mario Borghezio Εκλογές για το πρώτο "Ευρωπαϊκό Φοιτητικό Συµβούλιο" P-1727/02

Carlos Carnero González Καταγγελία της δηµοτικής παράταξης Σοσιαλιστών-
Προοδευτικών του ∆ήµου Μαδρίτης ενώπιον της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για παραβίαση
του κοινοτικού δικαίου

P-1728/02

Jens-Peter Bonde Κανόνες εµπορίας στην Ε.Ε. E-1729/02

Karin Junker ∆υνατότητες προώθησης των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας στην αναπτυξιακή συνεργασία

E-1730/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Anna Karamanou Φυλάκιση αντιρρησιών συνείδησης στο Ισραήλ E-1731/02

Isidoro Sánchez García Απέλαση αντιπροσωπείας Ισπανών πολιτικών και
δηµοσιογράφων στο El Aiún (∆υτική Σαχάρα) από τις
αρχές του Μαρόκου

E-1732/02

Brice Hortefeux Ασφάλεια των πληρωµών µε πιστωτικές κάρτες E-1733/02

Cristiana Muscardini Αναγνώριση της θεραπείας µε φυσικά µέσα E-1734/02

Jan Mulder Ο αντίκτυπος και το κόστος των υπηρεσιών πληροφοριών
της ΕΕ στα κράτη µέλη

E-1735/02

Claude Moraes H ∆υτική Σαχάρα και το δικαίωµα των Σαχαραουί για
αυτοδιάθεση

P-1736/02

Jens-Peter Bonde Κανόνες που διέπουν τους µειοδοτικούς διαγωνισµούς E-1737/02

Richard Corbett Μάλτα E-1738/02

Mario Borghezio Παραβίαση του δικαιώµατος της µη αποκάλυψης των
πηγών πληροφόρησης

E-1739/02

Bartho Pronk και άλλοι Ερώτηση που αποτελεί συνέχεια της ερώτησης Ε-1022
σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των κυβερνητών
σκάφους

E-1740/02

Camilo Nogueira Román Θέσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ηνωµένου
Βασιλείου, κ. Τζακ Στρόου, όσον αφορά τις αποφάσεις
που πρέπει να ληφθούν σχετικά µε την διεύρυνση της
Ένωσης

E-1741/02

Camilo Nogueira Román Η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και η Προεδρία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

E-1742/02

Camilo Nogueira Román Θέση που λαµβάνουν δηµοσίως διάφοροι Επίτροποι
σχετικά µε την Κοινή Αλιευτική Πολιτική που
προτείνεται από τον Επίτροπο Φραντς Φίσλερ

E-1743/02

Camilo Nogueira Román Η υποτιθέµενη πλήρης εφαρµογή του ΧΜΠΑ για την
µείωση σε σηµαντικό βαθµό του αλιευτικού στόλου της
ΕΕ

E-1744/02

Camilo Nogueira Román Συµµετοχή των οργανώσεων πλοιοκτητών και ναυτικών
στη συζήτηση σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής

E-1745/02

Camilo Nogueira Román Συνέπειες της λήξης, στις 31 ∆εκεµβρίου 2002, της
µεταβατικής περιόδου για τον περιορισµό της πρόσβασης
των στόλων της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στα
κοινοτικά ύδατα

E-1746/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Camilo Nogueira Román Η κατάσταση του Γενικού ∆ιευθυντή Αλιείας της
Επιτροπής, κ. Στέφεν Σµιτ

E-1747/02

Torben Lund Κακοµεταχείριση σκύλων και γάτων P-1748/02

Ian Paisley Κριτήρια αξιολόγησης ιατρικών συσκευών E-1749/02

Maria Sanders-ten Holte και
Carles-Alfred Gasòliba i Böhm

Πρόοδος που σηµειώθηκε στον τοµέα της ενοποίησης E-1750/02

Juan Naranjo Escobar Εργαζόµενοι της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας E-1751/02

Juan Naranjo Escobar Οδηγία σχετικά µε την φορολόγηση της αποταµίευσης E-1752/02

Juan Naranjo Escobar Πρόγραµµα ∆ράσης για τον ΦΠΑ E-1753/02

Jean Lambert και Inger Schörling Καταχρηστική χρησιµοποίηση του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου σε µαθήµατα επιµόρφωσης για
καµαριέρες και σερβιτόρους στην Τενερίφη

E-1754/02

Hugues Martin Ευρωµεσογειακή εταιρική σχέση E-1755/02

Bart Staes Προδιαγραφές παραγωγής για ανταλλακτικά ποδηλάτων E-1756/02

Erik Meijer Ενδεχόµενος αποκλεισµός από εκλογές ή άνιση
µεταχείριση κοµµάτων λόγω προγράµµατος και
ιδεολογίας, βάσει σχεδίου νόµου στην ∆ηµοκρατία της
Σλοβακίας

E-1757/02

Camilo Nogueira Román ∆ηλώσεις του διευθυντή του ισπανικού Ινστιτούτου
Ωκεανογραφίας κατά την 12η Συνάντηση των
Οργανώσεων Αλιευτικής Έρευνας που πραγµατοποιήθηκε
στην Baiona της Γαλικίας στις 5 του παρελθόντος Ιουνίου

E-1758/02

Christos Folias Μαρίνα Λευκάδας E-1759/02

Christos Folias Άδειες εισαγωγής βοοειδών E-1760/02

Christos Folias Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων

E-1761/02

Patricia McKenna Προώθηση των καυσίµων µε βάση το υδρογόνο από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µέσω των περιφερειακών
προγραµµάτων

E-1762/02

Elizabeth Lynne Ικανότητα του προσωπικού της Επιτροπής να
διαχειρίζεται τη νοµοθεσία για θέµατα υγείας και
ασφάλειας

E-1763/02

Olivier Dupuis Συρία E-1764/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Roberta Angelilli ∆ιαιτητικά συµπληρώµατα µε στόχο την απώλεια
σωµατικού βάρους

E-1765/02

_________________________



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ20

∆ελτίο 01.07.2002 - EL - PE 320.288

ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0252/02) 11 Iουνίου 2002

11 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Roy PERRY Επέκταση της οδηγίας του 1993 σχετικά µε τις δορυφορικές
ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις και την καλωδιακή
αναµετάδοση

H-0387/02

John McCARTIN Αυξητικές ορµόνες για τα βοοειδή H-0395/02

Paulo CASACA Προωθούµενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµιουργία
καρτέλ για το ραφινάρισµα της ζάχαρης

H-0401/02

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

∆ίκη στην Ισηµερινή Γουϊνέα κατά των ηγετών της
δηµοκρατικής αντιπολίτευσης

H-0403/02

Jorge HERNÁNDEZ
MOLLAR

Παράνοµη µετανάστευση από το Μαρόκο στην ΕΕ H-0404/02

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

κ. KINNOCK

Christopher HEATON-
HARRIS

Berlaymont H-0431/02

Hr. LIIKANEN

Pat GALLAGHER Μέτρα ώθησης του ευρωπαϊκού τουρισµού H-0383/02

Astrid THORS Μετακίνηση προς µία ανοικτή διεπαφή προγραµµατιστή
εφαρµογών (API)

H-0449/02

Gary TITLEY Αξιολόγηση των επιπτώσεων των νοµοθετικών ρυθµίσεων
στις ΜΜΕ

H-0450/02

κα. de PALACIO

Joachim WUERMELING ∆ραµατική αύξηση της κυκλοφορίας µεταξύ Ανατολής και
∆ύσης

H-0364/02
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Alexandros ALAVANOS Νέα παράνοµη ενίσχυση που χορηγήθηκε στην Ολυµπιακή
Αεροπορία

H-0369/02

_________________________
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΙΟΥΝΙΟΣ 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

Επιτροπή 70 11 58 11 1 0 0 κ. MONTI
κ. BOLKESTEIN
κ. BYRNE
κ. KINNOCK
κ. LIIKANEN
κα de PALACIO

Σύνολο 70 11 58 11 1 0 0
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ.
Αριθ. PE. Συντάκτης Θέµα Ηµεροµηνία

κατάθεσης
Ηµεροµηνία
λήξης

Υπογραφές

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 34

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 27

                                                     
1 Κατάσταση στις  13.06.2002
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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 17

6/2002 317.599 Armando COSSUTTA, Cristiana
MUSCARDINI, Stefano ZAPPALÁ,
Enrico FERRI και Gianni VATTIMO

Η αναγνώριση της αντίρρησης συνειδήσεως στη
διεξαγωγή πειραµάτων µε χρησιµοποίηση ζώων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

17.04.2002 17.07.2002 39

7/2002 317.600 Christopher HEATON-HARRIS Η ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης 17.04.2002 17.07.2002 8

8/2002 317.807 Fernando Fernández MARTIN Η συνεχής συρροή παράνοµων µεταναστών και
προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

24.04.2002 24.07.2002 9

9/2002 319.290 Marie Anne Isler Béguin, Yves
Piétrasanta, Marialiese Flemming και
Myrsini Zorba

Μια κοινοτική σχολική ενότητα εκπαίδευσης για το
περιβάλλον 23.05.2002 23.08.2002 10

10/2002 320.179 Mario Borghezio Καθιέρωση της 9ης Νοεµβρίου  ως «Ηµέρα της
Ελευθερίας και της Ανεξαρτησίας των ευρωπαϊκών
λαών»

12.06.2002 12.09.2002 3
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ                       (Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση)

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

BÖGE
(PPE-DE)

Η κατάσταση στον τοµέα της έρευνας
στις υποψήφιες χώρες και µέτρα για την
εξασφάλιση της πλήρους συµµετοχής
τους στο πρό

BUDG (Γ) 20.06.02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Κοινή αλιευτική πολιτική: διατήρηση
των αλιευτικών πόρων

BUDG (Γ) 20.06.02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Αλιευτικά σκάφη: επείγον µέτρο για τη
διάλυση

BUDG (Γ) 20.06.02

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

Παλαιστίνη, πρόσφυγες: Ενδέκατη
σύµβαση ΗΕ-UNRWA, συνεισφορά
200-2005

BUDG (Γ) 20.06.02 C5-0202/02

GUY-QUINT
(PSE)

Κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης
των µόνιµων και λοιπών υπαλλήλων
των ΕΚ

BUDG (Γ) 20.06.02 C5-0262/02

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Πρόγραµµα "Ευφυής ενέργεια για την
Ευρώπη"(2003-2006)

BUDG (Γ) 20.06.02 C5-0179/02

PAULSEN
(ELDR)

Κοινή αλιευτική πολιτική: διατήρηση
των αλιευτικών πόρων

ENVI (Γ) 17.06.02

Οµάδα
PSE

∆ηµόσια υγεία: τοξικοµανία, πρόληψη
και µείωση των κινδύνων

ENVI (O) 17.06.02 C5-0270/02

Οµάδα
PPE-DE

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

ITRE (Γ) 19.06.02 C5-0133/02

ROTHLEY
(PSE)

Ασφάλιση αστικής ευθύνης που
προκύπτει από την κυκλοφορία
οχηµάτων

JURI (O) 20.06.02 C5-0269/02

THYSSEN
(PPE-DE)

Ετήσιοι και ενοποιηµένοι λογαριασµοί JURI (O) 20.06.02 C5-0233/02
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

WUERMELING
(PPE-DE)

Ευρωπαϊκή δικαστική συνεργασία:
θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου
για µη αµφισβητούµενες αξιώσεις

JURI (O) 20.06.02 C5-0211/02

BUSK
(ELDR)

Αλιεία: σχέδιο δράσης κατά της
παράνοµης αλιείας που διεξάγεται χωρίς
την υποβολή εκθέσεων και την
εφαρµογή κανόνων

PECH (O) 19.06.02

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Κοινή αλιευτική πολιτική: διατήρηση
των αλιευτικών πόρων

PECH (O) 19.06.02

NOGUEIRA
ROMAN
(VERTS/ALE)

Κοινή αλιευτική πολιτική ΚΑΠ:
πρόγραµµα µεταρρυθµιστικής δράσης
και χρονοδιάγραµµα εφαρµογής

PECH (O) 19.06.02

SOUCHET
(NI)

Αλιεία: σχέδιο δράσης για την
ενσωµάτωση απαιτήσεων
περιβαλλοντικής προστασίας

PECH (O) 19.06.02

Οµάδα
PPE-DE

Αλιεία: διαρθρωτική βοήθεια,
λεπτοµερείς κανόνες και ρυθµίσεις
(τροποποίηση κανονισµού
2792/1999/ΕΚ)

PECH (O) 19.06.02

Οµάδα
PPE-DE

Αλιευτικά σκάφη: επείγον µέτρο για τη
διάλυση

PECH (O) 19.06.02

____________________________





ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 29

∆ελτίο 01.07.2002 - EL - PE 320.288

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ



ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30

∆ελτίο 01.07.2002 - EL - PE 320.288

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Εκθεση της Επιτροπης: XXXIη κθεση επί της πολιτικής
ανταγωνισµού 2001

ITRE
JURI

ECON

SEC (02) 462
τελ.

AGRI
CONT

SEC (02) 473
τελ.

΄Εγγραφο εργασίας της Επιτροπής: ΄Εκθεση σχετικά µε τη βοήθεια
προς τις ΜΜΕ για τη "µετάβαση στη ψηφιακή εποχή"

ITRE SEC (02) 566
τελ.

AGRI
CONT

SEC (02) 571
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
τον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή όσον αφορά τις σχέσεις µε τον
καταγγέλλοντα στον τοµέα των παραβάσεων του κοινοτικού δικαίου

LIBE
PETI
JURI

COM (02) 141
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική και στην Επιτροπή
Περιφερειών Επισκόπηση 2002 της στρατηγικής για την εσωτερική
αγορά - Τήρηση της υπόσχεσης

ECON
ITRE
JURI

COM (02) 171
τελ.

AGRI
RETT
ENVI

COM (02) 179
τελ.

 Πράσινη Βίβλος για τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των
διαφορών αστικού και εµπορικού δικαίου

EMPL
ENVI
LIBE
JURI

COM (02) 196
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Τέταρτη έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή
του κανονισµού 3577/92 για την εφαρµογή της αρχής τής ελεύθερης
κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες µεταφορές στο
εσωτερικό των κρατών µελών (ακτοπλοΐα) (1999-2000)

RETT COM (02) 203
τελ.

Πέµπτη΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε την
κατάσταση της παγκόσµιας ναυπηγικής βιοµηχανίας

ECON
ITRE

COM (02) 205
τελ.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

67/2002
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινή δήλωση που υπεγράφη
από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Ινδονησίας και του Κινήµατος για µια ελεύθερη Ατζέ, στη

Γενεύη, στις 10 Μαΐου 2002
Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την έκβαση των διαβουλεύσεων µεταξύ της κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας
της Ινδονησίας και του Κινήµατος για µια ελεύθερη Ατζέ που διεξήχθησαν στη Γενεύη, στις 9-10 Μαΐου,
καθώς και την κοινή δήλωση, η οποία υπεγράφη στις 10 Μαΐου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε επίσης να αναγνωρίσει τις διευκολύνσεις που παρέσχε το Κέντρο για τον
Ανθρωπιστικό ∆ιάλογο, καθώς και το ρόλο που διαδραµάτισε η Οµάδα των σοφών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την αµοιβαία αναγνώριση του νόµου Nanggroe Aceh Darussalam περί
ειδικής αυτονοµίας, ως αφετηρία για την ανάπτυξη διαλόγου µε σκοπό τη συµµετοχή όλων των τµηµάτων
της κοινωνίας της Ατζέ, και ευελπιστεί ότι κατ� αυτό τον τρόπο τέθηκαν νέες βάσεις για µια επιτυχή
διαδικασία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί αµφότερα τα µέρη να τηρήσουν την Κοινή ∆ήλωση και να εκµεταλλευθούν την
ευκαιρία για εξεύρεση τρόπων τερµατισµού της βίας στην Ατζέ επιδιώκοντας µια µόνιµη διευθέτηση του
προβλήµατος βασιζόµενη στην αυτονοµία της Ατζέ εντός της ∆ηµοκρατίας της Ινδονησίας.

________________________

68/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την εκλογή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας της Ένωσης των Κοµόρες

και τη συνεχιζόµενη διαδικασία εθνικής συµφιλίωσης
Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει την απόφαση, σύµφωνα µε την οποία, στις 8 Μαΐου 2002, η εκλογική
επιτροπή ανήγγειλε τα αποτελέσµατα των εκλογών της 14ης Απριλίου 2002 για την Προεδρία της Ένωσης
των Κοµόρες και ανακήρυξε ως νόµιµο νικητή τον Συνταγµατάρχη Azali Assoumani.

Χαιρετίζει αυτό το σηµαντικό γεγονός στο πλαίσιο της επιστροφής στο κράτος συνταγµατικού δικαίου και
απευθύνει επείγουσα έκκληση προς όλα τα µέρη εντός της χώρας να προωθήσουν γοργά τη διαδικασία
εθνικής συµφιλίωσης, η οποία άρχισε µε τη Συµφωνία του Fomboni στις 17 Φεβρουαρίου 2000.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει επίσηµη έκκληση προς τις νέες αρχές των Κοµόρες και τους πολιτικούς της
χώρας αυτής να συνεχίσουν να εργάζονται για την εγκατάσταση των δηµοκρατικών θεσµών της Ένωσης
των Κοµόρες και, στη συνάρτηση αυτή, η Ένωση επιβεβαιώνει τη σταθερή της βούληση να βοηθήσει τις
Κοµόρες στην πορεία προς την ανάπτυξη και τη συµφιλίωση.

________________________
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69/2002
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για την πρόσφατη ένταση µεταξύ Ινδίας και Πακιστάν
Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2002

Η Προεδρία, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζει σοβαρότατες ανησυχίες για την επιδείνωση
των ινδο-πακιστανικών σχέσεων κατά τις τελευταίες ηµέρες. Οι πρόσφατες τροµοκρατικές επιθέσεις στην
περιοχή Jammu - Kashmir και τα στρατιωτικά επεισόδια που έλαβαν χώρα κατά τις τελευταίες 48 ώρες στα
σύνορα, θα µπορούσαν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο όχι µόνο τους λαούς της Ινδίας και του Πακιστάν,
αλλά και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή.

Η ΕΕ ελπίζει ότι θα ληφθούν αµέσως µέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης που επικρατεί, και παροτρύνει
τα δύο µέρη να καταβάλουν τις απαραίτητες προσπάθειες ώστε να αποφευχθεί µια κλιµάκωση της
σύγκρουσης µε απρόβλεπτα αποτελέσµατα. Κατ� αυτή την έννοια, η ΕΕ επιθυµεί να τονίσει ότι ο κοινός
εχθρός όλων µας είναι η τροµοκρατία, όπου και εναντίον όποιου και αν στρέφεται.

Η Ένωση παροτρύνει τις κυβερνήσεις του Νέου ∆ελχί και του Ισλαµαµπάντ να λάβουν κάθε αναγκαίο µέτρο
για την αποκλιµάκωση της έντασης, ως πρώτο και απαραίτητο βήµα προς την επανάληψη του
εποικοδοµητικού διαλόγου µεταξύ των δύο χωρών.

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

________________________

70/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τα γεγονότα στο Kisangani
Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγγέλλει την αναζωπύρωση της βίας στις κατεχόµενες από το Συναγερµό του
Κονγκό για τη ∆ηµοκρατία (RCD-Goma) περιοχές, ιδίως το Kisangani, καθώς και την καταστολή του
πληθυσµού του Κονγκό από στοιχεία της RCD-Goma και στρατεύµατα της Ρουάντα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις αλλεπάλληλες αποφάσεις του
Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών για την αποστρατικοποίηση του Kisangani.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να επισηµάνει το περιεχόµενο της δήλωσής της που δηµοσιοποιήθηκε στις 30
Απριλίου 2002, η οποία καλούσε όλα τα µέρη της Συµφωνίας κατάπαυσης του πυρός της Λουσάκα να
σεβασθούν τον τερµατισµό των εχθροπραξιών και τα παρακινούσε να απόσχουν από οιαδήποτε πράξη, η
οποία θα µπορούσε να παρεµποδίσει την εξεύρεση συνολικής λύσης στη διένεξη.
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Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι επίσης
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, καθώς και η Νορβηγία και το Λιχτενστάιν, χώρες της
ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

71/2002
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για τη Λιβερία
Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει έντονη ανησυχία για την πρόσφατη ένταση των συγκρούσεων στη Λιβερία,
είναι δε πεπεισµένη ότι η χρήση βίας στη χώρα αυτή µόνο σε µεγαλύτερη αποσταθεροποίηση µπορεί να
οδηγήσει και σε υποπεριφερειακό µάλιστα επίπεδο - καθώς και σε µεγαλύτερη συστυχία του πληθυσµού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τις προσπάθειες των ένοπλων οµάδων ανταρτών να καταλάβουν την
εξουσία της χώρας µε τη χρήση βίας και καλεί τις γειτονικές χώρες να µην τις στηρίζουν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει όλες τις τοπικές και περιφερειακές προσπάθειες διαµεσολάβησης που θα
οδηγήσουν σε άµεσο τερµατισµό των συγκρούσεων και υποστηρίζει την εντατικοποίηση του διαλόγου που
ανέλαβαν να διεξαγάγουν η Ένωση του ποταµού Μάνο, η Οικονοµική Κοινότητα των ∆υτικοαφρικανικών
Χωρών (ECOWAS) και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ιδιαίτερη
ικανοποίηση για την έκκληση κατάπαυσης του πυρός που έκαναν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της
ECOWAS στο Γιαµουσούκρο στις 17 Μαΐου 2002.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα µέρη να εξασφαλίσουν την προστασία των ανθρωπιστικών
πρωτοβουλιών και την προφύλαξη των άµαχων από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

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

________________________
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72/2002
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για τη νέα συνθήκη µεταξύ Ηνωµένων Πολιτειών και Ρωσικής Οµοσπονδίας
όσον αφορά τη µείωση των στρατηγικών πυρηνικών οπλοστασίων τους

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για την αναγγελία της υπογραφής εκ µέρους των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής και της Ρωσικής Οµοσπονδίας νέας συνθήκης σχετικά µε τη µείωση των
στρατηγικών πυρηνικών οπλοστασίων τους.

Η ΕΕ πιστεύει ότι η συνθήκη αυτή αποτελεί βήµα προόδου και θετική συµβολή στις προσπάθειες της
διεθνούς κοινότητας στο πεδίο του αφοπλισµού και της µη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Η ΕΕ ελπίζει
επίσης ότι θα εξακολουθήσουν άλλες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας και
σταθερότητας.

________________________

73/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις προεδρικές εκλογές στο Μάλι

Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2002

Η ΕΕ χαίρει διότι οι προεδρικές εκλογές της 28ης Απριλίου και 12ης Μαΐου στο Μάλι διεξήχθησαν σε
ήρεµο πολιτικό κλίµα, µε τη συµµετοχή του συνόλου των πολιτικών παρατάξεων. Οι εκλογές αυτές
επιβεβαιώνουν την προσήλωση του λαού του Μάλι και της ηγεσίας του στη ∆ηµοκρατία.

Η ΕΕ χαίρει ιδιαιτέρως για τη γαλήνη που επικράτησε κατά την οργάνωση της ψηφοφορίας, πράγµα που
υπογραµµίζει τη βούληση και τις προσπάθειες του λαού του Μάλι, των αρχών καθώς και των πολιτικών
κοµµάτων για την παγίωση της δηµοκρατίας στη χώρα, σε πνεύµα ανεκτικότητας και εθνικής ενότητας.

Η ΕΕ σηµειώνει µε ικανοποίηση τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι οργανώσεις του Μάλι για τη διασφάλιση
της καλύτερης δυνατής υλικοτεχνικής οργάνωσης των εκλογών.

Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη τη βραδύτητα της καταµέτρησης των ψήφων κατά τον πρώτο γύρο και τις
παρατυπίες που διαπιστώθηκαν από το συνταγµατικό ∆ικαστήριο, η ΕΕ επιβεβαιώνει τη βούλησή της να
εξακολουθήσει να συνεργάζεται µε τις αρχές και το σύνολο των ενδιαφερόµενων µερών µε στόχο τη
βελτιστοποίηση της πρακτικής οργάνωσης των προσεχών εκλογών. Στα πλαίσια αυτά, η ΕΕ τονίζει τη
σηµασία της λήψης συγκεκριµένων µέτρων ενόψει των βουλευτικών εκλογών που προβλέπονται για τις 14
και 28 Ιουλίου 2002, οι οποίες αποτελούν σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της
δηµοκρατίας στο Μάλι.
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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 Νορβηγία και το
Λιχτενστάιν, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

74/2002
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις πρόσφατες επιθέσεις

κατά των ανεξάρτητων µέσων µαζικής επικοινωνίας στο Καζακστάν
Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά λύπη της για τις τελευταίες επιθέσεις κατά των ανεξάρτητων µέσων
µαζικής επικοινωνίας στο Καζακστάν, στις οποίες περιλαµβάνονται οι επαναλαµβανόµενοι βανδαλισµοί
στην καλωδιακή γραµµή τροφοδοσίας της ΤΑΝ ΤV στην πόλη Almaty, η εµπρηστική επίθεση, στις 3
Μαΐου, κατά του εκδοτικού οίκου «Ak Zhaiy» στην πόλη Atyrau, η επίθεση κατά δύο δηµοσιογράφων της
εφηµερίδας «Soldat», στις 21 Μαΐου, και στη συνέχεια η καταστροφή του εξοπλισµού της, και η βοµβιστική
επίθεση κατά των γραφείων της εφηµερίδας «Delovoye Obozreniye-Respublika» στις 22 Μαΐου, κατά την
οποία, επιπλέον, κινδύνευσε η ζωή πολλών ανθρώπων που βρίσκονταν στο κτίριο.

Οι παραπάνω πράξεις θέτουν σε αµφισβήτηση την ασφάλεια των ανεξάρτητων µέσων µαζικής επικοινωνίας
στο Καζακστάν, τα οποία προστατεύονται από το Σύνταγµά του και από τις δεσµεύσεις που έχει αυτόβουλα
αναλάβει το Καζακστάν στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ και πολλών άλλων διεθνών συµφωνιών, µεταξύ των οποίων
η Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει ιδιαίτερη σηµασία
για την ΕΕ και τα κράτη µέλη της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει από τις αρχές του Καζακστάν να διεξαγάγουν γρήγορα διεξοδικές έρευνες
για τον εντοπισµό και την τιµωρία των δραστών των παραπάνω εγκληµατικών ενεργειών. Ταυτόχρονα, η
Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει από τις αρχές του Καζακστάν να εξασφαλίσουν τις δέουσες συνθήκες και να
παράσχουν πραγµατικές εγγυήσεις για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του έργου των ανεξάρτητων µέσων
µαζικής επικοινωνίας στη χώρα.

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

_______________________
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75/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκλογές στο Λεσότο, η οποία
δηµοσιοποιήθηκε στη Μαδρίτη και τις Βρυξέλλες στις 29 Μαΐου 2002

Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2002

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κλήθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών του Βασιλείου του Λεσότο να στείλει
παρατηρητές στις γενικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 25 Μαΐου 2002. Σύνολο 63
εµπειρογνωµόνων, προερχοµένων από δώδεκα κράτη µέλη και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής διαµοιράσθηκαν σε όλη τη χώρα για να παρακολουθήσουν τα τελικά στάδια της εκλογικής
διαδικασίας. Οι παρατηρητές επισκέφθηκαν περισσότερα από 400 εκλογικά τµήµατα σε όλη τη χώρα
κατά την ηµέρα των εκλογών (17% του συνόλου) καθώς και τµήµατα προψηφοφορίας την Πέµπτη 23
Μαΐου.

2. Στη µεγάλη πλειονότητα των τµηµάτων που επισκέφθηκαν, η ψηφοφορία άρχισε στην ώρα της ή λίγο
µετά τις 7:00 και τα τµήµατα λειτούργησαν ικανοποιητικά. Ωστόσο, σε ορισµένες περιοχές, η έναρξη
της ψηφοφορίας καθυστέρησε µέχρι το µεσηµέρι ή το απόγευµα, και πολλοί εκλογείς αναγκάσθηκαν
να περιµένουν υποµονετικά επί πολλές ώρες προκειµένου να ψηφίσουν. Οι παρατηρητές εκφράζουν
ικανοποίηση για τη δράση που ανέλαβε η Ανεξάρτητη Εκλογική Επιτροπή (ΑΕΕ) ώστε να
διασφαλισθεί ότι µε την παράταση της ψηφοφορίας έως την Κυριακή το πρωί σε 51 τµήµατα, δεν θα
αποκλεισθεί κανένας ψηφοφόρος.

3. Παρά τα προβλήµατα αυτά, οι παρατηρητές εντυπωσιάσθηκαν από την αποφασιστικότητα των
ψηφοφόρων, οι οποίοι περίµεναν υποµονετικά σε ουρά και είχαν αθρόα προσέλευση. Ειδικότερα, οι
ψηφοφόροι δέχθηκαν το νέο µικτό εκλογικό σύστηµα της ψηφοφορίας κατά εκλογική περιφέρεια και
κατά κόµµα και δεν σηµειώθηκαν προβλήµατα εν προκειµένω.

4. Οι παρατηρητές σηµείωσαν τον υψηλό βαθµό συµµετοχής 8-10 εκπροσώπων των κοµµάτων κατά
µέσον όρο σε κάθε εκλογικό τµήµα. ∆εν έγιναν παράπονα στους παρατηρητές για τη µυστικότητα ή
την αρτιότητα της ψηφοφορίας από εκπροσώπους κοµµάτων, καίτοι έγιναν ορισµένα παράπονα για
την καθυστερηµένη έναρξη. Πρέπει να εξαρθεί το έργο των κοµµάτων για τον υψηλό βαθµό
συµµετοχής καθώς και για τον τρόπο µε τον οποίο οι εκπρόσωποί τους άσκησαν τα καθήκοντά τους.

5. Μια επιτυχία των εκλογών απετέλεσε η ποιότητα και η αρτιότητα των εκλογικών καταλόγων, καίτοι
τα κόµµατα έλαβαν συχνά αργά τους καταλόγους του τµήµατός τους. Η καινοτόµος χρήση
φωτογραφιών λειτούργησε καλά. Ο δε αριθµός αµφισβητούµενων ψηφοδελτίων ή ψηφοδελτίων που
απετέλεσαν αντικείµενο προσφοράς καθώς και µη εγγεγραµµένων στους καταλόγους προσώπων που
εµφανίσθηκαν να ψηφίσουν, ήταν εξαιρετικά χαµηλός. Η καταµέτρηση στα τµήµατα έγινε µε µεγάλη
φροντίδα και προσοχή στις λεπτοµέρειες, και στα τµήµατα όπου υπήρχαν παρατηρητές διαπιστώθηκε
ότι τα ψηφοδέλτια ήταν σωστά καταγεγραµµένα και πιστοποιηµένα από τους εκπροσώπους των
κοµµάτων και την εφορευτική επιτροπή.

6. Συµπερασµατικά, παρά τα διοικητικά λάθη που έπληξαν ορισµένα εκλογικά τµήµατα, δεν υπήρξαν
σηµαντικές περιπτώσεις παρατυπιών ή παραβάσεων του εκλογικού νόµου ή συναφών ρυθµίσεων της
ΑΕΕ κατά την ψηφοφορία. Οι πολίτες µπόρεσαν να εκλέξουν ελεύθερα τον υποψήφιο και το κόµµα
της επιλογής τους.
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7. Οι εκλογές του 2002 απετέλεσαν ένα ιστορικό βήµα προς τη δηµιουργία ενός πολυσυλλεκτικότερου
αντιπροσωπευτικού συστήµατος, το οποίο προµηνύει οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.
Η ΕΕ εξαίρει όσους συνέβαλαν στην επιτυχία του - την ΑΕΕ και το προσωπικό της, τις αρχές του
Λεσότο, τους αρχηγούς και ιθύνοντες των κοµµάτων, την αστυνοµία και το στρατό και κυρίως το λαό
του Basotho. Η ΕΕ καλεί επειγόντως όλα τα πολιτικά κόµµατα να αποδεχθούν τα αποτελέσµατα των
εκλογών και πιστεύει ότι τυχόν εκκρεµή ζητήµατα σχετικά µε τη διαχείριση των εκλογών θα
αντιµετωπισθούν µέσω των συνήθων νοµικών διαύλων.

8. Οι αποστολές των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυµούν να ευχαριστήσουν την ΑΕΕ και
το κοινό για τη συνεργασία που επέδειξαν κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους.

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

________________________
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 29ης ΚΑΙ 30ής ΜΑΙΟΥ 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")

Στη σύνοδο ολοµέλειας της 29ης και 30ης Μαΐου 2002 συµµετείχε ο Επίτροπος κ. Liikanen. Εκφωνεί λόγο µε
θέµα "Η πολιτική των επιχειρήσεων και η κοινωνία των πληροφοριών" και ακολουθεί γενική συζήτηση.

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

•  Υποεπιτροπή "Προς µια παγκόσµια σύµπραξη για την αειφόρο ανάπτυξη "
 Εισηγητής : ο κ. EHNMARK (Εργαζόµενοι � S)
 

� Έγγραφα αναφοράς : COM(2002) 82 final � CES 692/2002
 

� Κύρια σηµεία
 
 Στη γνωµοδότησή της η ΕΟΚΕ καλεί τις συµµετέχουσες κυβερνήσεις και οργανισµούς να συγκεντρωθούν
στις παγκόσµιες συµπράξεις και να αναλάβουν σαφείς δεσµεύσεις για την έναρξη µιας παγκόσµιας διαρκούς
ανάπτυξης, δίνοντας προτεραιότητα στην εξάλειψη της φτώχειας, αντί να προβαίνουν σε περισσότερες
επίσηµες διακηρύξεις.  Η Παγκόσµια ∆ιασκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π∆ΑΑ) δεν πρέπει να
επαναδιαπραγµατευτεί  τις συστάσεις από την διάσκεψη κορυφής για τη γη, σχετικά µε τους στόχους της
χιλιετηρίδας, αλλά να συµφωνήσει για την ανάληψη δράσεως προκειµένου να επιτευχθούν. Η ΕΟΚΕ
υποστηρίζει πλήρως το Συµβούλιο και την Επιτροπή στις προσπάθειές τους να ακολουθήσουν τις αποφάσεις
της Ευρωπαϊκής διάσκεψης του Γκέτεµποργκ του 2001, που θέτουν µία νέα βάση στην διεθνή συνεργασία
µε ηγετικό ρόλο για την ΕΕ.
 
 Για να αποφευχθεί το αδιέξοδο µεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και οικονοµικής και κοινωνικής
ανάπτυξης η Π∆ΑΑ πρέπει να δώσει µεγάλη έµφαση στους στενούς δεσµούς ορισµένων σηµαντικών
παραγόντων που επηρεάζουν την αειφόρο ανάπτυξη, όπως η αύξηση του πληθυσµού, η περιβαλλοντική

http://www.cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ40

∆ελτίο 01.07.2002 - EL - PE 320.288

καταστροφή, η ένδεια και η οικονοµική στασιµότητα. Η ΕΟΚΕ συνιστά, µεταξύ άλλων, να τονιστούν οι
θετικοί δεσµοί µεταξύ βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών και δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης
ταυτόχρονα µε την προαγωγή των θεµελιωδών δικαιωµάτων εργασίας, να γίνουν ριζικά καλύτερες
εµπορικές επιλογές υπέρ των αναπτυσσόµενων χωρών και καινούργιες προσπάθειες για την ανακούφιση από
το χρέος, να δοθεί πρωταρχική σηµασία στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, να δηµιουργηθούν
συµπράξεις για την κατάρτιση διοικητικών στελεχών στις αναπτυσσόµενες χώρες για την προώθηση της
ορθής διακυβέρνησης και της αποτελεσµατικής διοίκησης, να καθιερωθούν, όπως ήδη συµβαίνει στο
πλαίσιο της ΕΕ, διετείς διασκέψεις µε τους εθνικούς, περιφερειακούς, και οικουµενικούς "µετόχους" ως ένα
µέσο συµµετοχής των πολιτών στην προαγωγή και παρακολούθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Robert Hull
 (τηλ. : 00 32 2 546 9350 - e-mail: robert.hull@esc.eu.int)
 
 
•  Μακροπρόθεσµος συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών"
 Εισηγήτρια : η κ. KONITZER (Εργαζόµενοι -DE)
 
− Έγγραφα αναφοράς : διερευνητική γνωµοδότηση - CES 688/2002

 
� Κύρια σηµεία

 
 Η γνωµοδότηση αυτή καταρτίσθηκε ύστερα από αίτηση για την κατάρτιση διερευνητικής γνωµοδότησης του
Προέδρου της Επιτροπής κ. PRODI.
 
 Στα πλαίσια των εργασιών της Συντακτικής Συνέλευσης, θα πρέπει να εξεταστεί ποιες άλλες τροποποιήσεις
θα ήταν σκόπιµες στο κεφάλαιο της Συνθήκης για την οικονοµική πολιτική. Ιδιαίτερη σηµασία φαίνεται να
έχουν τα ακόλουθα θέµατα:
 
� Στο κείµενο της Συνθήκης θα πρέπει να τονίζεται σαφέστερα ότι η οικονοµική πολιτική πρέπει να

προσφέρει ουσιαστική συµβολή στην επίτευξη των στόχων για την απασχόληση και την ανάπτυξη.
 
� Η προβολή των κοινοτικών συµφερόντων πρέπει να βελτιωθεί  µέσω της αποκατάστασης του

δικαιώµατος της Επιτροπής να υποβάλλει προτάσεις κατά τη χάραξη των γενικών προσανατολισµών της
οικονοµικής πολιτικής.

 
� Ο  ρόλος του  Κοινοβουλίου πρέπει να ενισχυθεί: υποχρεωτική διαβούλευση ή συναπόφαση σε

περίπτωση απόφασης του Συµβουλίου µε πλειοψηφία.

 
� Υποχρεωτική γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

 
� Σκοπιµότητα και τρόπος θεµελίωσης του µακροοικονοµικού διαλόγου στη Συνθήκη.

 
� Καλύτερος προσδιορισµός του ρόλου και της σύνθεσης των επιτροπών και καλύτερη συνεργασία

µεταξύ των επιτροπών.

 

mailto:robert.hull@cese.europa.eu
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� Σκοπιµότητα θεµελίωσης της ευρωοµάδας στη Συνθήκη µε  δυνατότητες λήψης αποφάσεων.
 
 Η ΕΟΚΕ  είναι διατεθειµένη να προβεί σε µια εµπεριστατωµένη ανάλυση των προβληµάτων
που θίγονται στην παρούσα γνωµοδότηση και στην επεξεργασία προτάσεων για ενδεχόµενες
τροποποιήσεις της Συνθήκης..
 
 - Για περισσότερες πληροφορίες : Katarina LINDAHL
      (Τηλ. 00 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
 

 *
 

 *          *
 
 

 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
 
•  Πιθανές επιλογές για τη µεταρρύθµιση των συντάξεων

 Εισηγήτρια : CASSINA (Εργαζόµενοι - It)
 Συνεισηγητής : BYRNE (Εργοδότες � IRL)
 
� Έγγραφο:   διερευνητική γνωµοδότηση � CES 686/2002
 
� Κύρια σηµεία:

 
 Ο κ. Romano PRODI, Πρόεδρος της Επιτροπής, κάλεσε την ΕΟΚΕ να καταρτίσει διερευνητική
γνωµοδότηση για να αναλύσει εις βάθος τις ενδεχόµενες επιλογές για το θέµα των συντάξεων.
 
 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, επαναβεβαιώνοντας τις απόψεις που είχε διατυπώσει
στις γνωµοδοτήσεις µε θέµα "Οικονοµική ανάπτυξη, φορολογία και βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών
συστηµάτων στην ΕΕ" και την "Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή µε θέµα: Υποστήριξη εθνικών στρατηγικών για ασφαλείς και
βιώσιµες συντάξεις, µέσω µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης", καθώς και σε άλλες γνωµοδοτήσεις της που
αναφέρονταν άµεσα ή έµµεσα στα προβλήµατα που συνδέονται µε τα συνταξιοδοτικά συστήµατα, επιθυµεί,
µε την παρούσα ευκαιρία, να εµβαθύνει σε ορισµένα από τα ζητήµατα αυτά, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον
της σε τέσσερις πτυχές: κοινωνική βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων σε συνάρτηση µε τις
νέες ανάγκες της εργασίας που µετεξελίσσεται· µέτρα που θα συµβάλουν στην παράταση του ενεργού
επαγγελµατικού βίου· µέτρα που θα συµβάλουν στη δηµοσιονοµική βιωσιµότητα· προτάσεις για την
εισαγωγή της "ανοιχτής µεθόδου" στον τοµέα αυτόν.
 
 Η ΕΟΚΕ τονίζει εκ προοιµίου την βαθύτατη πεποίθησή της ότι κάθε είδος προσαρµογής, εκσυγχρονισµού ή
µεταρρύθµισης των συνταξιοδοτικών συστηµάτων πρέπει να βασίζεται στην ενεργό, συνειδητή και
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ενηµερωµένη συµµετοχή των κοινωνικών φορέων, διότι µόνο έτσι δηµιουργούνται οι ευθύνες ουσιαστικής
συναίνεσης για τις επιλογές που πρέπει να γίνουν σε εθνικό επίπεδο.
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: Stefania BARBESTA

    (Tηλ.: 00 32 2 546.95.10 -  e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
 

•  Οι κοινωνικοί δείκτες
 Εισηγήτρια:  η κ. CASSINA (Εργαζόµενοι - I)
 
� Έγγραφα αναφοράς:  Πρωτοβουλία � CES 685/2002
 
� Κύρια σηµεία:
 

 Η ΕΟΚΕ εκτιµά όλως ιδιαιτέρως το έργο που εκπόνησε η ΕΚΠ και επιβεβαιώνει ότι έχει την πρόθεση
να προσφέρει τη συνεργασία της και να υποστηρίξει το έργο που έχει καθοριστική σηµασία για την
αποτελεσµατική ανάπτυξη των εθνικών προγραµµάτων δράσης (ΕΠ∆) για την καταπολέµηση του
κοινωνικού αποκλεισµού. Πάνω από όλα, εκτιµά τη δυναµική προσέγγιση που εφαρµόζεται, η οποία
προβλέπει τη δυνατότητα προσαρµογής και εξέλιξης των δεικτών. Πάντως, θα πρέπει να εξεταστεί αν ο
ορισµός, και µαζί µε αυτόν το περιεχόµενο, η διαφάνεια και ο βαθµός αποδοχής των δεικτών
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και αν θα ήταν σκόπιµο να εξασφαλιστεί βραχυπρόθεσµα µια
καλύτερη διάρθρωση ορισµένων δεικτών Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι η πλειοψηφία των δεικτών
αποτελείται από δείκτες που σχετίζονται µε το εισόδηµα και θεωρεί ότι το στοιχείο αυτό προξενεί µια
ορισµένη ανισορροπία σε σχέση µε τους δείκτες που επιτρέπουν τη µελέτη και τη σύγκριση των
ποιοτικών πτυχών των φαινοµένων της φτώχειας και του αποκλεισµού.

 
 Όσον αφορά τα επόµενα στάδια, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους δείκτες

που επιτρέπουν τη µέτρηση της κοινωνικής συµµετοχής και της πρόσβασης σε δηµόσιες υπηρεσίες,
ιδιαιτέρως όσον αφορά την υγεία. Οι δείκτες που έχουν σχέση µε τις γνώσεις και τις δεξιότητες πρέπει
να συµπληρωθούν και να τελειοποιηθούν. Ο ορισµός του δείκτη ο οποίος αναφέρεται στο "ποσοστό
χαµηλών εισοδηµάτων µετά τις µεταβιβάσεις κατανεµηµένο µε βάση τις συνηθέστερες επαγγελµατικές
κατηγορίες", πρέπει να συµπληρωθεί µε τη συµπερίληψη των δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν έναν
χαρακτήρα έντονα σποραδικό ή περιστασιακό και τις δραστηριότητες που δεν είναι επισήµως
καταχωρηµένες (παράνοµη απασχόληση ή "λαθραπασχόληση"). Στην περίπτωση του δείκτη για το
προσδόκιµο επιβίωσης, θα έπρεπε να εξετάζεται ιδιαιτέρως το προσδόκιµο "αυτόνοµης επιβίωσης",
δείκτης ο οποίος ήδη χρησιµοποιείται από την Eurostat για τα κράτη µέλη.

 
 Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Susanne JOHANSSON
           (Tηλ. 00 32 2 546 9619 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)
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•  Κοινωνικές διατάξεις /Οδικές µεταφορές

 Εισηγητής : ο κ. GARCΝA ALONSO  (Εργοδότες  - E)
 
� Έγγραφα αναφοράς : COM(2001) 573 final � 2001/0241 COD � CES 678/2002

 
� Κύρια σηµεία :

 
 Η Eυρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή δέχεται θετικά την πρόταση τροποποίησης του
Κανονισµού 3820/85 που αποβλέπει στη διευκόλυνση της εναρµόνισης ορισµένων πτυχών των
κοινωνικών διατάξεων για τους χρόνους οδήγησης, τα διαλείµµατα και τις περιόδους ανάπαυσης
στην καθιέρωση του ψηφιακού ταχογράφου. Ωστόσο, προτείνει τροποποιήσεις, προκειµένου να
διασαφηνιστεί και να βελτιωθεί η εφαρµογή του νέου κανονισµού.
 
 Η ΕΟΚΕ δέχεται µε ικανοποίηση τις νέες διατάξεις σχετικά µε την ευθύνη της επιχείρησης ως προς το κατά
πόσον επιτρέπει να πληροί ο οδηγός τους κανόνες σχετικά µε το χρόνο οδήγησης  και ρυθµίζει κατά
σαφέστερο τρόπο τον καταµερισµό των ευθυνών µεταξύ του οδηγού και της επιχείρησης για τη συνολική
οδήγηση σε µία ηµέρα, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης διέλευσης µέσω διαφόρων κρατών.
 
 Για το σκοπό αυτό η ΕΟΚΕ συνιστά να µειωθεί ακόµη περισσότερο ο αριθµός των εξαιρέσεων που
περιλαµβάνονται στον κανονισµό και να επεκταθεί η εφαρµογής του κανονισµού στις οδικές µεταφορές
εµπορευµάτων µε οχήµατα των οποίων το ανώτατο επιτρεπόµενο βάρος υπερβαίνει τους 2 τόνους. Τέλος, η
ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να προβλέψει τη δυνατότητα συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων του τοµέα
των οδικών µεταφορών στις εργασίες της νέας ειδικής συµβουλευτικής επιτροπής που θα συσταθεί για την
εφαρµογή και την εποπτεία του νέου, τροποποιηµένου κανονισµού.

 
 

� Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Raffaele Del Fiore
            (Τηλ.: 00 32 2 546 9794 - e-mail : raffaeledelfiore.@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 
 3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
 
•  ∆ιανοµή αυτοκινήτων

 Εισηγητής : ο κ. REGALDO   (Εργοδότες � I)
 

� Έγγραφα αναφοράς : ΕΕ C 67, 16 Μαρτίου 2002 �  CES 676/2002
 
 

 

mailto:raffaeledelfiore.@cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ44

∆ελτίο 01.07.2002 - EL - PE 320.288

� Κύρια σηµεία :
 

 Το καθεστώς των συµφωνιών διανοµής και εξυπηρέτησης µετά την πώληση αυτοκινήτων
οχηµάτων στην Κοινή Αγορά βάσει του άρθρου 81 της συνθήκης, διέπεται από τον κανονισµό
(ΕΚ) της Επιτροπής αριθ. 1475/95.  Η ισχύς του κανονισµού αυτού λήγει στις 30 Σεπτεµβρίου
2002.  Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρέπει να λάβει απόφαση σχετικά µε τους κανόνες που θα
εφαρµοστούν στη διανοµή αυτοκινήτων οχηµάτων από την 1η Οκτωβρίου 2002.
 
 Το σχέδιο κανονισµού προτείνει µέτρα σχετικά µε την αγορά διανοµής καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων,
την εξυπηρέτηση µετά την πώληση και τους κανόνες για τους ανεξάρτητους επισκευαστές.
 
 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει στην Επιτροπή ότι µε το νέο κανονισµό απαλλαγής κατά κατηγορία θέλησε
να εφοδιάσει το σύστηµα της αυτοκινητοβιοµηχανίας µε ένα καινοτόµο µέσο ικανό να ερµηνεύει
και να προλαµβάνει τις αλλαγές της αγοράς και τις απαιτήσεις των καταναλωτών.
 
 Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη ικανοποίησή της για το γεγονός ότι πολλές από τις συστάσεις που είχε κάνει
σε προηγούµενη γνωµοδότηση σχετικά µε το θέµα αυτό περιλαµβάνονται στη νέα πρόταση η
οποία,  πέρα από το στόχο προώθησης αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στην αγορά, αναγνωρίζει
την ανάγκη να προστατεύεται δεόντως ο καταναλωτής σε σχέση µε τις ιδιαιτερότητες του αγαθού
"αυτοκίνητο" το οποίο, ως µέσο κίνησης, πρέπει να παρέχει στο χρόνο ποιότητα, εγγυήσεις και
ασφάλεια.
 
 Οι παρατηρήσεις που εκφράζονται στη γνωµοδότηση αποσκοπούν να διορθώσουν,  και να
προσδιορίσουν πληρέστερα το ρυθµιστικό πλαίσιο αυτού του πολύπλοκου κανονισµού που διέπει
έναν τοµέα ευαίσθητο για την κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα της Ευρώπης.
 
 Ο επιδιωκόµενος στόχος είναι η απόκτηση ενός µέσου που να καθιστά δυνατή την απτή βελτίωση
της ευηµερίας του καταναλωτή, προσφέροντάς του µεγαλύτερη ελευθερία επιλογής προϊόντων και
υπηρεσιών σε όλη την κοινή αγορά. Έτσι επιτρέπει στις επιχειρήσεις, κυρίως στις ΜΜΕ, να
λειτουργούν σε µια αγορά µε βιώσιµους και ευνοϊκούς για την ανάπτυξη της απασχόλησης όρους
ανταγωνισµού µε υψηλό επίπεδο νοµικής ασφάλειας.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Joγo Pereira dos Santos

 (Tηλ. : 00 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

 
 
•  Προώθηση των πωλήσεων

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

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2001) 546 final � 2001/0227 COD �  CES 689/2002
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� Κύρια σηµεία :
 
 Οι πρακτικές προώθησης των πωλήσεων αποτελούν βασικό εργαλείο για την εµπορία προϊόντων και
υπηρεσιών. Περιλαµβάνουν εκπτώσεις όλων των µορφών, όπως προσφορές, δώρα, διαφηµιστικούς
διαγωνισµούς και παιχνίδια.
 
 Οι πρακτικές προώθησης των πωλήσεων είναι σηµαντικές για την ανάπτυξη του διασυνοριακού εµπορίου
αγαθών και υπηρεσιών εντός της εσωτερικής αγοράς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση µικρών
καινοτόµων ΜΜΕ σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη βιώσιµων εξειδικευµένων αγορών.

 
 Η Επιτροπή υποβάλλει µια πρόταση κανονισµού για την εξάλειψη των φραγµών της εσωτερικής αγοράς οι
οποίοι έχουν εντοπιστεί.

 
 Η ΕΟΚΕ συνιστά τα ακόλουθα να αναθρωρήσει πλήρως η Επιτροπή την πρόταση κανονισµού λαµβάνοντας
υπόψη τη γνωµοδότηση αυτή και, ιδιαίτερα τα αποτελέσµατα της δηµόσιας συζήτησης για το Πράσινο Βιλίο
για την προστασία των καταναλωτών, διασφαλίζοντας συγχρόνως τη συνοχή των διάφορων κοινοτικών
πολιτικών. Ωστόσο, αν η Επιτροπή εµµείνει στη νοµοθετική της πρόταση, η ΕΟΚΕ συνιστά τα εξής:
 
 α. Να αφαιρεθεί εντελώς από τον Κανονισµό η δυνατότητα πωλήσεων κάτω του κόστους και

να µην υπάρξει οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα τέτοιου είδους πωλήσεων.
 
 β. Να ληφθούν πολύ αυστηρά και συγκεκριµένα µέτρα για την προστασία των καταναλωτών

µε την απαγόρευση της εµπορικής προώθησης των φαρµάκων και των προϊόντων καπνού.
Όσον αφορά τους αφήβους και τους ανηλίους πρέπει να ληφθούν µέτρα πρστασίας για την
πρόληψη της αύξησης της χρήσης αλκοολούχων ποτών και φαρµάκων.

 
 γ. Να υπάρξει πλήρης προστασία των παιδιών από την άνευ συγκατάθεσης συλλογή προσωπικών

πληροφοριών.
 
 δ. Η παρούσα Ανακοίνωση της Επιτροπής να αποτελέσει την αρχή τακτικής παρακολούθησης

των θεµάτων αυτών και την παρουσία διαρκούς µηχανισµού επέµβασης όταν οι
µεταβαλλόµενες συνθήκες στην εσωτερική αγορά το απαιτούν.

 
 ε. Θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε οι ΜΜΕ, οι οποίες έχουν τις

δυνατότητες και τις προοπτικές, να αντιληφθούν την ανάγκη παρουσίας τους στο
Ευρωπαϊκό αλλά και στο διεθνές περιβάλλον µέσω της χρήσης των πρακτικών προώθησης
και των νέων τεχνολογιών που συνεπικουρούν σε αυτή την προσπάθεια.

 
 στ. Καλεί την Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη σε µελλοντικές της δράσεις τον νοµοθετικό

συντονισµό και την παρουσία αποτελεσµατικών εποπτικών µηχανισµών στα Κράτη-Μέλη
που θα αποτελούν την εγγύηση για την εφαρµογή κανόνων υγιούς ανταγωνισµού στην
εσωτερική αγορά.
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 ζ. Οι βασικές υποχρεώσεις πληροφόρησης οι οποίες περιγράφονται στο Παράρτηµα να
κωδικοποιηθούν και να συµπεριληφθούν στον Κανονισµό. Επίσης είναι σηµαντικό να
διευκρινισθεί ο τρόπος παροχής πληροφόρησης στις λιανικές πωλήσεις που κυρίως
διεξάγονται στα εµπορικά καταστήµατα και στις πωλήσεις που γίνονται µε άλλα µέσα π.χ.
τηλεόραση, ηλεκτρονικό εµπόριο κλπ.

 
 η. Οι ρυθµίσεις του Κανονισµού να αφορούν πρακτικές πωλήσεων τόσο των ιδιωτικών

επιχειρήσεων όσο και των επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
 
 
� Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Joao Pereira dos Santos
          (Tηλ. : 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 
•  Μηχανοργάνωση των τελωνειακών ελέγχων

 Εισηγητής : ο κ. WILKINSON   (Εργοδότες - UK)
 

� Έγγραφα αναφοράς : COM(2001) 466 final � 2001/0185 COD  �  CES 673/2002
 

� Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Jakob Andersen
 (Tιl. : 00 32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

 
•  Γεωργικοί ελκυστήρες

 Εισηγητής : ο κ. LEVAUX   (Εργοδότες - F)
 

� Έγγραφα αναφοράς : COM(2002) 6 final � 2002/0017 COD �  CES 674/2002

 
� Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Joao Pereira dos Santos
 (Tηλ. :  00 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

 
 *
 

 *          *
 
 

 4. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 
 
•  Γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές

 Εισηγήτρια : η κ THOMAS  (∆ιάφορες δραστηριότητες - UK)
 
� Έγγραφα αναφοράς : COM(2001) 425 final � 2001/0173 COD � CES 694/2002
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� Κύρια σηµεία :

 
 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να
αποσαφηνίσει και να επεκτείνει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Η πρόταση ασχολείται µε την
έγκριση της χρήσης και της κατανάλωσης, καθώς και µε την επισήµανση προϊόντων που έχουν ήδη
αξιολογηθεί σχολαστικά όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία και τους περιβαλλοντικούς
κινδύνους. Οι νέοι κανονισµοί θα βελτιώσουν την διαφάνεια προάγοντας την επισήµανση των
γενετικώς τροποποιηµένων τροφίµων στην τροφική αλυσίδα και θα ενισχύσουν την εµπιστοσύνη
των καταναλωτών. Η επέκταση των ρυθµιστικών ελέγχων στις ζωοτροφές επικροτείται ιδιαίτερα.
Ωστόσο, στην Ευρώπη, όπου ισχύει απαγόρευση για τη διοχέτευση στην αγορά νέων ΓΤΟ, η
πλειονότητα του πληθυσµού αποφεύγει τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα

 
  Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι η επισήµανση ΓΤ προϊόντων θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα
τρόφιµα και τις ζωοτροφές που έχουν παραχθεί µε ΓΤΟ. Η επέκταση αυτή θα επιτρέψει στους
καταναλωτές να έχουν πλήρη επίγνωση της εφαρµογής της γενετικής µηχανικής στην αλυσίδα
παραγωγής τροφίµων και να κάνουν περισσότερο συνειδητές επιλογές.

 
 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την πρόταση για την επισήµανση ως ΓΤ των τροφίµων και ζωοτροφών που
περιλαµβάνουν κατά τύχη ΓΤ υλικά σε ποσοστό 1% ή περισσότερο. Συνιστά δε να αναπτυχθεί µια σειρά
προτύπων που θα ισχύουν για τα εισαγόµενα ΓΤ προϊόντα που είναι εγκεκριµένα στη χώρα από την οποία
προέρχονται αλλά όχι στην ΕΕ. Επιπλέον, θεωρεί ότι τα προϊόντα που κατά την διαδικασία παραγωγής τους
στη συνολική διατροφική αλυσίδα δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 1% περιεκτικότητας σε ΓΤΟ, θα
θεωρούνται στο µέλλον από πολλούς καταναλωτές ως "προϊόντα ποιότητας", όπως ισχύει για συγκεκριµένα
τοπικά προϊόντα, όπως π.χ. αυγά από όρνιθες ελεύθερης βοσκής ή βιολογικά προϊόντα.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind
       (Tηλ.: 00 32 2 546 9111 � e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

 
 

•  Επικίνδυνες ουσίες- ΚΜΤ
 Εισηγητής : ο κ. COLOMBO   (Εργαζόµενοι  � I)
 

� Έγγραφα αναφοράς : COM(2002) 70 final � 2002/0040 COD �  CES 675/2002
 

� Για περισσότερες πληροφορίες : κ.. Joao Pereira dos Santos
  (Tιl. : 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *
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 5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
 
•  Απορρίµµατα συσκευασίας
 Εισηγητής  : ο κ. ADAMS  (∆ιάφορες δραστηριότητες - UK)

 
� Έγγραφα αναφοράς : COM(2001) 729 final � 2001/0291 COD - CES 681/2002

 
� Κύρια σηµεία :

 
 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει και υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την οδηγία 94/62/EΚ ως µια σηµαντική κινητήριο
δύναµη για την ενθάρρυνση της εθνικής νοµοθεσίας, ώστε να θεσπιστούν συστήµατα επιλεκτικής συλλογής
και διαλογής των απορριµµάτων συσκευασίας και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά µε το ρόλο των
συσκευασιών.
 
 Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει σηµαντική πρόοδο τα τελευταία πέντε χρόνια, τόσο στη θέσπιση ειδικής και
προοδευτικής εθνικής νοµοθεσίας όσο και στην ανταπόκριση των βιοµηχανιών συσκευασιών και
ανακύκλωσης, ανάκτησης και διάθεσης των απορριµµάτων συσκευασίας.  Ωστόσο, εξακολουθούν να
υπάρχουν ορισµένες δυσκολίες στην ανακύκλωση των απορριµµάτων συσκευασίας και η ΕΟΚΕ
εξακολουθεί να προτρέπει προς µια προορατική πολιτική, µε βάση τη συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων
στην αλυσίδα παραγωγής, χρήσης και διάθεσης των συσκευασιών, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους
οικονοµικούς περιορισµούς που αντιµετωπίζουν αυτοί οι φορείς. Από την άποψη αυτή, συνιστώνται τα
ακόλουθα:
 
� µεγαλύτερη υποστήριξη της καινοτοµίας και της ανάπτυξης νέων τεχνικών ανάκτησης για τα

απορρίµµατα συσκευασίας,

� προσδιορισµό και ανάπτυξη νέων αγορών για τα ανακυκλώσιµα προϊόντα,
� θεσµοθέτηση των προτύπων της CEN για τα ανακυκλώσιµα προϊόντα,
� µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των διαφόρων κατασκευαστών υλικών συσκευασίας,
� εποικοδοµητικό διάλογο µε τους καταναλωτές/πολίτες,
� συνεχή βελτίωση του κοινοτικού συστήµατος στατιστικής παρακολούθησης. 
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Silvia Calamandrei
  (Tηλ.: 00  32 2 546 9657 � e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)
 
•  Οικοσήµατα/Αυστρία

 Εισηγητής : ο κ. KIELMAN  (Εργοδότες  - NL)
 
� Έγγραφα αναφοράς :COM(2001) 807 final � 2001/0310 COD � CES 691/2002
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� Κύρια σηµεία :
 
 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόταση της Επιτροπής να παραταθεί και για το 2004 το σύστηµα οικοσηµείων
µε βάση το 2003. H πρόταση πρέπει να θεωρηθεί µεταβατική λύση έως την υιοθέτηση της πρότασης-πλαίσιο
σχετικά µε την επιβολή τελών για  τη χρήση των υποδοµών. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να διατεθεί στα
κράτη µέλη ο ίδιος αριθµός οικοσηµείων µε το 2003 και να παραµείνει αµετάβλητος. Παράλληλα, επικροτεί
την κατάργηση του περιορισµού ποσότητας µε θεσπισµένο ανώτατο όριο (108% των πραγµατικών
διαµετακοµιστικών µεταφορών). Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι, σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί η
προαναφερθείσα πρόταση-πλαίσιο, η δυνατότητα παράτασης της ισχύος του συστήµατος οικοσηµείων που
προβλέπεται για το 2005 και το 2006 σύµφωνα µε το άρθρο 3.3 δεν αποτελεί την κατάλληλη νοµική βάση
για µια τέτοια ρύθµιση και, εποµένως, θα πρέπει να καταργηθεί. Τέλος, η ΕΟΚΕ προτείνει την εφαρµογή
του υφιστάµενου διακανονισµού περί σιδηροδροµικών διασυνδέσεων, την ευνοϊκότερη φορολογική
µεταχείριση των φορτηγών οχηµάτων που επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον και την ανάπτυξη ενός
συστήµατος σε ευρωπαϊκή κλίµακα, χάρη στο οποίο το κριτήριο της φιλικότητας προς το περιβάλλον θα
επηρεάζει περισσότερο απ' ό,τι σήµερα την επιλογή του µέσου µεταφοράς.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Siegfried Jantscher
 (Τηλ.: 00 32 2 546 8287 � e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 

•  Εµπορία των δικαιωµάτων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου
 Εισηγητής  : ο κ. GAFO FERNΑNDEZ  (Εργοδότες - E)

 
� Έγγραφα αναφοράς : COM(2001) 581 final � 2001/0245 COD � CES 680/2002  
 
� Κύρια σηµεία :

 
 Η ΕΟΚΕ ανέκαθεν συµφωνούσε ανεπιφύλακτα µε την έγκριση και την κύρωση του εν λόγω Πρωτοκόλλου.
Ωστόσο, µολονότι συµφωνεί µε τον τελικό στόχο της οδηγίας, έχει ορισµένες επιφυλάξεις σχετικά µε την
πρόταση που έχει υποβληθεί.
 
 Κατ' αρχάς, αντικείµενο της οδηγίας δεν πρέπει να είναι "να προωθήσει τη µείωση των εκποµπών αερίων
του θερµοκηπίου µε αποδοτικό τρόπο" αλλά "προκειµένου να επιτευχθεί µείωση των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου µε αποδοτικό τρόπο και µε παράλληλη καταβολή προσπάθειας για την ελαχιστοποίηση του
αντίκτυπου στην ανταγωνιστικότητα και τη συνολική απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση". ∆εύτερον, η
ΕΟΚΕ έχει ορισµένες αµφιβολίες όσον αφορά την υποχρεωτική εφαρµογή της παρούσας οδηγίας στην
µεταβατική περίοδο 2005-2008 (πριν από την επίσηµη έναρξη της ισχύος του Πρωτοκόλλου του Κιότο).
Τρίτον, η ΕΟΚΕ θεωρεί αδικαιολόγητη την εξαίρεση των υπόλοιπων αερίων θερµοκηπίου από την αρχική
πρόταση καθώς και την µη εξέταση από το 2008 των δύο άλλων µηχανισµών ευελιξίας που προβλέπονται
στο εν λόγω Πρωτόκολλο.
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� Για περισσότερες πληροφορίες κ. Johannes Kind
 (Tηλ.: 32 2 546 9111 � e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 

 
•  Ηχητική ταξινόµηση των πολιτικών υποηχητικών αεροσκαφών
 Εισηγητής : ο κ.  GREEN (Εργοδότες � DK)

 
� Έγγραφα αναφοράς : COM(2001) 74 final � 2001/0308 COD � CES 677/2002

 
� Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Luis Lobo
  (Tηλ. : 00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
 

 
 *
 

 *          *
 
 

 6. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
 

 

•  Η εφαρµογή της ανοικτής µεθόδου συντονισµού στις κοινοτικές πολιτικές για
τη µετανάστευση και το άσυλο
 Εισηγήτρια : η κ. zu EULENBURG (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - D)

 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2001) 710 final + 387 final - CES 684/2002
 
� Κύρια σηµεία :

 
 Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της εφαρµογής της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού για την πολιτική
µετανάστευσης και ασύλου, θα το θεωρούσε όπως λυπηρό εάν η διαδικασία εφαρµογής της ανοιχτής
µεθόδου συντονισµού συνεπαγόταν τη µη εφαρµογή των προβλεπόµενων νοµοθετικών µέτρων.

 
 Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι οι δύο µέθοδοι, παρά τις µεταξύ τους οµοιότητες, δεν πρέπει να συγχέονται, έτσι
ώστε να συνεκτιµώνται οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις που ορίζουν.

 
 Η ΕΟΚΕ προτείνει µια συντοµότερη προσέγγιση όσον αφορά την εισαγωγή δυνατοτήτων νόµιµης
µετανάστευσης και θεωρεί αναµφισβήτητο ότι η επιτυχία της κοινής πολιτικής µετανάστευσης εξαρτάται
από την ενσωµάτωση των µεταναστών στην χώρα υποδοχής.

 
 Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ των προτεινόµενων µέτρων που στηρίζουν την ανάπτυξη αποτελεσµατικού
συστήµατος για το άσυλο.
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− Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Pierluigi BROMBO
 (Tιl. : 00 32 2 546 9718 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)

 
 

•  Tίτλος παραµονής µικρής διάρκειας που χορηγείται στα θύµατα της
διευκόλυνσης της λαθροµετανάστευσης

 Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTANOS (Εργαζόµενοι - ES)
 

− Έγγραφα αναφοράς : COM(2002) 71 final � 2002/0043 CNS - CES 690/2002
 
� Κύρια σηµεία :
 

 Η ΕΟΚΕ αξιολογεί θετικά το περιεχόµενο της πρότασης οδηγίας, προτείνει όµως ορισµένες
τροποποιήσεις για τη βελτίωση της ποιότητάς της.

 
 Συγκεκριµένα, συνιστά τα ακόλουθα:
 
 � να παραταθεί η διάρκειας της αδείας παραµονής σε ένα χρόνο
 � να δοθεί η δυνατότητα στα µέλη µιας οµάδας στη οποία ανήκει κάποιος που συνεργάστηκε,
� να συνεργαστούν επίσης µε τις αρχές,
 � να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών οργανώσεων,
 � να συµπεριληφθούν στο πλαίσιο της οδηγίας τα θύµατα ακραίων µορφών εκµετάλλευσης του

εργατικού δυναµικού,
 � να χορηγείται άδεια παραµονής στα µέλη της οικογένειας του προσώπων που συνεργάζονται µε τις

αρχές,
 � να διασφαλιστούν ευνοϊκότερες συνθήκες για τα ανήλικα θύµατα.

 
− Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Pierluigi BROMBO

 (Tηλ. : 00 32 2 546 9718 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)
 
 

•  Ελάχιστες απαιτήσεις � Καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ως προσφύγων
 Εισηγήτρια : η κ. LE NOUAIL (Εργαζόµενοι - F)

 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2001) 510 final � 2001/0207 CNS - CES 683/2002
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 Κύρια σηµεία :
 
 Η ΕΟΚΕ εκφράζει  την ικανοποίησή της για τη διαδικασία που έχει κινηθεί µε στόχο την υιοθέτηση
κοινών απαιτήσεων όσον αφορά την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα ή της συµπληρωµατικής
προστασίας, αλλά υπογραµµίζει ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθούν οι πιο ευνοϊκές πρακτικές στα κράτη
µέλη.

 
 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής και ειδικότερα επικροτεί την ίση
µεταχείριση µε τους υπηκόους  των κρατών µελών των προσφύγων και των ατόµων που
τυγχάνουν επικουρικής προστασίας, την έννοια της επικουρικής προστασίας στις περιπτώσεις
των ατόµων που δεν καλύπτονται από τη Σύµβαση της Γενεύης, και τα οποία έχουν παρόλα
αυτά ανάγκη διεθνούς προστασίας, τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της προστασίας στα
θύµατα διώξεων εκ µέρους µη κρατικών οργανώσεων ή φορέων.
 
 Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της που η Επιτροπή προτείνει ορισµένες διαφορές µεταχείρισης µεταξύ του
καθεστώτος του πρόσφυγα και του καθεστώτος της επικουρικής προστασίας και επιθυµεί να τονίσει τη
σηµασία της οικογένειας αλλά και της ιδιαίτερης προσοχής που πρέπει να δοθεί στις γυναίκες και στις
συγκεκριµένες µορφές διωγµών που µπορούν να υφίστανται.
 

− Για περισσότερες πληροφορίες :  κ. Pierluigi BROMBO
 (Tηλ. : 00 32 2 546 9718 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)

 
 

•  "Βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις "
 Μόνος εισηγητής : ο κ. CAVALEIRO BRANDAO (Εργοδότες � P)

 
� Έγγραφα αναφοράς : COM(2002) 13 final � 2002/0020(CNS) � CES 687/2002
 
� Κύρια σηµεία :

 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για την πρόταση της Επιτροπής. Ωστόσο, εφιστά την
προσοχή στις ακόλουθες πτυχές που θα έπρεπε να εξεταστούν µε µεγαλύτερη προσοχή:
 
� Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα των πολιτών και πρέπει να καλύπτει όλους

τους πολίτες µε συνήθη διαµονή εντός ενός κράτους µέλους, ανεξάρτητα από το εάν αυτή είναι νόµιµη ή
όχι.

 
� Η δικαστική συνδροµή πρέπει να διασφαλίζεται στη φάση της εκτέλεσης έστω και αν η εκτέλεση

γίνεται σε διαφορετικό κράτος από εκείνο της δικαιοδοσίας.
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� Τα συµφέροντα των πολιτών πρέπει να διασφαλίζονται από τη νοµική συνδροµή εκ µέρους ενός
επαγγελµατία, µε κατάλληλη και ειδικευµένη κατάρτιση, δηλαδή ενός δικηγόρου.

 
� Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οικονοµική κατάσταση που δικαιολογεί κάτι τέτοιο, δεν πρέπει να

εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ευεργετήµατος πενίας.
 
� Για την πιο εύρυθµη λειτουργία του υπό δηµιουργία συστήµατος, θα ήταν σκόπιµη η υιοθέτηση µιας

γλώσσας εργασίας και η απαραίτητη εναρµόνιση των συστηµάτων και προγραµµάτων πληροφορικής
που θα χρησιµοποιηθούν στο δίκτυο επικοινωνίας µεταξύ των διαφόρων εθνικών φορέων στους οποίους
θα ανατεθεί η διαδικασία.

 
� Πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα τεχνικά και χρηµατοδοτικά µέσα για την ενηµέρωση των πολιτών

σχετικά µε το σύστηµα και για την κατάρτιση των επαγγελµατιών που εµπλέκονται στην εφαρµογή του.

� Για περισσότερερες πληροφορίες : Stefania BARBESTA
 (Tηλ.: 00 32 2 546 95 10 � e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 
 

 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
 

•  "Στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης"
 Εισηγήτρια : η κ. LOPEZ ALMENDARIZ (Εργοδότες � E)

 
� Έγγραφα αναφοράς : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CES 682/2002
 
� Κύρια σηµεία :

 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εκπληρώσει όλες τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει
βάσει της έκθεσης που δηµοσίευσε τον Μάρτιο του 2000, αποδίδοντας στο άρθρο 299, εδάφιο 2 την
ενδεικνυόµενη σηµασία, δηλαδή χρησιµοποιώντας το ως νοµική βάση που δίδει τη δυνατότητα θέσπισης
εξαιρέσεων από το γενικό κοινοτικό δίκαιο µε σκοπό την αντιστάθµιση των µειονεκτηµάτων που
προκύπτουν από τον εξόχως απόκεντρο χαρακτήρα ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη των εξόχων
απόκεντρων περιφερειών (ΕΑΠ).
 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι:
 
− αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ΕΕ να προβεί στη θέσπιση µίας συνολικής στρατηγικής για την
αντιµετώπιση του εξόχως απόκεντρου χαρακτήρα ορισµένων περιφερειών, µε τον καθορισµό των
αρχών, στόχων και διατιθέµενων µέσων και µε την κατάρτιση χρονοδιαγράµµατος των µέσων που
χρειάζεται να υιοθετηθούν,
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− η εν λόγω ανάγκη γίνεται ακόµη επιτακτικότερη εάν ληφθούν υπόψη τόσο οι παρούσες διεθνείς
συνθήκες, που χαρακτηρίζονται από το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης, όσο και η πρόκληση της
διεύρυνσης που θα εστιάσει την προσοχή της ΕΕ στην ανατολική Ευρώπη,

 
− πρέπει να ανοίξει µία νέα φάση στην κοινοτική προσέγγιση έναντι των ΕΑΠ, καθώς τούτο συνεπάγεται
ένα ποιοτικό άλµα σε σχέση µε την παραδοσιακή προσέγγιση, και αποτελεί την κατάλληλη νοµική βάση
που θα καταστήσει δυνατό να γίνουν  εξαιρέσεις και προσαρµογές υπέρ των ΕΑΠ βάσει του γενικού
κοινοτικού δικαίου και να τεθούν οι βάσεις για την υιοθέτηση µίας πραγµατικής κοινοτικής πολιτικής για
τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες,

 
− το κριτήριο του εξόχως απόκεντρου χαρακτήρα πρέπει να περιληφθεί σε όλες τις βαθµίδες εφαρµογής
των κοινοτικών πολιτικών.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Alberto ALLENDE

 (Tηλ. : 00 32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int
 
 

•  Αναθεώρηση των ∆∆ στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών
 Εισηγητής : ο κ. RETUREAU  (Εργαζόµενοι  - F)
 
� Έγγραφα αναφοράς : COM(2001) 742 final � 2001/0296 COD � CES 679/2002

 
� Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Raffaele Del Fiore
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9794 - e-mail : raffaeledelfiore.@esc.eu.int)
 
 

 *
 

 *          *
 
 8. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 
 
•  Πρόγραµµα ΕΤΑ - Τροποποίηση

 Εισηγητής : ο κ. BERNABEI (Εργοδότες - I)
 

� Έγγραφα αναφοράς : COM(2001) 279 final + 594 final �  CES 693/2002
 

� Κύρια σηµεία :
 
 Τα µέτρα που περιλαµβάνονται στην πρόταση για το 6ο πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα αντανακλώνται
σε µεγάλο βαθµό στις προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή για τα ειδικά προγράµµατα (στα οποία
συµπεριλαµβάνονται τρία για το πρόγραµµα-πλαίσιο της ΕΚ και δύο για το πρόγραµµα-πλαίσιο της
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EURATOM), µε τις οποίες επιδιώκεται η διασαφήνιση, η περαιτέρω εξέλιξη και ο ακριβής ορισµός των επί
µέρους θεµάτων, των στόχων και των τοµέων έρευνας. Η γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ εντάσσεται πλήρως στο
πλαίσιο των εκτενών γνωµοδοτήσεων που έχει εκδώσει στο παρελθόν σε σχέση µε το χώρο της έρευνας. Η
ΕΟΚΕ παραπέµπει στην καταλυτική επίδραση που έχουν τα ειδικά προγράµµατα για την ανταγωνιστικότητα
και την ολοκλήρωση των διαφόρων ενδιαφερόµενων ευρωπαϊκών κύκλων σε όλα τα επίπεδα και
επαναλαµβάνει ότι είναι απαραίτητο να οριστεί ως µεσοπρόθεσµος πολιτικός στόχος η αύξηση των
χρηµατοδοτικών πόρων περίπου κατά 50%.
 
 Όσον αφορά τα επί µέρους προγράµµατα, η ΕΟΚΕ προβαίνει σε µια σειρά από συγκεκριµένες και
λεπτοµερείς συστάσεις που έχουν στόχο τη χάραξη µιας συνεκτικής και ισχυρής κοινοτικής πολιτικής καθώς
και την ανάπτυξη µιας επιθετικής στρατηγικής  µε την κατάλληλη αναδιάρθρωση των προγραµµάτων. Στα
πλαίσια µιας παρόµοιας στρατηγικής, ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στα µικρά προγράµµατα και την
εξασφάλιση της ευρείας συµµετοχής των ΜΜΕ.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Birgit Fular

(Tηλ. : 00 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@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
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