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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

Υπενθυµίζεται ότι η Προεδρεύουσα του Σώµατος των Κοσµητόρων, διένειµε προς ενηµέρωση των
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ακόλουθη ανακοίνωση:

Αριθ. 19/2002: Μαθήµατα γλωσσών και µαθήµατα πληροφορικής.

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/ΛΗΞΗ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΠΕΝΤΕ ΓΑΛΛΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 1ης Ιουλίου 2002, έλαβε γνώση της
εκλογής:

� του κ. Jean-Pierre BEBEAR, εις αντικατάσταση του κ. Hervé NOVELLI (ΦΙΛ/FR), µε ισχύ από 28
Ιουνίου 2002,

της κ. Marie-Hélène DESCAMP, εις αντικατάσταση της κ. Tokia SAIFI (ΕΛΚ-Ε∆/FR), µε ισχύ από 13
Ιουνίου 2002,

� της κ. Fabienne KELLER, εις αντικατάσταση της κ. Nicole FONTAINE (ΕΛΚ-Ε∆/FR), µε ισχύ από 17
Ιουνίου 2002,

� της κ. Anne-Marie SCHAFFNER, εις αντικατάσταση του κ. Alain MADELIN (ΕΛΚ-Ε∆/FR), µε ισχύ
από 28 Ιουνίου 2002,

� της κ. Françoise VEYRINAS, εις αντικατάσταση του κ. François BAYROU (ΕΛΚ-Ε∆/FR), µε ισχύ από
28 Ιουνίου 2002.

_______________

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΙΡΛΑΝ∆ΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 2ας Ιουλίου 2002, έλαβε γνώση της
εκλογής του:

του κ. Seán Ó NEACHTAIN

εις αντικατάσταση του κ. Pat the Cope GALLAGHER (ΕΕΕ/IRL), µε ισχύ από 2 Ιουλίου 2002.

_______________
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΓΑΛΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 3ης Ιουλίου 2002, έλαβε γνώση της
εκλογής του:

του κ. Jean-Thomas NORDMANN

εις αντικατάσταση της κ. Fabienne KELLER (ΕΛΚ-Ε∆/FR), µε ισχύ από 3 Ιουλίου 2002.

_______________

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Κατά τη συνεδρίαση της 1ης Ιουλίου 2002, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της
Πράξης περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το άρθρο 8, παράγραφος 4
του Κανονισµού,

� του διορισµού  της κ. Nicole FONTAINE  (ΕΛΚ-Ε∆/FR) ως µέλους της Γαλλικής Κυβέρνησης,

� της εκλογής στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση των

κ.κ. François BAYROU (ΕΛΚ-Ε∆/FR)
Alain MADELIN (ΕΛΚ-Ε∆/FR)
Hervé NOVELLI (ΦΙΛ/FR)

και της λήξης της εντολής τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε ισχύ από  17 Ιουνίου 2002. 

_______________

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΙΡΛΑΝ∆ΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Κατά τη συνεδρίαση της 1ης Ιουλίου 2002, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του διορισµού :

του κ. Pat the Cope GALLAGHER  (ΕΕΕ/IRL)

ως µέλους της Ιρλανδικής Κυβέρνησης..
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Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Πράξης περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το άρθρο 8, παράγραφος 4 του Κανονισµού, λήγει η εντολή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  µε ισχύ από
18 Ιουνίου 2002.

_______________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

Κατά τη συνεδρίαση της 1ης Ιουλίου 2002, το Κοινοβούλιο πληροφορήθηκε ότι:

� οι κ.κ. Ole KRARUP και Dyhr OKKING προσχώρησαν στην Οµάδα ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ µε ισχύ από 1
Ιουλίου 2002,

� οι κ.κ. Gérard CAUDRON, Michel DARY, Sami NAÏR και Michel SCARBONCHI, δεν είναι πλέον
µέλη της Οµάδας ΕΣΚ.

_______________

Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Ιουλίου 2002, το Κοινοβούλιο πληροφορήθηκε ότι:

οι κ.κ. Gérard CAUDRON, Michel DARY, Sami NAÏR και Michel SCARBONCHI,
προσχώρησαν στην Οµάδα ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ  µε ισχύ από 1η Ιουλίου 2002.

_______________
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Κατάσταση στις 22.08.2002)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Charles Tannock Οι σχέσεις ΕΕ - ΗΠΑ εν όψει της απροθυµίας της
Ευρώπης να αναλάβει αµυντικές δαπάνες

E-1766/02

Mario Borghezio Επέκταση της λήψης δακτυλικών αποτυπωµάτων για τους
εξωκοινοτικούς

E-1767/02

Ακυρωθείσα ερώτηση P-1768/02

Liam Hyland Κρίση στο εισόδηµα των παραγωγών γαλακτοκοµικών
προϊόντων

P-1769/02

Peter Liese Η στάση της Ιρλανδίας κατά την ψηφοφορία για το 6ο
Ερευνητικό Πρόγραµµα Πλαίσιο και οι αποφάσεις σε
άλλους τοµείς

P-1770/02

Gabriele Stauner Πρακτικά της ακρόασης του Επιτρόπου Pascal Lamy από
την υπηρεσία της Επιτροπής για την καταπολέµηση της
απάτης

E-1771/02

Michl Ebner Η ΕΕ ως συµβαλλόµενο µέρος της UNESCO E-1772/02

Michl Ebner Εορτή της 9ης Μαΐου E-1773/02

Michl Ebner Επαναληπτική καραµπίνα τύπου Pumpgun E-1774/02

Antonios Trakatellis Λειτουργία ΜΜΕ : αδειοδότηση ραδιοτηλεοπτικών
σταθµών, κρατικές ενισχύσεις και διαφήµιση

E-1775/02

Patricia McKenna ∆ιακριτική µεταχείριση εις βάρος των ανθρώπων µε
µειωµένη όραση

E-1776/02

Laura González Álvarez Νέα περιβαλλοντική επιβάρυνση του ποταµόκολπου του
Βίγκο (Γαλικία, Ισπανία)

E-1777/02

Laura González Álvarez Αποκλεισµός της κοιλάδας του Αρέου από την πρόταση
LIC (Τοποθεσία Κοινοτικού Ενδιαφέροντος) και
επέκταση του χιονοδροµικού κέντρου της Μπακέιρα-
Μπερέτ

E-1778/02

Luciano Caveri Κανονισµός για το δελταπτέρυγο και το αλεξίπτωτο
αιωροπορείας

E-1779/02

Luciano Caveri Ενιαίος ουρανός - Ιταλία E-1780/02

Luciano Caveri Αεροπορική ασφάλεια E-1781/02

Sebastiano Musumeci Παρεµβάσεις για τον εθελοντισµό στον τοµέα της
πολιτικής άµυνας

E-1782/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Giovanni Pittella Προστασία του βιότοπου "χείµαρρος Galaso - Torre
Mattoni - λίµνη Salinella"

E-1783/02

Nelly Maes Η έρευνα σχετικά µε τον καρκίνο του τραχήλου της
µήτρας στην ΕΕ

E-1784/02

Jan Mulder Παρουσία του ζιζανιοκτόνου "νιτροφένιο" σε ζωοτροφές P-1785/02

Ari Vatanen Προώθηση της τεχνολογίας στοιχείου καυσίµου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

P-1786/02

Camilo Nogueira Román Η επιζητούµενη µεταρρύθµιση της προεδρίας του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου

E-1787/02

Josu Ortuondo Larrea Συµµετοχή αυτόνοµων κυβερνήσεων στην Ισπανική
Προεδρία

E-1788/02

Σταύρος Ξαρχάκος Αναλφαβητισµός και εγκατάλειψη ∆ηµοτικού και
Γυµνασίου στην Ελλάδα

E-1789/02

Σταύρος Ξαρχάκος Εργατικό ατύχηµα στην Ελλάδα και περιφρόνηση των
θυµάτων

E-1790/02

Christopher Huhne Εφαρµογή της νοµοθεσίας για ίση µεταχείριση στην
απασχόληση

E-1791/02

Miquel Mayol i Raynal Αναµόρφωση του λιµανιού Port-Vendres (F66) E-1792/02

Gianfranco Dell'Alba Ορισµός των επικεφαλής αντιπροσωπειών στις τρίτες
χώρες κατά την περίοδο 1999-2002

E-1793/02

Erik Meijer ∆ικαστική απόφαση παρακωλύει τους προστατευτικούς
µηχανισµούς του δηµοσίου για ιδιωτικοποιηµένες κυρίως
επιχειρήσεις

E-1794/02

Erik Meijer Προετοιµασία αµερικανικού "πολέµου της τουλίπας"
κατά της Ολλανδίας για την απελευθέρωση  κρατουµένων
που δικάζονται από το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο

E-1795/02

Eurig Wyn Η ασφάλεια των Μολούκων Χριστιανών E-1796/02

Benedetto Della Vedova Κέντρο αιολικής ενέργειας στα Όρη Tolfa E-1797/02

Elly Plooij-van Gorsel 06760 - αριθµός κλήσης του ΚΡΝ E-1798/02

Wolfgang Ilgenfritz Τελωνειακές εγγυήσεις για εισαγωγές ζάχαρης από την
πρώην Γιουγκοσλαβία

P-1799/02

Maria Sanders-ten Holte Επικύρωση της Συµβάσεως του Μόντρεαλ για την
ενοποίηση ορισµένων κανόνων για τις διεθνείς
αεροπορικές µεταφορές

E-1800/02



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ16

∆ελτίο 02.09.2002 - EL - PE 320.289

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Laura González Álvarez Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το τµήµα
Puente del Arco-El Condado της εθνικής οδού ΑS-17
στην Αστόρια της Ισπανίας

E-1801/02

Laura González Álvarez Αυτοκινητόδροµος Α-8 της Καντάβριας (Αστούρια,
Ισπανία) και τήρηση του κοινοτικού δικαίου

E-1802/02

Esko Seppänen Η κοινοτική βοήθεια προς την παλαιστινιακή αρχή E-1803/02

Dominique Souchet Επείγουσες δράσεις για την µελισσοκοµία P-1804/02

Gabriele Stauner Έκνοµες εισοδηµατικές βελτιώσεις για τα µέλη της
Επιτροπής

P-1805/02

Gianfranco Dell'Alba Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην
Καµπότζη

P-1806/02

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Μη ικανοποιητικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή του
προγράµµατος της ενισχυτικής διδασκαλίας στην Ελλάδα

E-1807/02

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Καταστροφή της κοίτης του Ποταµού Νέδα στην Ελλάδα E-1808/02

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Επεµβάσεις στην κοίτη του ποταµού Νέδα E-1809/02

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης ∆ουλεµπόριο στην Βοσνία E-1810/02

Nicholas Clegg Παράνοµη υλοτοµία E-1811/02

Αλέξανδρος Αλαβάνος, Pedro
Marset Campos και Feleknas Uca

Συνεχιζόµενη δίωξη συγγραφέα στην Τουρκία E-1812/02

Chris Davies CITES E-1813/02

Christopher Huhne Παραβάσεις E-1814/02

Christopher Huhne Oικονοµική ολοκλήρωση E-1815/02

Christopher Huhne Oικονοµική ολοκλήρωση E-1816/02

Michl Ebner Έρευνες για το διεθνές εµπόριο πειραµατόζωων E-1817/02

Michl Ebner Πρόοδος της κύρωσης της Σύµβασης των Άλπεων E-1818/02

Glenys Kinnock Ινδονησία E-1819/02

Brian Simpson ∆ιακρίσεις εις βάρος ευρωπαϊκών εταιρειών από το νόµο
των ΗΠΑ "Aviation Security Act (S1447)

E-1820/02

Jan Mulder Αύξηση περιστατικών πανώλους των χοίρων στην ΕΕ E-1821/02

Alexander de Roo η ολλανδική πολιτική στο θέµα των λιπασµάτων δεν
πληροί τις κοινοτικές προδιαγραφές

E-1822/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Erik Meijer Αδυναµία περαιτέρω χρήσης των σηµερινών αδειών
χρήσης λογισµικού Microsoft από επιχειρήσεις λόγω
περιορισµών στις δυνατότητες συµπλήρωσης και
εκσυγχρονισµού τους

E-1823/02

Erik Meijer τεχνητή ανάγκη συνεχούς αγοράς νέων και κάθε φορά
ακριβότερων προϊόντων Microsoft λόγω περιορισµού της
χρήσης των παλαιότερων λογισµικών

E-1824/02

Ian Hudghton Βιοϊατρική έρευνα στον τοµέα των πρωτευόντων E-1825/02

Luis Berenguer Fuster Εφαρµογή στην Ισπανία της Οδηγίας για το
ενδοκοινοτικό εµπόριο ιπποειδών

E-1826/02

Luis Berenguer Fuster Κίνηση της προβλεπόµενης από το άρθρο 88.2
διαδικασίας για τις δηµόσιες ενισχύσεις προς την "Terra
Mitica"

E-1827/02

Pere Esteve Άτοµα που εξαφανίστηκαν χωρίς λόγο E-1828/02

Pere Esteve Άτοµα που εξαφανίστηκαν χωρίς λόγο E-1829/02

Graham Watson Απέλαση Βρετανών πολιτών E-1830/02

Graham Watson Ευρωπαϊκό δίπλωµα οδήγησης E-1831/02

Graham Watson Ιππασία E-1832/02

Jorge Hernández Mollar Βοήθεια της Επιτροπής για τη δηµιουργία του Γενικού
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Νεολαίας

E-1833/02

Jorge Hernández Mollar Προστασία των ακτών της Costa del Sol E-1834/02

Salvador Garriga Polledo Επενδύσεις στην Ανατολική Ευρώπη E-1835/02

Salvador Garriga Polledo Ταµείο Συνοχής για την Λατινική Αµερική E-1836/02

Salvador Garriga Polledo Ευρωπαϊκό φορολογικό τέλος για τη χρηµατοδότηση του
κοινοτικού προϋπολογισµού

E-1837/02

Martin Schulz Συµβατό των µέτρων που έλαβε η ιταλική κυβέρνηση µε
το σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης

E-1838/02

Herbert Bösch Εκκαθάριση του λογαριασµού του κοινοτικού
προϋπολογισµού για το 2001

P-1839/02

Sérgio Marques Η πολιτική οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και οι
ιδιαίτερα αποµακρυσµένες περιφέρειες µετά το 2006

P-1840/02

Georges Garot Παραγωγή ασκαλωνίων (µικρά γλυκά κρεµµύδια) P-1841/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Glyn Ford Το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ και η διακριτική
µεταχείριση των ατόµων που έχουν υποβληθεί σε αλλαγή
φύλου

E-1842/02

Jan Mulder H νοµοθεσία της ΕΕ σχετικά µε τις διαγνωστικές δοκιµές
για τα κτηνιατρικά φάρµακα

E-1843/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Τόνος: ΕΕ-Μεξικό E-1844/02

Marco Cappato Υπόθεση του Τυνήσιου πολίτη  Zouhair Yahyaoui E-1845/02

Guido Bodrato Μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των
υπαλλήλων των Κοινοτικών θεσµικών οργάνων -
Συµφωνία Επιτροπής -  INPS (Εθνικό Ίδρυµα Κοινωνικής
Πρόνοιας) της 2ας Μαρτίου 1978

E-1846/02

Guido Bodrato Έλλειψη συντονισµού µεταξύ κοινοτικού
συνταξιοδοτικού καθεστώτος και των αντιστοίχων
εθνικών καθεστώτων

E-1847/02

Guido Bodrato Εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) 1408/71 - υπολογισµός
της σύνταξης των διακινουµένων εργαζοµένων

E-1848/02

Paulo Casaca Παράνοµη πρόταση σχετικά µε την αλίευση κεφαλάδων E-1849/02

Paulo Casaca Έλλειψη οµοιογένειας και συνοχής στη σχετική µε τα
αλιεύµατα ευρωπαϊκή νοµοθεσία

E-1850/02

Gabriele Stauner Τραπεζικοί λογαριασµοί E-1851/02

Pedro Marset Campos Ρύπανση του ποταµού Segura (Murcia, Ισπανία) E-1852/02

Antonio Tajani Εξαγορά της Telecom Σερβίας από την Telecom Italia E-1853/02

Antonio Tajani Εξαγορά της Telecom Σερβίας από την Telecom Italia E-1854/02

Jan Mulder Η τροποποίηση των κανόνων του ∆ΓΕ (∆ιεθνούς
Γραφείου Επιζωοτιών) όσον αφορά την προσφυγή σε
εµβόλια-δείκτες

E-1855/02

Bart Staes Η ελευθέρωση των σιδηροδρόµων, οι διασυνοριακές τιµές
και η ισορροπία µεταξύ των παραδοσιακών
σιδηροδροµικών υπηρεσιών και των ΤΥΤ

E-1856/02

Bart Staes Η κανονιστική ρύθµιση των διαφηµιστικών εκστρατειών
ενόψει των (παιδικών) εορτών

E-1857/02

Bart Staes Οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου - εναλλακτικά καύσιµα
και µορφές ενέργειας

E-1858/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Bart Staes Οι ευθύνες των περιφερειών της Ευρώπης όσον αφορά τη
τήρηση του συµφώνου σταθερότητας

E-1859/02

Bart Staes Ενηµερωτική εκστρατεία σχετικά µε τη διεύρυνση της
Ένωσης

E-1860/02

Ilda Figueiredo Συνθήκες εργασίας των εποχικών εργαζοµένων E-1861/02

Joseph Daul Κατάσταση των εξαγωγών ζάχαρης από τα Βαλκάνια
στην ΕΕ

P-1862/02

Gerard Collins Αφγανιστάν E-1863/02

Niall Andrews Ισπανική Προεδρία και Αφρική Νοτίως της Σαχάρας E-1864/02

Brian Crowley Ειδικοί Ολυµπιακοί Αγώνες και δηµιουργία αθλητικού
περιβάλλοντος συµµετοχής

E-1865/02

James Fitzsimons Έκθεση της ∆ΟΕ για την εργασία των παιδιών E-1866/02

Fernando Fernández Martín Eρυθραία E-1867/02

Fernando Fernández Martín Ερυθραία E-1868/02

Fernando Fernández Martín Αιθιοπία E-1869/02

Fernando Fernández Martín Αιθιοπία E-1870/02

Fernando Fernández Martín Φίτζι E-1871/02

Fernando Fernández Martín Φίτζι E-1872/02

Fernando Fernández Martín Γκαµπόν E-1873/02

Fernando Fernández Martín Γκαµπόν E-1874/02

Fernando Fernández Martín Γκάµπια E-1875/02

Fernando Fernández Martín Γκάµπια E-1876/02

Fernando Fernández Martín Γκάνα E-1877/02

Fernando Fernández Martín Γκάνα E-1878/02

Fernando Fernández Martín Γρανάδα E-1879/02

Fernando Fernández Martín Γρανάδα E-1880/02

Fernando Fernández Martín Γουϊνέα E-1881/02

Fernando Fernández Martín Γουϊνέα E-1882/02

Fernando Fernández Martín Ισηµερινή Γουϊνέα E-1883/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Fernando Fernández Martín Ισηµερινή Γουϊνέα E-1884/02

Eluned Morgan Κρατικές ενισχύσεις στη βιοµηχανία άνθρακα P-1885/02

Giorgio Celli Κοπή οξιών σε Τοποθεσία Κοινοτικού Ενδιαφέροντος
(ΤΚΕ) στον εθνικό δρυµό της Abruzzo στην Ιταλία

P-1886/02

Gerhard Schmid Μονάδες διαχείρισης των συνόρων E-1887/02

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Επαγγελµατική κατάρτιση στην Ελλάδα E-1888/02

John Cushnahan Ανθρώπινα δικαιώµατα και ενέργειες εκφοβισµού E-1889/02

Glyn Ford Η περιφερειακή κωδικοποίηση των συσκευών ανάγνωσης
DVD

E-1890/02

Eluned Morgan Γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί E-1891/02

Pierre Jonckheer Υπαίθριο ανθρακωρυχείο στα Βόρεια της Λεόν (επαρχία
Valle de Laciana, Ισπανία)

E-1892/02

Marjo Matikainen-Kallström Περιφερειακές ενισχύσεις και διεύρυνση E-1893/02

Marjo Matikainen-Kallström Θανατηφόρα αυτοκινητιστικά δυστυχήµατα στη
Φινλανδία µε θύµατα νέους

E-1894/02

Marjo Matikainen-Kallström Αιολική ενέργεια και ασφάλεια της άµυνας E-1895/02

Piia-Noora Kauppi Ανεξαρτησία και αµεροληψία της Επιστηµονικής
Επιτροπής

E-1896/02

Brice Hortefeux Ανταγωνιστικότητα E-1897/02

Mario Borghezio Αίτηµα για σύνταξη έκθεσης σχετικά µε το ύψος των
ενισχύσεων της ΕΕ στις χώρες από όπου προέρχονται τα
κύρια ρεύµατα παράνοµης µετανάστευσης

E-1898/02

Cristiana Muscardini Παράνοµο εµπόριο κρέατος αγρίων ζώων ("bushmeat
trade")

E-1899/02

Pietro-Paolo Mennea Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου 2002 P-1900/02

Theodorus Bouwman Κατάσταση πραγµάτων όσον αφορά την εφαρµογή της
οδηγίας 2000/59/ΕΚ σχετικά µε τις λιµενικές
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων

P-1901/02

Ian Hudghton Αλιεία ειδών εκτός ποσόστωσης στη Β. Θάλασσα P-1902/02

Ρόδη Κράτσα-
Τσαγκαροπούλου

Ανεργία των νέων και πολιτική για τη νεότητα. Η
περίπτωση της Ελλάδας

P-1903/02

Avril Doyle Μεταφορά ραδιενεργών αποβλήτων από την Ιαπωνία στο
ΗΒ

P-1904/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Graham Watson Ενοχλητικοί θόρυβοι που προκαλούν προβλήµατα στους
βαρήκοους

E-1905/02

Graham Watson Χορήγηση φοιτητικών δανείων στο ΗΒ µε βάση το
κριτήριο της "µόνιµης εγκατάστασης"

E-1906/02

Glenys Kinnock Μετανάστευση E-1907/02

Fernando Fernández Martín Γουινέα-Μπισσάου E-1908/02

Fernando Fernández Martín Γουινέα-Μπισσάου E-1909/02

María Sornosa Martínez Βιώσιµη χρήση υδάτων και γηπέδου γκολφ E-1910/02

Esko Seppänen Επιτρόπων Προνόµια E-1911/02

Robert Goebbels Μονοπώλιο εκ των πραγµάτων της FIFA και της UEFA E-1912/02

Maurizio Turco Συµβατότητα µεταξύ της νοµοθεσίας του Κράτους της
Πόλης του Βατικανού και του κοινοτικού δικαίου

E-1913/02

Maurizio Turco ΕΥΡΩ: Το κράτος της πόλης του Βατικανού και η
ανακύκλωση του βρώµικου χρήµατος

E-1914/02

Dorette Corbey Εισαγωγή του ευρώ E-1915/02

Dorette Corbey Εισαγωγή του ευρώ E-1916/02

Ilda Figueiredo Καθυστερήσεις πληρωµών των κοινοτικών ενισχύσεων
στην παραγωγή για τις µπανάνες της Μαδέιρα

E-1917/02

Ilda Figueiredo Σπίτια της Ευρώπης E-1918/02

André Brie Παραβίαση διαφόρων οδηγιών και ρυθµίσεων της ΕΕ µε
τη δηµιουργία πεδίου βολής αέρος εδάφους στο
Βραδενµβούργο

E-1919/02

Christopher Heaton-Harris ∆ώρα προς την Επιτροπή E-1920/02

Christopher Heaton-Harris Προστασία των παιδιών στις αθλητικές τους
δραστηριότητες

E-1921/02

Christopher Heaton-Harris Η παχυσαρκία στην Ευρώπη E-1922/02

Phillip Whitehead Αστικά οχήµατα µε κινητήρα πεπιεσµένου αέρα E-1923/02

María Sornosa Martínez και Rosa
Miguélez Ramos

Έργα στον αυτοκινητόδροµο Puxeiros-Tui (Γαλικία) E-1924/02

Guido Sacconi Χρησιµοποίηση της ιλύος καθαρισµού λυµάτων στη
γεωργία

E-1925/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Giorgio Celli Σχέδια για την ανάπτυξη του χιονοδροµικού τοµέα σε
τόπους κοινοτικής σηµασίας στο Parco d' Abruzzo
(Ιταλία)

E-1926/02

Torben Lund Απαγόρευση αµαλγάµατος και υδραργύρου για
ανθρώπινη χρήση

E-1927/02

Christopher Huhne Πληρωµή εργολάβων και προµηθευτών E-1928/02

Matti Wuori Υπόθεση του Ρώσου στρατιωτικού συντάκτη Grigori
Pasko

E-1929/02

Françoise Grossetête ∆ιαφορά στην τιµή των εφηµερίδων E-1930/02

Astrid Lulling Προσχέδιο νόµου για τη ρύθµιση της πώλησης, της
κατανάλωσης και της διαφήµισης των οινοπνευµατωδών
ποτών στην Ισπανία

E-1931/02

Alexander de Roo Ανατολικό τµήµα της εθνικής οδού Α73 Νότου E-1932/02

Dorette Corbey Λειτουργία του συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης
στην περίπτωση της µόλυνσης από νιτροφένιο

E-1933/02

Ilda Figueiredo ∆ιµερείς συµφωνίες µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Ελβετίας

E-1934/02

Ilda Figueiredo Έκδοση θεωρήσεων Σένγκεν πολλαπλών εισόδων E-1935/02

Olivier Dupuis Γεωργία P-1936/02

Σταύρος Ξαρχάκος Έλληνες της Αλβανίας E-1937/02

Colette Flesch Εφαρµογή του .eu Τοµέα Ανωτάτου Επιπέδου E-1938/02

Armando Cossutta Κόστος της µεταρρύθµισης της Επιτροπής E-1939/02

Roberta Angelilli ∆ορυφορική υπηρεσία στη Ρώµη P-1940/02

Χρήστος Φώλιας Αττικό Μετρό P-1941/02

Jens-Peter Bonde Η πορνεία ως επάγγελµα E-1942/02

Werner Langen Κοινοτικές ενισχύσεις για το γερµανικό οµοσπονδιακό
κράτος Rheinland-Pfalz κατά το διάστηµα 1999 - 2002

E-1943/02

Ρόδη Κράτσα-
Τσαγκαροπούλου

Ανεργία των νέων και πολιτική για τη νεότητα. Η
περίπτωση της Ελλάδας

E-1944/02

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Επιπτώσεις στην υγεία από τη χρήση κινητών E-1945/02

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης ∆ιαχείριση επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων E-1946/02

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Κρούσµατα καταστολής συνδικαλιστικών κινηµάτων E-1947/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

John Cushnahan Περιορισµός κυκλοφορίας E-1948/02

Bernard Poignant ∆ικαιούχοι ΕΓΤΠΕ - Τµήµα Εγγυήσεων E-1949/02

Mario Borghezio Σεβασµός των δικαιωµάτων υπεράσπισης για τους
βρετόνους αυτονοµιστές

E-1950/02

Bart Staes και Alexander de Roo "Λησµονηµένα" ζιζανιοκτόνα E-1951/02

Bernd Posselt Σηµαία της ΕΕ P-1952/02

Glyn Ford Ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια E-1953/02

Glyn Ford Ευρωπαϊκό Έτος Ανάµνησης και Συµφιλίωσης E-1954/02

Glyn Ford Σχέσεις ΕΕ-Ιαπωνίας E-1955/02

Glyn Ford Οργανισµός Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κορεατικής
Χερσονήσου (KEDO)

E-1956/02

Glyn Ford Εισαγωγές αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση E-1957/02

Nuala Ahern Ορισµός της βιώσιµης πυρηνικής ενέργειας E-1958/02

Nuala Ahern Πιθανότητα διάδοσης της πυρηνικής ενέργειας E-1959/02

Nuala Ahern Καθαρή πυρηνική ενέργεια E-1960/02

Nuala Ahern ∆ιαχείριση και διάθεση των ραδιενεργών αποβλήτων E-1961/02

Nuala Ahern ∆ιαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων E-1962/02

Nuala Ahern Συµµετοχή στο συντονισµό της πυρηνικής έρευνας της
ΕΕ

E-1963/02

Rosa Miguélez Ramos ∆υσκολίες στη χορήγηση ενίσχυσης για την βιολογική
ανάπαυση του στόλου αλιευτικών µε γρίπους

P-1964/02

Glyn Ford Η συµφωνία αλιείας µε τις Κοµόρες Νήσους και ο
κοιλάκανθος

E-1965/02

Chris Davies Λυγξ της Ιβηρικής (λυγξ ο παρδέλλος) E-1966/02

Chris Davies Κανονισµός (ΕΚ) 2037/2000 για τις ουσίες που
καταστρέφουν το όζον

E-1967/02

Chris Davies Εθνικός δρυµός Biebrza στην Πολωνία E-1968/02

Chris Davies Falun Gong E-1969/02

Chris Davies Πώληση και εµπορία προϊόντων καπνού E-1970/02

Chris Davies Οδηγία 2000/53/EK για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου
ζωής τους

E-1971/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Patricia McKenna Σταθµός καθαρισµού αστικών λυµάτων της Νοβέλδα -
Monforte del Cid, Αυτόνοµη ∆ιοικητική Περιφέρεια της
Βαλένθια

E-1972/02

Patricia McKenna Τραίνο υψηλής ταχύτητας στη γραµµή Μαδρίτης -
Αυτόνοµης ∆ιοικητικής Περιφέρειας της Βαλένθια

E-1973/02

Camilo Nogueira Román Μη τήρηση, από το ισπανικό κράτος, της κοινοτικής
νοµοθεσίας στην περίπτωση των Ραδιοηλεκτρονικών
Αξιωµατικών της Γαλικίας

E-1974/02

Ilda Figueiredo Σύνοδος κορυφής της Σεβίλλης P-1975/02

Χρήστος Φώλιας Όρια επιτρεπτού ήχου στα χορευτικά clubs E-1976/02

John Cushnahan Ανισότητες τιµών E-1977/02

Olivier Dupuis Η περίπτωση του κ. Gregory Pasko E-1978/02

Roberta Angelilli Υποδοχή των νοµάδων στις ευρωπαϊκές πόλεις E-1979/02

Roberta Angelilli Υπόγειος χώρος στάθµευσης οχηµάτων στην Piazza
Sempione της Ρώµης

E-1980/02

Roberta Angelilli Λίστες αναµονής στον τοµέα της δηµόσιας υγείας στη
Ρώµη και την Ιταλία

E-1981/02

Jan Mulder Η ασφάλεια των τροφίµων ως εµπόδιο στο εµπόριο µε τη
Ρουµανία

E-1982/02

Kathleen Van Brempt Περιβάλλον - διαφάνεια - σαφήνεια - συµµετοχή του
κοινού - περιβαλλοντική πολιτική και νοµοθεσία

E-1983/02

Christopher Heaton-Harris H χρηµατοδότηση της Συνέλευσης P-1984/02

Paulo Casaca Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το καρτέλ
ζάχαρης

P-1985/02

Heidi Hautala Εξαγωγές χρησιµοποιηθέντων πυρηνικών καυσίµων στη
Ρωσία

P-1986/02

Carlos Lage Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων στο χώρο Σένγκεν P-1987/02

Σταύρος Ξαρχάκος Κώδικας ∆εοντολογίας της GESAC P-1988/02

Karl-Heinz Florenz Εισαγωγές σκύλων από την Ισπανία στη Γερµανία -
ασθένεια της λεϊσµανίασης

E-1989/02

Σταύρος Ξαρχάκος ∆ικαίωµα ψήφου σε µη κοινοτικούς υπηκόους E-1990/02

Michael Gahler και άλλοι Εφαρµογή "διακριτικών κυρώσεων" εναντίον
επιλεγµένων µελών του Καθεστώτος Μουγκάµπε

E-1991/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Theresa Villiers Νέα σηµαία για την Ευρωπαϊκή Ένωση E-1992/02

Manuel Medina Ortega Ταχυδροµικές αποστολές προς τα Κανάρια Νησιά E-1993/02

Samuli Pohjamo και Mikko Pesälä ∆ιασφάλιση της νοµικής προστασίας των αγροτών κατά
τις συνεχείς αλλαγές της αγροτικής νοµοθεσίας

E-1994/02

Mario Mauro Βιώσιµος πολιτιστικός τουρισµός στην Ευρώπη E-1995/02

Fernando Fernández Martín Μαυρίκιος E-1996/02

Fernando Fernández Martín Μαυρίκιος E-1997/02

Fernando Fernández Martín Μικρονησία E-1998/02

Fernando Fernández Martín Μικρονησία E-1999/02

Fernando Fernández Martín Μοζαµβίκη E-2000/02

Fernando Fernández Martín Μοζαµβίκη E-2001/02

Fernando Fernández Martín Ναµίµπια E-2002/02

Fernando Fernández Martín Ναµίµπια E-2003/02

Fernando Fernández Martín Ναούρου E-2004/02

Fernando Fernández Martín Ναούρου E-2005/02

Fernando Fernández Martín Νίγηρας E-2006/02

Fernando Fernández Martín Νίγηρας E-2007/02

Fernando Fernández Martín Νιγηρία E-2008/02

Fernando Fernández Martín Νιγηρία E-2009/02

Patsy Sörensen Η απέλαση ανηλίκων Ρουµάνων P-2010/02

Hans-Peter Martin Αριθµός και διάρκεια των συνεδριάσεων του Συµβουλίου P-2011/02

Hiltrud Breyer Ιωδίωση E-2012/02

Hiltrud Breyer Χρηµατοδοτικοί πόροι του Ελληνικού Υπουργείου
Γεωργίας

E-2013/02

Eluned Morgan ∆ιαρθρωτικά ταµεία E-2014/02

Carlos Bautista Ojeda Σχέδιο ανάπτυξης του χώρου του Γιβραλτάρ E-2015/02

Roberta Angelilli Προσδιορισµός της έδρας των κοινοτικών εξαρτηµένων
υπηρεσιών

E-2016/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Ieke van den Burg και Anne Van
Lancker

Εφαρµογή του κανονισµού 1612/68 σχετικά µε τη
χορήγηση συµπληρωµατικής αποζηµίωσης σε περίπτωση
πλήρους ανεργίας ενός µεθοριακού εργαζόµενου

E-2017/02

Erik Meijer Συνεχιζόµενα εµπόδια της ναυσιπλοΐας στο ∆ούναβη
λόγω του πολέµου το 1999 στη Σερβία

E-2018/02

Paulo Casaca Κατάργηση του κανονισµού αριθ. 1275/94 του
Συµβουλίου

E-2019/02

Paulo Casaca Έρευνα στην αγορά µπίρας στην Πορτογαλία E-2020/02

Ilda Figueiredo Σύνοδος κορυφής της Σεβίλλης E-2021/02

Hiltrud Breyer Νυκτερινοί περιορισµοί σε γερµανικούς αερολιµένες E-2022/02

Hiltrud Breyer Υποχρεωτική εκτίµηση των επιπτώσεων των
αερογραµµών στο περιβάλλον

E-2023/02

Elizabeth Lynne Αναγνώριση προσόντων E-2024/02

María Sornosa Martínez Παρατυπίες στο Πρόγραµµα  LEADER και στην
Κοινότητα της Βαλένθια

E-2025/02

Cristiana Muscardini Καθιέρωση των ιατρικών εξετάσεων για τον ανθρώπινο
θηλωµατοϊό (HPV) στην  Ευρωπαϊκή Ένωση

E-2026/02

Cristiana Muscardini Αρωγή στα µικρά παιδιά που πάσχουν από αιµοφιλία
στην πρώην Σοβιετική Ένωση

E-2027/02

Camilo Nogueira Román Η εξοργιστική καταπάτηση των ατοµικών και πολιτικών
δικαιωµάτων και η σωµατική επίθεση που υπέστησαν
πορτογάλοι πολίτες µε απόφαση της ισπανικής
κυβέρνησης

E-2028/02

Carlos Lage Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων στο χώρο Σένγκεν E-2029/02

Emilia Müller Κοινοτικό πρόγραµµα JOP: Αίτηση της εταιρείας Haus
Baier Schulterpolsterfabrik για χρηµατοδοτική
διευκόλυνση 2 και 3

P-2030/02

Emilia Müller Υπερβάσεις βάρους σε τουριστικά λεωφορεία µεγάλων
αποστάσεων

E-2031/02

Giovanni Pittella και Massimo
Carraro

Κονδύλια για την έρευνα E-2032/02

Erik Meijer Οι ταλαιπωρίες που υφίστανται τα πρόσωπα τα οποία
ταξιδεύουν µε το τρένο σε µεγάλες αποστάσεις, λόγω της
διάσπασης µεταξύ των υπηρεσιών πώλησης των
εισιτηρίων και κράτησης θέσεων

E-2033/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Erik Meijer Η δυνατότητα να διατίθεται στους σταθµούς όλων των
κρατών µελών έντυπο µε τα ωράρια των τρένων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο

E-2034/02

Erik Meijer Η άρνηση κράτησης θέσεων σε τρένα που προορίζονται
για σταθµούς της αλλοδαπής για τους οποίους οι εθνικοί
σιδηρόδροµοι δεν εκδίδουν εισιτήρια

E-2035/02

Erik Meijer Αεροπορικές εταιρείες οι οποίες µειώνουν το κόστος
εκµετάλλευσης µέσω χαµηλών τιµών και
παρακάµπτοντας τους κανόνες ασφάλειας

E-2036/02

Erik Meijer Ευρεία επέκταση του αεροδροµίου της βουλγαρικής
πρωτεύουσας, της Σόφιας, κοντά σε πυκνοκατοικηµένες
αστικές περιοχές και µη τήρηση των ελαχίστων
περιβαλλοντικών απαιτήσεων

E-2037/02

Erik Meijer Η ευρωπαϊκή συµβολή στη χρηµατοδότηση της
επέκτασης του αεροδροµίου της Σόφιας, πρωτεύουσας
της Βουλγαρίας, που βρίσκεται κοντά σε αστικές και
πυκνοκατοικηµένες ζώνες

E-2038/02

Maurizio Turco ∆ιαρθρωτικά  ταµεία : κλείσιµο των επιχειρησιακών
προγραµµάτων που ανάγονται στην περίοδο πριν από το
1993

P-2039/02

Christopher Huhne Αλλαγή στις χρηµατοοικονοµικές δοµές P-2040/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Κρατικές ενισχύσεις-Μεροληπτική µεταχείριση
κοινοτικού αεροµεταφορέα;

P-2041/02

Paul Rübig Πιστώσεις κινητικότητας στο πρόγραµµα LEONARDO
DA VINCI για άτοµα σε επαγγελµατική εκπαίδευση

E-2042/02

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου
και Σταύρος Ξαρχάκος

Χορήγηση συντάξεων στην Ελλάδα E-2043/02

Elizabeth Lynne ∆υσκολίες µε το πρόγραµµα Microsoft Office XP για
άτοµα µε ελαττωµένη όραση

E-2044/02

Christopher Huhne Ισολογισµοί E-2045/02

Christopher Huhne ∆ασµοί E-2046/02

Christopher Huhne Ένταση πετρελαίου και ενέργειας E-2047/02

Jaime Valdivielso de Cué Εσωτερική αγορά E-2048/02

Jaime Valdivielso de Cué Περιφερειακή πολιτική E-2049/02

Olivier Dupuis Σύλληψη Θιβετιανών στο Νεπάλ E-2050/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Roberta Angelilli Ζωοτοµία και προστασία των ζώων E-2051/02

Elly Plooij-van Gorsel Νέα ρύθµιση αδειών της Microsoft E-2052/02

Bert Doorn Έρευνα σχετικά µε την  δεσπόζουσα οικονοµική θέση της
Microsoft

P-2053/02

Avril Doyle Ενδιάµεση αξιολόγηση P-2054/02

Paulo Casaca Παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

P-2055/02

Charles Tannock Πειράµατα σε ζώα για καλλυντικά E-2056/02

Charles Tannock ∆ιεύρυνση E-2057/02

Charles Tannock Τα σκάνδαλα Enron και WorldCom και ο ρόλος των
λογιστικών εταιρειών

E-2058/02

Charles Tannock Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ πριν από τη διεύρυνση E-2059/02

Charles Tannock Φυλάκιση στο Θιβέτ E-2060/02

Eluned Morgan Έλεγχοι τροφίµων E-2061/02

Eluned Morgan Κρατικές ενισχύσεις E-2062/02

Pere Esteve Εναρµονισµένη δικαιοδοσία σε θέµατα γενοκτονιών,
εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκληµάτων
πολέµου

E-2063/02

Erik Meijer Κατάχρηση ιστοσελίδων και µέθοδοι συλλογής τελών
ούτως ώστε οι καταναλωτές να αντιµετωπίζουν
απροσδόκητα όσο το δυνατόν υψηλότερους τηλεφωνικούς
λογαριασµούς

E-2064/02

Olivier Dupuis Απεργία πείνας της κ. Radhia Nasraoui P-2065/02

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Άνιση µεταχείριση ελλήνων πολιτών µε εκκρεµείς
στρατιωτικές υποχρεώσεις

P-2066/02

Olivier Dupuis Η περίπτωση της Rebiya Kadeer από το Ανατολικό
Τουρκεστάν

E-2067/02

Mark Watts Εισαγωγή ζώντων ζώων από χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης

E-2068/02

Bob van den Bos και Lousewies
van der Laan

Συνθήκη Προσχώρησης E-2069/02

Bob van den Bos και Lousewies
van der Laan

Συνθήκη Προσχώρησης E-2070/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Ευρωπαϊκή Περιοχή της Χρονιάς P-2071/02

Doris Pack Επιδοτήσει σε γερµανικές αεροπορικές εταιρείες E-2072/02

Daniela Raschhofer Υποχρεωτικές πινακίδες µε αριθµό κυκλοφορίας για
ποδηλάτες, σε επίπεδο ΕΕ

E-2073/02

Roger Helmer Κτηµατικά δικαιώµατα στο Ηνωµένο Βασίλειο E-2074/02

Geoffrey Van Orden Ευρωπαϊκή αστυνοµία συνόρων E-2075/02

Geoffrey Van Orden Ευρωπαϊκή αστυνοµία συνόρων E-2076/02

Philippe Herzog Πρακτικές της Επιτροπής σχετικά µε τους συµβούλους ad
personam

E-2077/02

Jan Mulder ∆απάνες για τον ιατρικό έλεγχο στο πλαίσιο της
υγειονοµικής προστασίας των υπαλλήλων που εκτίθενται
σε ακτινοβολίες

E-2078/02

Roberta Angelilli Μη κατακύρωση των χρηµατοδοτήσεων από το URBAN
ΙΙ για την πόλη της Ρώµης

P-2079/02

Elly Plooij-van Gorsel ∆ιακρίσεις εις βάρος της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας στον
τοµέα της ασφάλειας λόγω των νέων US Aviation Act και
Transportation Act στις ΗΠΑ

P-2080/02

Christoph Konrad Χρησιµοποίηση χρηµατοδοτικών πόρων του Στόχου 2
στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία

P-2081/02

Jonas Sjöstedt Περιορισµοί στη χρήση του καδµίου και η υπόθεση C-
314/99

P-2082/02

María Izquierdo Rojo Παρατεταµένες καθυστερήσεις στην υιοθεσία παιδιών στο
Άντρα Πραντές (Ινδία)

E-2083/02

María Izquierdo Rojo Παρατεταµένες καθυστερήσεις στην υιοθεσία παιδιών στο
Άντρα Πραντές (Ινδία)

E-2084/02

Enrique Barón Crespo Ολοκληρωµένο πρόγραµµα για τους διαβητικούς E-2085/02

Enrique Barón Crespo Ολοκληρωµένο πρόγραµµα για τους διαβητικούς E-2086/02

Bob van den Bos ∆ουλεία E-2087/02

Bob van den Bos ∆ουλεία E-2088/02

Daniela Raschhofer Συµβατότητα των διαταγµάτων Benes, του νόµου περί
αµνηστίας του 1946 και του νόµου περί αποκατάστασης
µε το κοινοτικό δίκαιο

P-2089/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Iωάννης Αβέρωφ Εγκατάσταση Υδροηλεκτρικού Σταθµού στη θέση "Ρόνα"
του δηµοτικού διαµερίσµατος Ανηλίου του ∆ήµου
Μετσόβου, υπό της "ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε."

P-2090/02

Michl Ebner Αριθµός κλήσης έκτακτης ανάγκης στην ΕΕ E-2091/02

Michl Ebner Συµβάσεις εξ αποστάσεως: διαφορετικές προθεσµίες
υπαναχώρησης

E-2092/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Ανθρώπινα δικαιώµατα στην Αλγερία E-2093/02

Roger Helmer Χρηµατοδότηση της παλαιστινιακής τροµοκρατίας από
την ΕΕ

E-2094/02

Michiel van Hulten και Diana
Wallis

Πολλαπλές συµβάσεις πλαίσια για µεταφραστικές
υπηρεσίες

E-2095/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ευρωπαϊκές περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία E-2096/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Κριτήρια για την ταξινόµηση των περιοχών που
εξαρτώνται σε υψηλό βαθµό από την αλιεία

E-2097/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Galicia, περιοχή εξαρτώµενη σε υψηλό βαθµό από την
αλιεία

E-2098/02

Eija-Riitta Korhola Η παροχή σε αναπτυσσόµενες χώρες σκαφών για αλιεία
µε παραγάδι τα οποία προορίζονται για παροπλισµό

E-2099/02

Mario Borghezio Παρέµβαση της ΕΕ για τη διάσωση των παγετώνων των
Άλπεων

E-2100/02

Toine Manders Παχυσαρκία E-2101/02

Paulo Casaca Η πορτογαλική µετάφραση της πρότασης κανονισµού
COM(2001) 83 τελ. της 14.2.2001

E-2102/02

Paulo Casaca Το "Παλαιό Καθεστώς" παραµένει ζωντανό στην
πορτογαλική γλώσσα

E-2103/02

Maurizio Turco Παραβιάσεις του κράτους δικαίου και της δηµοκρατίας
στην Ιταλία καθώς και του άρθρου 6 και 7 της ΣΕΕ

P-2104/02

Gianni Vattimo Προώθηση της χορτοφαγίας P-2105/02

Hubert Pirker Προσωρινή υποδοχή ορισµένων Παλαιστινίων από κράτη
µέλη της ΕΕ

E-2106/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Εκκαθάριση λογαριασµών ΕΓΤΠΕ για το έτος 2001 E-2107/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος ∆ιακοπή της λειτουργίας επιδοτηθείσας µονάδας
"Τυποποιητήρια Θήβας"

E-2108/02
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Σταύρος Ξαρχάκος Οδηγίες κατασκευής βοµβών στο ∆ιαδίκτυο E-2109/02

Iωάννης Μαρίνος Απουσία στατιστικών για την Ελλάδα E-2110/02

Jorge Hernández Mollar Ενιαία ευρωπαϊκή θυρίδα για την νόµιµη µετανάστευση
στην ΕΕ

E-2111/02

Jorge Hernández Mollar Κοινοτική ρύθµιση των δραστηριοτήτων των ινστιτούτων
αισθητικής

E-2112/02

Jorge Hernández Mollar Το ψηφιακό ραδιόφωνο στην υπηρεσία της ενηµέρωσης
των πολιτών της Κοινότητας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση

E-2113/02

Janelly Fourtou Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρωτόκολλο
της Μαδρίτης

E-2114/02

Janelly Fourtou Ρυθµίσεις για τη µεταφορά των νεκρών E-2115/02

Lucio Manisco Νέοι ιταλικοί νόµοι για τη διαχείριση της καλλιτεχνικής
κληρονοµιάς

E-2116/02

Gary Titley ∆ικαιώµατα του ανθρώπου στην Ουγγαρία P-2117/02

Dirk Sterckx Καθορισµός ορίου ηλικίας για προσλήψεις αεροσυνοδών
σε ορισµένες αεροπορικές εταιρείες

P-2118/02

Luciano Caveri Έλεγχοι ταυτότητας στο αεροδρόµιο της Μαλπένσα P-2119/02

Michl Ebner και Emilia Müller Άµεσες ενισχύσεις για γεωργικές εκµεταλλεύσεις E-2120/02

Marjo Matikainen-Kallström και
Gordon Adam

Ο πυρηνικός σταθµός στο Κοζλοντούι E-2121/02

Ian Hudghton Αλιεία - Προτιµήσεις της Χάγης E-2122/02

Ian Hudghton Μεταρρύθµιση στην κοινή αλιευτική πολιτική και
ενδεχόµενη νοµική πρόκληση

E-2123/02

Ian Hudghton Το µέλλον των εξαρτωµένων από την αλιεία κοινοτήτων E-2124/02

Chris Davies Κατασκευή δρόµου στη ∆ονούσα E-2125/02

Chris Davies Αλλεργιογόνες ουσίες αρωµάτων E-2126/02

Chris Davies Προϊόντα κάνναβης E-2127/02

Chris Davies Αξιολόγηση επιχειρηµατικού αντικτύπου για την Οδηγία
περί συµπληρωµάτων διατροφής

E-2128/02

Luciana Sbarbati Μέλι, µέλισσες και συστηµικά εντοµοκτόνα E-2129/02
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Mario Borghezio Ασφάλεια των πτήσεων και ενοποίηση του εναερίου
ελέγχου στην Ευρώπη

E-2130/02

Alexander de Roo Κεραία στην φυσική ζώνη Ακρωτήρι (Κύπρος) E-2131/02

Bartho Pronk Οδηγία για τον χρόνο εργασία και εθελοντές E-2132/02

Bartho Pronk ∆ιακρίσεις εις βάρος των διαιτητών διεθνών
ποδοσφαιρικών αγώνων λόγω ηλικίας

E-2133/02

Fernando Fernández Martín Γουιάνα E-2134/02

Fernando Fernández Martín Γουιάνα E-2135/02

Fernando Fernández Martín Ταϊτή E-2136/02

Fernando Fernández Martín Ταϊτή E-2137/02

Fernando Fernández Martín Τζαµάικα E-2138/02

Fernando Fernández Martín Τζαµάικα E-2139/02

Fernando Fernández Martín Κένυα E-2140/02

Fernando Fernández Martín Κένυα E-2141/02

Fernando Fernández Martín Κιριµπάτι E-2142/02

Fernando Fernández Martín Κιριµπάτι E-2143/02

Fernando Fernández Martín Λεσότο E-2144/02

Fernando Fernández Martín Λεσότο E-2145/02

Fernando Fernández Martín Λιβηρία E-2146/02

Fernando Fernández Martín Λιβηρία E-2147/02

Fernando Fernández Martín Μαδαγασκάρη E-2148/02

Fernando Fernández Martín Μαδαγασκάρη E-2149/02

Fernando Fernández Martín Μαλάουι E-2150/02

Fernando Fernández Martín Μαλάουι E-2151/02

Fernando Fernández Martín Μαλί E-2152/02

Fernando Fernández Martín Μαλί E-2153/02

Fernando Fernández Martín Μάρσαλ Νήσοι E-2154/02

Fernando Fernández Martín Μάρσαλ Νήσοι E-2155/02
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Kathleen Van Brempt Πρόταση οδηγίας σχετικά µε την περιβαλλοντική ευθύνη
- αντικειµενική ευθύνη - άρθρο 9

P-2156/02

María Rodríguez Ramos Καταστροφή τριών µεσαιωνικών νερόµυλων µε κεφάλαια
ΕΤΠΑ

P-2157/02

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Πολιτική επιστράτευση E-2158/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Αεροπορικό ατύχηµα στην Ν. Γερµανία και συνθήκες
ασφαλείας στον εναέριο χώρο

E-2159/02

Theresa Villiers Το ευρώ και η "στρογγυλοποίηση των τιµών" E-2160/02

Eurig Wyn Καλή µεταχείριση ζώων στις ζωοαγορές E-2161/02

Daniel Hannan Ειδικός εκπρόσωπος της Ε.Ε. στη Βοσνία E-2162/02

Daniel Hannan ∆ιαφηµιστική εκστρατεία της ΕΚΤ E-2163/02

Daniel Hannan Μπανάνες µε καµπυλωτό σχήµα E-2164/02

Daniel Hannan Μη αµειβόµενοι εργαζόµενοι E-2165/02

Rosa Miguélez Ramos Παράνοµη χρήση παρασυρόµενων διχτυών E-2166/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ποσοστά εργατικών ατυχηµάτων στα κοινοτικά αλιευτικά
σκάφη

E-2167/02

Laura González Álvarez Εφαρµογή της Οδηγίας 1999/30/CE από τις ισπανικές
αρχές

E-2168/02

Jaime Valdivielso de Cué ∆ιεύρυνση E-2169/02

Marjo Matikainen-Kallström Χρονοδιάγραµµα για αποσαφήνιση της έννοιας των
αποβλήτων

E-2170/02

Paulo Casaca Ανταγωνισµός στην γεωργική παραγωγή των Αζορών
µέσω του προγράµµατος POSEIMA

E-2171/02

Paulo Casaca Τήρηση της αρχής του ενιαυσίου του προϋπολογισµού E-2172/02

Michl Ebner Ευρωπαϊκή ταυτότητα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες E-2173/02

Ian Hudghton Αγροτική αντισταθµιστική αποζηµίωση E-2174/02

Armando Cossutta Προβλεπόµενες περικοπές στις συνεισφορές για τα
εσπεριδοειδή

E-2175/02

Kathleen Van Brempt Οδηγίες - προθεσµίες - µεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο -
κατάσταση στο Βέλγιο

E-2176/02
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Erik Meijer Η αναθεωρηµένη 2η Οδηγία "Σεβέζο" και η επιθυµία του
δήµου Ρότερνταµ για χαλαρότερα µέτρα ασφαλείας στον
τοµέα της µεταφοράς πυροτεχνηµάτων δια θαλάσσης

E-2177/02

Jan Wiersma Απάτες µε τραπεζικές κάρτες στην Ολλανδία E-2178/02

Camilo Nogueira Román Προβλεπόµενη χρηµατοδότηση για την εφαρµογή των
νοµοθετικών προτάσεων και δράσεων στο πλαίσιο της
δεύτερης δέσµης προτάσεων µεταρρύθµισης της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής

E-2179/02

Camilo Nogueira Román Οι προτεραιότητες στη µεταρρύθµιση της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής

E-2180/02

Camilo Nogueira Román Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
Σεβίλλης: η απαίτηση θεώρησης διαβατηρίων πολιτών
τρίτων χωρών στην ΕΕ και η περίπτωση των χωρών της
Λατινικής Αµερικής λόγω των σχέσεών τους µε τα κράτη
της Ισπανίας και της Πορτογαλίας

E-2181/02

Freddy Blak Σύγκρουση συµφερόντων στη Γενική ∆ιεύθυνση
Μεταφορών

P-2182/02

Minerva Malliori Νέα αλκοολούχα ποτά και νέοι P-2183/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Τροποποίηση της Πολιτικής Συνοχής που αποφασίσθηκε
στο Βερολίνο στο πλαίσιο της Ατζέντα 2000

P-2184/02

Michl Ebner ∆ηµιουργία ενός πανευρωπαϊκού συστήµατος επιτήρησης
του εναέριου χώρου

E-2185/02

Reinhard Rack Ενισχύσεις στο πλαίσιο του ISPA E-2186/02

Aντώνιος Τρακατέλλης ∆ηµιουργία Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου στην περιοχή
της Κιµώλου

E-2187/02

Richard Corbett Συστηµατική παρακολούθηση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων - Ιράν

E-2188/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Επαναπρογραµµατισµός του ΧΜΠΑ E-2189/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Επαναπρογραµµατισµός του ΧΜΠΑ E-2190/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Επιστηµονικές µελέτες σχετικά µε την επίπτωση της
βιοµηχανικής αλιείας επί άλλων αλιευτικών τοµέων

E-2191/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna ∆ιεθνές εµπόριο ιχθυάλευρων στην ΕΕ E-2192/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Η βιοµηχανία ιχθυάλευρων στην ΕΕ E-2193/02
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Η βιοµηχανία της αλιείας που ασχολείται µε τη
µεταποίηση των αλιευµάτων σε άλευρα

E-2194/02

Marjo Matikainen-Kallström Η αποσαφήνιση της έννοιας των αποβλήτων E-2195/02

Marjo Matikainen-Kallström Το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για το χρόνο εργασίας E-2196/02

Kathleen Van Brempt Συστήµατα απενεργοποίησης των κινητών τηλεφώνων E-2197/02

Kathleen Van Brempt Πρόταση οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη -
επιπτώσεις για τις ΜΜΕ

E-2198/02

Emilia Müller Απαγόρευση της αγοράς ιταλικών κινητών
τηλεφώνων/καρτών από Γερµανούς πολίτες - ερώτηση Ε-
0808/02

P-2199/02

Richard Howitt Χρησιµοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι
κανονισµοί ΤUΡΕ εκ µέρους της γερµανικής εταιρείας
κινητής τηλεφωνίας "T-Mobile" στην έδρα της στο
Borehamwood (ΗΒ)

P-2200/02

Ilda Figueiredo Μη πρακτική εφαρµογή  Οδηγίας 89/48/ΕΟΚ E-2201/02

Avril Doyle Caroline Lee E-2202/02

Marco Cappato Ελευθερία έκφρασης και ∆ιαδίκτυο E-2203/02

Marco Cappato Ελευθερία έκφρασης και ∆ιαδίκτυο E-2204/02

Michael Cashman ∆ιαφορά τιµών στον ταξιδιωτικό τοµέα P-2205/02

Walter Veltroni Κατάσταση του φτωχού πληθυσµού στο Ναϊρόµπι P-2206/02

Bill Newton Dunn Σκληρή µεταχείριση των ζώων στις αγορές ζωικού
κεφαλαίου του Βελγίου

P-2207/02

Christoph Konrad Μέθοδοι που αντιτίθενται στον ανταγωνισµό σε ελέγχους
του βάρους µη αυστριακών λεωφορείων στην Αυστρία

E-2208/02

Ian Hudghton ΦΠΑ στα κράνη ασφάλειας στο Ηνωµένο Βασίλειο P-2209/02

Giacomo Santini Κατανοµή οικοσηµείων και εφαρµογή της ρήτρας του
108%

P-2210/02

Joaquim Miranda Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης P-2211/02

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των
µεταναστών στην Ελλάδα

P-2212/02

Karin Junker Υποστήριξη της Εκστρατείας OXFAM-Kampagne "Make
Fair Trade"

E-2213/02
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André Brie Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πολιτισµού - νέα διαδικασία
επιλογής

E-2214/02

Σταύρος Ξαρχάκος και Ρόδη
Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Γυναικεία πορνεία E-2215/02

Iωάννης Μαρίνος Μελέτη της Επιτροπής για κοιτάσµατα πετρελαίου στην
Ε.Ε.

E-2216/02

Iωάννης Μαρίνος Αγωγοί µεταφοράς πετρελαίου και οικονοµικά οφέλη E-2217/02

Caroline Jackson Εφαρµογή της οδηγίας 1999/13/ΕΚ για τις εκποµπές
πτητικών οργανικών ενώσεων

E-2218/02

Gary Titley ∆ιακρίσεις µε βάση την ηλικία E-2219/02

Nuala Ahern Ίδρυση αρχής για τη ανάληψη ευθυνών E-2220/02

Nuala Ahern Οι επιθεωρήσεις ασφαλείας της Ευρατόµ E-2221/02

Nuala Ahern Οι εκκλήσεις της Επιτρόπου de Loyola για νέες πυρηνικές
εγκαταστάσεις στην ΕΕ

E-2222/02

Nuala Ahern Η ρωσική βιοµηχανία πυρηνικής ενέργειας E-2223/02

Nuala Ahern ∆ιατήρηση και βιώσιµη διαχείριση δασικών
οικοσυστηµάτων

E-2224/02

Nuala Ahern Οι δασικοί πόροι στη Λεκάνη του Κονγκό E-2225/02

Nuala Ahern Το ποσό της θέσης Β/-6200, ∆άση και Περιβάλλον για το
2001

E-2226/02

Nuala Ahern Η διάθεση πόρων στα προγράµµατα ΙΝΡ και ΙRΡ στην
Κεντρική Αφρική

E-2227/02

Nuala Ahern Η συµβολή της ΕΕ στη διατήρηση των οικοσυστηµάτων
στην Κεντρική Αφρική

E-2228/02

Charles Tannock Η αναθεώρηση της ΚΓΠ και η διεύρυνση E-2229/02

Charles Tannock Πειρατεία, τροµοκρατία και ταύτιση σκαφών E-2230/02

Charles Tannock Κανόνες που διέπουν τη χορήγηση και την ακύρωση
κρατικής ενίσχυσης, µε ιδιαίτερη αναφορά στη
Mecklenburger Metallguss

E-2231/02

Charles Tannock Οι τιµές των ψηφιακών δίσκων στην Ευρώπη E-2232/02

Sebastiano Musumeci Πολιτική κρίση στη Μαδαγασκάρη E-2233/02

Ria Oomen-Ruijten Χορήγηση υποτροφιών σε τέκνα µεθοριακών
εργαζοµένων

E-2234/02
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Gabriele Stauner Η ανάθεση συµβάσεων από τη νοµική υπηρεσία της
Επιτροπής

E-2235/02

Gabriele Stauner Η ανάθεση συµβάσεων σε εταιρείες ελέγχου από την
Επιτροπή

E-2236/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Εφαρµογή  της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ από την Ελλάδα P-2237/02

Patricia McKenna Σφαγές στην ∆ηµοκρατία του Κονγκό P-2238/02

Rainer Wieland Έγγραφα εξαγωγών στην τοπική γλώσσα P-2239/02

María Valenciano Martínez-Orozco Στάδιο εξέτασης της καταγγελίας 2000/4187 P-2240/02

Torben Lund Χρηµατοδότηση των οικολογικών σηµάτων από τους
φόρους επί των χηµικών ουσιών

E-2241/02

James Nicholson Καταπίεση βορειοβιετναµέζων προσφύγων E-2242/02

James Nicholson Η κατάσταση της ειρήνης στις Μολούκες Νήσους E-2243/02

Phillip Whitehead Προστασία των ζώων στις αγορές E-2244/02

Caroline Jackson Σύστηµα επιστροφής των δαπανών οδοντιατρικών
κλινικών στο Ηνωµένο Βασίλειο

E-2245/02

Glenys Kinnock Σουδάν E-2246/02

Alexander de Roo Συµµόρφωση των σχεδίων υποδοµής που
χρηµατοδοτούνται µε κοινοτικά κεφάλαια προς τις
διατάξεις της κοινοτικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας - η
υπόθεση του σχεδίου του αυτοκινητοδρόµου D8 στην
Τσεχική ∆ηµοκρατία

E-2247/02

Pedro Marset Campos Κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθµών παραγωγής
ρεύµατος σε εκτάσεις ιθαγενών στη Χιλή

E-2248/02

Pedro Marset Campos Κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθµών παραγωγής
ρεύµατος σε εκτάσεις ιθαγενών στη Χιλή

E-2249/02

Robert Goebbels Κύριες κατευθύνσεις των οικονοµικών πολιτικών-
περίπτωση του Λουξεµβούργου

E-2250/02

Ria Oomen-Ruijten Αυχενικοί τραυµατισµοί E-2251/02

Ilda Figueiredo Κοινοτικές ενισχύσεις E-2252/02

Helena Torres Marques ∆ιανοµή χαρτονοµισµάτων από τα αυτόµατα µηχανήµατα
της ζώνης ευρώ

P-2253/02

Marianne Eriksson Τα δικαιώµατα του Ανθρώπου στη ∆υτική Σαχάρα P-2254/02

Carlos Bautista Ojeda Ενίσχυση της παραγωγής φελλού στην ΕΕ P-2255/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

María Sornosa Martínez Ενισχύσεις για τη φωτοβολταϊκή ηλιακή και τη θερµική
ενέργεια στην Ισπανία

E-2256/02

María Sornosa Martínez Αύξηση της παράνοµης άρδευσης από τον ποταµό
Σεγούρα και επιδείνωση της περιβαλλοντικής κατάστασης
του ποταµού

E-2257/02

María Sornosa Martínez Σοβαρά προβλήµατα διαχείρισης και περιβαλλοντικής
υποβάθµισης στην ανατολική ακτή (Ισπανία)

E-2258/02

María Sornosa Martínez ∆ηµιουργία αγροκτήµατος για την εκτροφή πιθήκων ως
πειραµατόζωων στην Καµάρλες (Ταραγόνα)

E-2259/02

María Sornosa Martínez Επιδείνωση των περιβαλλοντικών ζηµιών που
προκλήθηκαν από το κέντρο επεξεργασίας αστικών
στερεών αποβλήτων της Φερβάσα στην Αλντάια και το
Καρ ντε Ποµπλέτ

P-2260/02

Ari Vatanen Η µίσθωση οχηµάτων: σηµαίνει η υπόθεση C-451/99 ότι
η Φινλανδία δεν έχει πλέον το δικαίωµα να εισπράττει
φόρο επί των οχηµάτων ει µη µόνο για την περίοδο
µίσθωσης;

P-2261/02

Anne Jensen Προκήρυξη διαγωνισµών για εκκλησιαστικά όργανα στην
ΕΕ

E-2262/02

Michl Ebner Ενιαίος ορισµός της ολοκληρωµένης καλλιέργειας E-2263/02

Michl Ebner ∆εδοµένα σχετικά µε το καθεστώς και τον αριθµό των
θηροφυλάκων

E-2264/02

Michl Ebner Εναρµόνιση του τοµέα των θηροφυλάκων E-2265/02

Rainer Wieland Μέγιστο επιτρεπόµενο βάρος των οχηµάτων ανά άξονα E-2266/02

Astrid Lulling Οίνος Μάλτας και διαπραγµατεύσεις για τη διεύρυνση E-2267/02

Christopher Heaton-Harris Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή και διεύρυνση E-2268/02

Frédérique Ries Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση για πόλεις που επιδιώκουν το
καθεστώς της "Πολιτιστικής Πρωτεύουσας"

E-2269/02

Caroline Lucas Έγγραφο FΑΟ σχετικά µε τις ορθές γεωργικές πρακτικές E-2270/02

Charles Tannock Κόστος των τραπεζικών εµβασµάτων E-2271/02

Pere Esteve Αθέτηση των προθεσµιών απάντησης στις ερωτήσεις
προτεραιότητας από το Συµβούλιο

E-2272/02

María Valenciano Martínez-Orozco Στάδιο εξέτασης της καταγγελίας αριθ. 2000/5137 E-2273/02
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Armando Cossutta Ανικανότητα οικονοµικής και διοικητικής διαχείρισης του
προγράµµατος LIFE99/NAT/IT/6254 - Τρεβίζο

E-2274/02

Kathleen Van Brempt Αλλεργίες σε τρόφιµα που εκδηλώνονται σε βρέφη και
µικρά παιδιά

E-2275/02

Kathleen Van Brempt Ευρωπαϊκοί οδικοί έλεγχοι E-2276/02

Kathleen Van Brempt Επανακαταχώρηση κλεµµένων οχηµάτων E-2277/02

Rosemarie Müller Υποστήριξη αδελφοποίησης πόλεων - εδώ: κριτήρια
αποδοχής

P-2278/02

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Τροποποίηση της ισπανικής νοµοθεσίας περί φορολογίας
του εισοδήµατος των φυσικών προσώπων

P-2279/02

Emilia Müller Χαλάρωση στην απαγόρευση της χρήσης ζωικών
αλεύρων ως ζωοτροφών

E-2280/02

Jannis Sakellariou Πάγωµα εγγραφών στον KVB της περιοχής Μονάχου,
Έλληνες ψυχοθεραπευτές

E-2281/02

Bernd Lange Ο εφοδιασµός των αυτοκινήτων µε αέριο εντός της ΕΕ E-2282/02

Bernd Lange Η ταξιδιωτική κίνηση στα σύνορα του Γιβραλτάρ E-2283/02

Σταύρος Ξαρχάκος και Αντώνιος
∆ηµητρακόπουλος

Στοιχεία της Europol E-2284/02

Aντώνιος Τρακατέλλης Άρνηση πληρωµής υπερωριών και επιπτώσεις στην
περίθαλψη των πολιτών και την υγεία των γιατρών από
την περικοπή των εφηµερευόντων γιατρών

E-2285/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Προστασία πολιτιστικών µνηµείων από κατασκευή
υδροηλεκτρικού σταθµού στον Άραχθο

E-2286/02

Imelda Read ∆ιαφηµίσεις καπνού E-2287/02

Geoffrey Van Orden Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2004 E-2288/02

Geoffrey Van Orden Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2004 E-2289/02

Elizabeth Lynne Προϋποθέσεις για την υποδοχή αιτούντων άσυλο στο
Ηνωµένο Βασίλειο

E-2290/02

Richard Corbett Κράτος δικαίου στην Αυστρία E-2291/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Richard Corbett Κράτος δικαίου στην Αυστρία E-2292/02

Ian Hudghton Ευζωία των ζώων κατά τη µεταφορά και σκοπιµότητα
τοπικού σφαγεία στις ∆υτικές Νήσους της Σκωτίας

E-2293/02

Patricia McKenna Χρηµατοδότηση του αυτοκινητοδρόµου Via Baltica στην
Πολωνία

E-2294/02

Avril Doyle Φαρµακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση E-2295/02

Erik Meijer Απαγόρευση των εισαγωγών κεριών µε φυτίλια
κατεργασµένα µε µόλυβδο που προκαλούν κινδύνους για
την υγεία, ιδίως για τα παιδιά και τους χαµηλόµισθους

E-2296/02

Isidoro Sánchez García Αναθεώρηση του Λευκού Βιβλίου των Μεταφορών το
2004

E-2297/02

Laura González Álvarez Εγκατάσταση παραγωγής αδρανούς κονιάµατος στη
βιοµηχανική ζώνη Entrevías (Tarragona, Ισπανία)

E-2298/02

Maurizio Turco ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την απάντηση στη γραπτή
ερώτηση Ε-1187/02 όσον αφορά την πιθανή εµπλοκή του
Βατικανού σε γεωργικές απάτες

E-2299/02

Guido Bodrato Ελεύθερη κυκλοφορία και έγγραφα ταυτότητας E-2300/02

Guido Bodrato Ελεύθερη κυκλοφορία και άδεια παραµονής E-2301/02

Erik Meijer Συνεχιζόµενη απόρριψη στη θάλασσα των αποβλήτων
πλοίων και των καταλοίπων φορτίου λόγω των
περιορισµένων ελέγχων και της ανεπαρκούς δίωξης των
υπαιτίων

E-2302/02

Erik Meijer Γιγαντιαία συγχώνευση των δύο µεγαλύτερων
γερµανικών επιχειρήσεων διανοµής ενέργειας µε στόχο
να µπορέσουν να κατακτήσουν ευκολότερα την
ενεργειακή αγορά σε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ

E-2303/02

Erik Meijer Παρουσία καρκινογόνου ακρυλαµιδίου σε τηγανητές
πατάτες, πατατάκια και άλλα τρόφιµα που τηγανίζονται ή
ψήνονται σε υψηλές θερµοκρασίες

E-2304/02

Christopher Heaton-Harris Προαγωγή της υγείας P-2305/02

Phillip Whitehead Αναθεώρηση των διατάξεων σχετικά µε τα φαρµακευτικά
προϊόντα και φάρµακα γενικής χρήσης

E-2306/02

Erika Mann Υποχρεωτική διατήρηση δεδοµένων E-2307/02

Erika Mann Υποχρεωτική διατήρηση δεδοµένων E-2308/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Chris Davies Περιβαλλοντική εκπαίδευση E-2309/02

Patricia McKenna Έλλειψη ρυθµίσεων και νοµοθεσίας στην Ιρλανδία
σχετικά µε τα άγρια ζώα και τα τσίρκα

E-2310/02

Maurizio Turco Πρωτοβουλίες της ΕΕ κατά του σχεδίου "EU-Student
Vote" για αυθαίρετη χρήση του εµβλήµατος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-2311/02

Ria Oomen-Ruijten Κίνδυνος µόλυνσης τουριστών από το βακτηρίδιο
λεγιονέλλα

E-2312/02

Edward McMillan-Scott Κατάργηση του ανθρακοφόρου πεδίου Selby P-2313/02

Françoise Grossetête ∆ιατάξεις σχετικά µε το γάµο και την οικογένεια µεταξύ
δύο ατόµων που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά
είναι διαφορετικής εθνικότητας

P-2314/02

Ole Krarup Νοµική βάση της απόφασης πλαισίου για την
καταπολέµηση του ρατσισµού

E-2315/02

Ole Krarup Νοµική βάση της απόφασης πλαισίου για την
καταπολέµηση του ρατσισµού

E-2316/02

Ole Krarup Αποφάσεις πλαίσια και ελευθερία επιλογής E-2317/02

Ole Krarup Αποφάσεις πλαίσια και ελευθερία επιλογής E-2318/02

Paul Rübig Εφαρµογή του εθνικού περί ανταγωνισµού δικαίου κατά
το κοινοτικό πνεύµα

E-2319/02

Feleknas Uca ∆ιαπίστευση δηµοσιογράφων στη ∆ιάσκεψη Κορυφής της
ΕΕ στη Σεβίλλη

E-2320/02

Σταύρος Ξαρχάκος και
Ιωάννης Μαρίνος

Έκθεση του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη διαφθορά
στην ελληνική δηµόσια διοίκηση

E-2321/02

Nirj Deva Χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κινήµατος E-2322/02

Michel Hansenne Συµπερίληψη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στο έργο
σχετικά µε τη µείωση της φτώχειας

E-2323/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Κατανοµή αλιευτικών δυνατοτήτων από κράτος µέλος
στα κοινοτικά ύδατα

E-2324/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ισότητα πρόσβασης στους αλιευτικούς πόρους για όλα τα
κράτη µέλη

E-2325/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Κοινοτική αρµοδιότητα στα ζητήµατα µέτρων διατήρησης E-2326/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Γνωµοδοτικά Περιφερειακά Συµβούλια E-2327/02



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ42

∆ελτίο 02.09.2002 - EL - PE 320.289
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
πλαίσιο της µεταρρύθµισης της ΚΠΑ

E-2328/02

Laura González Álvarez Παραβάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην
Ισλαµική ∆ηµοκρατία του Ιράν

E-2329/02

Cristiana Muscardini Απάντηση στην ερώτηση Ε-1474/02 - Οδηγία για τις
επενδυτικές υπηρεσίες

E-2330/02

Dorette Corbey Κίνδυνος µετάδοσης της ΣΕΒ (σπογγώδους
εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών) από φιλέτα πουλερικών
στα οποία έχουν προστεθεί πρωτεΐνες βοοειδών και
χοίρων

E-2331/02

William Abitbol Αυτοδιάθεση P-2332/02

Markus Ferber Η σύµβαση πλαίσιο του ΠΟΕ για τον έλεγχο του καπνού E-2333/02

Bob van den Bos και Nelly Maes Νάρκες ξηράς E-2334/02

David Bowe Απόσυρση ρωσικών πυρηνικών πλοίων E-2335/02

David Bowe Χρήστη του οπτάνθρακα πετρελαίου ως καυσίµου σε
µεγάλες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις

E-2336/02

Glyn Ford Ζώα τσίρκου E-2337/02

Herbert Bösch Αδύνατα σηµεία στον οικονοµικό έλεγχο και στην
τήρηση λογιστικών βιβλίων της Επιτροπής

P-2338/02

Hartmut Nassauer Η υπαγωγή της αστυνοµίας στη δικαιοδοσία του στρατού P-2339/02

Aντώνιος Τρακατέλλης Κακοδιαχείριση κοινοτικών κονδυλίων στον τοµέα του
περιβάλλοντος στην Ελλάδα και παραβίαση του
δικαιώµατος της ιδιοκτησίας σε έργα του δικτύου Φύση
2000

P-2340/02

Aντώνιος Τρακατέλλης Κοινοτική χρηµατοδότηση έργων στον τοµέα του
περιβάλλοντος και  του δικτύου Φύση 2000 στην Ελλάδα

E-2341/02

Jean-Claude Martinez Το θερµικό πλάσµα P-2342/02

Joan Colom i Naval Μέτρα για την ανάπτυξη της υπαίθρου στην Καταλωνία P-2343/02

Jillian Evans Ανεπιθύµητη αλληλογραφία E-2344/02

Benedetto Della Vedova Χρησιµοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταµείου για το πρόγραµµα "Edunet"

E-2345/02

Renato Brunetta Πρόγραµµα Γαλιλαίος E-2346/02
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Ria Oomen-Ruijten Βινύλιο 2010 - Οικειοθελής δέσµευση της ευρωπαϊκής
βιοµηχανίας PVC (πολυβινυλοχλωριδίου)

E-2347/02

Bastiaan Belder ∆ραστηριότητες της οργάνωσης Laskar Jihad στην
Παπούα

P-2348/02

Αλέξανδρος Αλαβάνος Προστασία υγροβιότοπου Σχοινιά E-2349/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Παιδιά µε πολυαναπηρίες E-2350/02

Juan Naranjo Escobar Ευρωπαϊκή πολιτική για τη µετανάστευση E-2351/02

Juan Naranjo Escobar Η βρετανική πολιτική για τα ναρκωτικά και η σχέση της
µε την ευρωπαϊκή πολιτική

E-2352/02

Juan Naranjo Escobar Τοπική διάσταση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την
απασχόληση

E-2353/02

Michiel van Hulten Παροχή ενίσχυσης στο βασιλικό οίκο των Κάτω Χωρών
στο πλαίσιο της αγροτικής πολιτικής

E-2354/02

Ieke van den Burg Εξαίρεση στον τοµέα της ασφάλισης υγείας στο Βέλγιο -
"καθεστώς που ισχύει για τους µόνιµους κατοίκους"

E-2355/02

Marie Isler Béguin και άλλοι Πολιτική ενηµέρωσης της ΕΕ στις δηµοκρατίες της
Ανατολικής Ευρώπης

E-2356/02

Marie Isler Béguin και άλλοι Πολιτική ενηµέρωσης της ΕΕ στις δηµοκρατίες της
Ανατολικής Ευρώπης

E-2357/02

Charles Tannock Κορεατικές επιδοτήσεις στη ναυπηγία και παράλειψη της
Επιτροπής να παραπέµψει το θέµα στον ΠΟΕ

E-2358/02

Charles Tannock Άρνηση της Επιτροπής να προβεί σε καταγγελία σε
πλαίσιο ΠΟΕ σχετικά µε τις επιδοτήσεις της Νότιας
Κορέας στη ναυπηγική βιοµηχανία εκτός εάν το
Συµβούλιο πρώτα στην πρόταση της για αντίστοιχες
επιδοτήσεις

E-2359/02

Charles Tannock Αεροπορική ασφάλεια µετά την καταστροφή του
Überlingen

E-2360/02

Bartho Pronk Ίση µεταχείριση των κατοίκων των νέων γερµανικών
οµοσπόνδων κρατιδίων

E-2361/02

Charles Tannock Συµβατότητα των προτάσεων της βρετανικής κυβέρνησης
για το ∆ίκτυο Υπογείου Σιδηροδρόµου του Λονδίνου µε
τους κανόνες της ΕΚ σχετικά µε τις δηµόσιες προµήθειες
και τις κρατικές ενισχύσεις

P-2362/02
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Karin Riis-Jørgensen Συνέχεια στο ζήτηµα του καθεστώτος δασµολογικών
προτιµήσεων της ΕΕ (Η-0453/02)

P-2363/02

Monica Frassoni Νέα ιταλική νοµοθεσία  για τα απόβλητα P-2364/02

Mark Watts Σφαγή νεαρών φωκών στη Λευκή Θάλασσα στη Ρωσία P-2365/02

Iωάννης Σουλαδάκης Πτώση κυκλοφορίας εφηµερίδων E-2366/02

Iωάννης Σουλαδάκης Παράνοµες ανατιµήσεις ασφαλίστρων E-2367/02

Richard Corbett Οµαδοποίηση Λογισµικού Ανοιχτής Πηγής E-2368/02

Chris Davies Οδηγία 1999/74/ΕΚ για την προστασία των οωτόκων
ορνίθων

E-2369/02

Glyn Ford GATS E-2370/02

Glyn Ford Γενική Συµφωνία για τις συναλλαγές στον τοµέα των
υπηρεσιών (GATS)

E-2371/02

Glyn Ford GATS E-2372/02

Glyn Ford GATS E-2373/02

Glyn Ford Γενική Συµφωνία για τις συναλλαγές στον τοµέα των
υπηρεσιών (GATS)

E-2374/02

Glyn Ford GATS E-2375/02

Glyn Ford GATS E-2376/02

Glyn Ford GATS E-2377/02

Glyn Ford Γενική Συµφωνία για τις συναλλαγές στον τοµέα των
υπηρεσιών (GATS)

E-2378/02

Glyn Ford Θανατική ποινή E-2379/02

Glyn Ford Θανατική ποινή E-2380/02

Geoffrey Van Orden Μεταχείριση των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ E-2381/02

Geoffrey Van Orden Μεταχείριση των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ E-2382/02

Charles Tannock Πειρατεία ψηφιακών δίσκων E-2383/02

Charles Tannock Όροι σχετικοί µε την εφαρµογή του ευρωπαϊκού
εντάλµατος σύλληψης

E-2384/02

Brice Hortefeux Σύστηµα παρακολούθησης ECHELON E-2385/02

Brice Hortefeux Κίνδυνοι από την άµεση προώθηση ορισµένων φαρµάκων E-2386/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Antonio Tajani Βεβήλωση των εβραϊκών τάφων στο νεκροταφείο Verano
στη Ρώµη

E-2387/02

Antonio Tajani Βεβήλωση των εβραϊκών τάφων στο νεκροταφείο Verano
στη Ρώµη

E-2388/02

Kathleen Van Brempt Υπολογιστικές τοµογραφίες σε παιδιά E-2389/02

Kathleen Van Brempt Έρευνα για τους ηλικιωµένους οδηγούς E-2390/02

Kathleen Van Brempt Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση για το Βέλγιο και την πόλη
της Αµβέρσας

E-2391/02

Kathleen Van Brempt Φθαλικές ενώσεις στα καλλυντικά E-2392/02

Jules Maaten Ευρωπαϊκή πολιτική στη χρηµατοδότηση των 'ορφανών'
φαρµάκων

E-2393/02

Ria Oomen-Ruijten Σκάνδαλο µε την ορµόνη ΜΡΑ E-2394/02

Hiltrud Breyer ∆οκιµές για παρανόµως ακτινοβοληµένα, µη
σεσηµασµένα τρόφιµα από τα κράτη µέλη

P-2395/02

Glyn Ford Συνεργασία µε τις ιρανικές αρχές στην καταπολέµηση της
διακίνησης ναρκωτικών

E-2396/02

Richard Corbett Tο κλείσιµο των ανθρακωρυχείων του Σέλµπυ και οι
διαρθρωτικές παρεµβάσεις της ΕΕ

E-2397/02

David Bowe Νευροεπιστήµη E-2398/02

David Bowe Νοµοθεσία που απαγορεύει την πώληση αεροβόλων
όπλων σε νέους κάτω των 18 ετών

E-2399/02

Antonio Tajani Ανακριβείς και ζηµιογόνες πληροφορίες για τα παράλια
της Ρώµης µέσω γερµανικής τουριστικής ιστοσελίδας

E-2400/02

Antonio Tajani Ανακριβείς και ζηµιογόνες πληροφορίες για τα παράλια
της Ρώµης µέσω γερµανικής τουριστικής ιστοσελίδας

E-2401/02

Armin Laschet Άµεσες µηνιαίες ενισχύσεις από τον προϋπολογισµό
ύψους 10 εκατ. ευρώ προς την αυτόνοµη παλαιστινιακή
αρχή

P-2402/02

Wolfgang Ilgenfritz Οδηγία σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες

P-2403/02

Karl-Heinz Florenz Εισαγωγές αναπτήρων από την Κίνα στην ΕΕ E-2404/02

Jean Lambert Ανιχνευσιµότητα γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών
(ΓΤΟ) σε εισαγόµενα αγαθά

E-2405/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Jean Lambert Εκδίωξη 13 παλαιστινίων αγωνιστών από την ∆υτική
΄Οχθη

E-2406/02

Charles Tannock Παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Γουατεµάλα E-2407/02

Charles Tannock Προϋποθέσεις συνδεόµενες µε την εφαρµογή του
ευρωπαϊκού εντάλµατος συλλήψεως

E-2408/02

Bob van den Bos Σουδάν E-2409/02

Bob van den Bos Ειρηνευτική συµφωνία Κονγκό-Ρουάντας E-2410/02

Margrietus van den Berg Υπονόµευση της θέσης του ∆ιεθνούς Ποινικού
∆ικαστηρίου της Χάγης εκ µέρους των ΗΠΑ

P-2411/02

Mario Borghezio Συνάντηση του υπουργού εξωτερικών Louis Michel µε
την ιρακινή κυβέρνηση

E-2412/02

Michiel van Hulten Νέες ερωτήσεις σχετικά µε την αγροτική επιδότηση που
χορηγήθηκε στη βασίλισσα Βεατρίκη

E-2413/02

Michiel van Hulten Νόµος του Κονγκρέσσου των ΗΠΑ για την
καταπολέµηση της ανταλλαγής αρχείων µέσω ∆ιαδικτύου

E-2414/02

_________________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0253/02)                                                2 και 3 Iουλίου 2002

36 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Mιχαήλ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Νοµοσχέδιο για τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης στην
Τουρκία

H-0356/02

Aλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ Ανατροπή αποφάσεων Νίκαιας για τον ευρωπαϊκό στρατό H-0365/02

Olivier DUPUIS Γεωργία H-0371/02

Liam HYLAND ΠΟΕ και εισαγωγές από τις φτωχότερες χώρες του κόσµου H-0379/02

Dirk STERCKX Η ανεπάρκεια του "κανονισµού για τις φράουλες"σε
περίπτωση σοβαρής παρεµπόδισης της ελεύθερης
κυκλοφορίας αγαθών

H-0384/02

Marit PAULSEN Βιοµηχανική αλιεία και απαγόρευση τροποποιηµένων
ζωικών πρωτεϊνών

H-0389/02

Cecilia MALMSTRÖM Μέτρα κατά της Κυβέρνησης της Κούβας και στήριξη του
κινήµατος εκδηµοκρατισµού

H-0396/02

Lennart SACRÉDEUS Έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωµένων Εθνών για τα παιδιά

H-0399/02

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

∆ίκη στην Ισηµερινή Γουϊνέα κατά των ηγετών της
δηµοκρατικής αντιπολίτευσης

H-0402/02

Raimon OBIOLS i GERMÀ Ισηµερινή Γουϊνέα: συλλήψεις των πολιτικών αρχηγών της
αντιπολίτευσης

H-0407/02

Bill NEWTON DUNN Μείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου H-0405/02

Bernd POSSELT Η Λόγια Τζίργκα και το µέλλον του Αφγανιστάν H-0408/02

Luigi VINCI ΡΚΚ και αντιτροµοκρατικός κατάλογος H-0412/02

Giuseppe DI LELLO
FINUOLI

Ευρωπαϊκή Ένωση, ΡΚΚ και Τουρκία H-0414/02

Fausto BERTINOTTI Τουρκία, PKK, ΚΑDΕΚ και "αντιτροµοκρατικός
κατάλογος"

H-0416/02

Luisa MORGANTINI Τουρκία, KADEK και "αντιτροµοκρατικός κατάλογος" H-0421/02
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Feleknas UCA Η συµπερίληψη του Κόµµατος Κούρδων Εργαζοµένων
(PKK) στον ευρωπαϊκό κατάλογο των τροµοκρατικών
οργανώσεων

H-0428/02

Matti WUORI Ειρηνευτική διαδικασία στην Τουρκία H-0457/02

Eurig WYN Ειρηνευτική διαδικασία στην Τουρκία H-0463/02

Nelly MAES Ειρηνευτική διαδικασία στην Τουρκία H-0477/02

Alain LIPIETZ Ειρηνευτική διαδικασία στην Τουρκία H-0478/02

Koldo GOROSTIAGA
ATXALANDABASO

Πολιτικός διάλογος στην Τουρκία H-0479/02

Kωνσταντίνος
ΑΛΥΣΣΑΝ∆ΡΑΚΗΣ

Απόπειρα ποινικοποίησης πολιτικών πεποιθήσεων στη
Σλοβακία

H-0420/02

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Μέτρα εγγύησης της νοµικής ασφάλειας H-0487/02

Marit PAULSEN Συγκέντρωση επιχειρήσεων στον τοµέα των τροφίµων H-0493/02

Brian CROWLEY Το ευρώ και τα τραπεζικά έξοδα H-0500/02

Bernd POSSELT Συµφωνία µε την Τσεχική ∆ηµοκρατία σχετικά µε
παραδοσιακούς τρόπους παρασκευής προϊόντων

H-0513/02

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

κ. LAMY

Lennart SACRÉDEUS ∆ασµοί επί του χάλυβα και απασχόληση στην Ευρώπη H-0496/02

Margrietus van den BERG Συµφωνία TRIPS και πρόσβαση στα φάρµακα H-0508/02

κα. WALLSTRÖM

Mιχαήλ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Κλιµάκιο της διεύθυνσης περιβάλλοντος της Επιτροπής στην
Ελλάδα

H-0469/02

Nuala AHERN Μέτρα για το τρίτιο στα ανοιχτά των ουαλικών ακτών H-0482/02
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κ. FISCHLER

Carlos BAUTISTA OJEDA "Ψαράκι τηγανητό" H-0471/02

John McCARTIN Εισαγωγή νέας αλιευτικής ικανότητας µέσω του ιρλανδικού
στόλου

H-0474/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Τα αλιευτικά δικαιώµατα της ∆ανίας στα κοινοτικά ύδατα  µε
σκοπό την παραγωγή ιχθυαλεύρων και οι αλιευτικοί πόροι

H-0476/02

María IZQUIERDO ROJO Η καλλιέργεια καπνού H-0497/02

Caroline JACKSON Το σκάφος "Atlantic Dawn" και η µαυριτανή αλιεία H-0505/02

______________________
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΙΟΥΛΙΟΣ 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 53 23 28 3 2 0 0 κ. ΗAARDER

Επιτροπή 33 13 20 8 0 0 0 κ. VITORINO
κ. BOLKESTEIN
κ. LAMY
κα WALLSTRÖM
κ. FISCHLER

Σύνολο 86 36 48 11 2 0 0
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ.
Αριθ. PE. Συντάκτης Θέµα Ηµεροµηνία

κατάθεσης
Ηµεροµηνία
λήξης

Υπογραφές

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 53

7/2002 317.600 Christopher HEATON-HARRIS Η ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης 17.04.2002 17.07.2002 9

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

24.04.2002 24.07.2002 10

                                                     
1 Κατάσταση στις  04.07.2002
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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 20

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 5

11/2002 321.150 Glyn FORD Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων κατά το
Παγκόσµιο Κύπελλο

03.07.2002 03.10.2002 3
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ                     (Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση)

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

CORBETT
(PSE)

Κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης
των µόνιµων και λοιπών υπαλλήλων
των ΕΚ

AFCO (Γ) 16.07.02 C5-0262/02

BOURLANGES
(PPE-DE)

Η ιεράρχηση των κανόνων AFCO (O) 15.07.02

DAUL
(PPE-DE)

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ

AGRI (O) 10.07.02 C5-0353/02

DAUL
(PPE-DE)

Ενδιάµεση αναθεώρηση της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής (Mid-Term
Review)

AGRI (O) 11.07.02

VIRRANKOSKI
(ELDR)

Ανθρώπινοι ιστοί και κύτταρα BUDG (Γ) 18.07.02 C5-0302/02

DELL'ALBA
(NI)

Κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης
των µόνιµων και λοιπών υπαλλήλων
των ΕΚ

CONT (Γ) 09.07.02 C5-0262/02

MULDER
(ELDR)

Κοινή γεωργική πολιτική ΚΓΠ:
χρηµατοδότηση (τροπ. καν.
0258/1999/ΕΚ)

CONT (O) 09.07.02 C5-0358/02

Οµάδα
PSE

Ετήσιοι και ενοποιηµένοι λογαριασµοί ECON (Γ) 26.08.02 C5-0233/02

SBARBATI
(ELDR)

Ο ρόλος των περιφερειών στην
ευρωπαϊκή οικοδόµηση

EMPL (Γ) 09.07.02

JACKSON
(PPE-DE)

Η στρατηγική της Επιτροπής για τη
∆ιάσκεψη του Νέου ∆ελχί για τις
κλιµατικές αλλαγές (ΠΕ στην Επιτροπή)

ENVI (O) 09.07.02

JACKSON
(PPE-DE)

Η στρατηγική του Συµβουλίου για τη
∆ιάσκεψη του Νέου ∆ελχί για τις
κλιµατικές αλλαγές (ΠΕ προς το
Συµβούλιο)

ENVI (O) 09.07.02
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
PPE-DE

Ανθρώπινοι ιστοί και κύτταρα ENVI (O) 10.07.02 C5-0302/02

SWIEBEL
(PSE)

Η εµβέλεια και το καθεστώς του Χάρτη
των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων

FEMM (Γ) 10.07.02

T. MANN
(PPE-DE)

Αξιολόγηση της πρώτης πενταετίας των
κατευθυντήριων γραµµών για την
απασχόληση

FEMM (Γ) 10.07.02

Οµάδα
VERTS/ALE

Απασχόληση: δεξιότητες και
κινητικότητα, σχέδιο δράσης

FEMM (Γ) 10.07.02 C5-0287/02

Οµάδα
PPE-DE

Ο ρόλος των περιφερειών στην
ευρωπαϊκή οικοδόµηση

FEMM (Γ) 10.07.02

BARTOLOZZI
(PPE-DE)

Ανθρώπινοι ιστοί και κύτταρα JURI (Γ) 11.07.02 C5-0302/02

GARGANI
(PPE-DE)

Η εµβέλεια και το καθεστώς του Χάρτη
των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων

JURI (Γ) 11.07.02

Malcolm
HARBOUR και
Manuel MEDINA
ORTEGA

Κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης
των µόνιµων και λοιπών υπαλλήλων
των ΕΚ

JURI (O) 11.07.02 C5-0262/02

COELHO
(PPE-DE)

Τροµοκρατία: νέες λειτουργίες του
Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν SΙS
ΙΙ. Πρωτοβουλία της Ισπανίας

LIBE (O) 09.07.02 C5-0316/02
C5-0317/02

GALEOTE
QUECEDO
(PPE-DE)

Καταπολέµηση της τροµοκρατίας:
αξιολόγηση των νοµικών
συστηµάτων/αστυνοµική συνεργασία
(πρωτοβουλία της Ισπανίας)

LIBE (O) 09.07.02 C5-0281/02
C5-0319/02

KARAMANOU
(PSE)

Σένγκεν: χορήγηση θεωρήσεων στα
σύνορα, η περίπτωση των διερχόµενων
ναυτικών. Πρωτοβουλία της Ισπανίας

LIBE (O) 09.07.02 C5-0289/02

WATSON
(ELDR)

Συµφωνία ΕΚ/Κίνας Ε∆Π Χονγκ-
Κονγκ: επανεισδοχή ατόµων που
διαµένουν παράνοµα

LIBE (O) 09.07.02 C5-0263/02
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
PSE

Ευρωπόλ: κανονισµός υπηρεσιακής
κατάστασης του προσωπικού,
διευθυντές και αναπληρωτές διευθυντές.
Πρωτοβουλία Βελγίου, Κ

LIBE (O) 09.07.02 C5-0293/02

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

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

PECH (O) 03.07.02 C5-0314/02

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Αλιευτικά σκάφη: επείγον µέτρο για τη
διάλυση

PECH (O) 03.07.02 C5-0315/02

CAMISON
ASENSIO
(PPE-DE)

Κανονισµός περί των στατιστικών
σχετικά µε τις σιδηροδροµικές
µεταφορές

RETT (O) 10.07.02 C5-0052/01

_________________________
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: ΄Αρθρο 299 παράγραφος 2
- Εφαρµογή στρατηγικής βιώσιµης ανάπτυξης για τις εξόχως
απόκεντρες περιφέρειες - Απολογισµός προόδου εργασιών και
πρόγραµµα εργασίας, µε ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα

RETT SEC (02) 692
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Εµπειρία που αποκτήθηκε και σύγκλιση
που σηµειώθηκε κατά την εφαρµογή των διατάξεων της οδηγίας για
τη µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη ασφάλιση των εξαγωγικών
πιστώσεων

ECON
JURI
ITRE

COM (02) 212
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο: ΄Εκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της απόφασης
1999/51/ΕΚ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1998 για την
προώθηση ευρωπαϊκών περιόδων εναλλασσόµενης κατάρτισης,
συµπεριλαµβανοµένης της µαθητείας

CULT
EMPL

COM (02) 214
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Εφαρµογή της οδηγίας 92/106/EΟΚ του
Συµβουλίου, της 7ης ∆εκεµβρίου 1992, σχετικά µε τη θέσπιση
κοινών κανόνων για ορισµένες συνδυασµένες εµπορευµατικές
µεταφορές µεταξύ των κρατών µελών, από το 1996 έως το 1999

RETT COM (02) 215
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Προς µια ολοκληρωµένη διαχείριση των εξωτερικών
συνόρων της κρατών µελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης

LIBE COM (02) 233
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς την Αρµόδια για τον Προϋπολογισµό
αρχή σχετικά µε τις εγγυήσεις που καλύπτονται από το γενικό
προϋπολογισµό - κατάσταση στις 30 Ιουνίου 2001

BUDG COM (02) 237
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: ΄Ενα όροµα για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση AFET
BUDG
ECON
JURI

TOUT
LIBE
ITRE
AFCO

COM (02) 247
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τα σχέδια δράσης για τη
διοικητική και δικαστική ικανότητα και την παρακολούθηση των
δεσµεύσεων που αναλαµβάνουν οι διαπραγµατευόµενες χώρες στο
πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων

TOUT
AFET

COM (02) 256
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 94/80/ΕΚ περί
άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις
δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές

JURI COM (02) 260
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Εξαµηνιαία ενηµέρωση του πίνακα αποτελεσµάτων
για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη δηµιουργία
χώρου "Ελευθερίας, ασφάλειας και ∆ικαιοσύνης" στην Ευρωπαϊκή
΄ΕνωσηΗ

JURI
LIBE

COM (02) 261
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Παραγωγικότητα: το κλειδί για την
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονοµιών και επιχειρήσεων

ECON
EMPL
ITRE

COM (02) 262
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: eEurope 2005: Κοινωνία της
πληροφορίας για όλους - Σχέδιο δράσης που υποβάλλεται ενόψει
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Σεβίλλης, 21/22 Ιουνίου 2002

CULT
ITRE

COM (02) 263
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Ενα νέος είδος Γραφείου για να
διαχειρίζεται εργασίες υποστήριξης και διοικητικές εργασίες στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

BUDG
CONT

COM (02) 264
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: ΄Εκτη Εκθεση Προόδου σχετικά µε το Πρόγραµµα
∆ράσης για τις Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες

JURI
ECON

COM (02) 267
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση : Βελτίωση
της νοµοθεσίας

AFCO
TOUT
JURI

COM (02) 275
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την αξιολόγηση του
αντίκτυπου

AFCO
BUDG
CONT
TOUT
JURI

COM (02) 276
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής ΄Εγγραφο διαβούλευσης: Προς
ενίσχυση της διαβούλευσης και του διαλόγου - Πρόταση σχετικά µε
τις γενικές αρχές και τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαβούλευση
των ενδιαφεροµένων µερών από την Επιτροπή

AFCO
TOUT
JURI

COM (02) 277
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής Σχέδιο δράσης "Απλούστευση και
βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος"

AFCO
TOUT
JURI

COM (02) 278
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο: Εξηγώντας τη
διεύρυνση της Ευρώπης

CULT
AFET

COM (02) 281
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε τη χρήση του
∆ιαδικτύου για την ανάπτυξη της αδελφοποίησης µεταξύ των
Ευρωπαϊκών Σχολείων ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

ITRE
CULT

COM (02) 283
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τα αποτελέσµατα της εφαρµογής,
κατά την περίοδο 1996-2000, της σύστασης 98/480/EΚ της
Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1998 για ορθή περιβαλλοντική
πρακτική όσον αφορά τα οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων
ρούχων

ITRE
ENVI

COM (02) 287
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση Ετήσια
κθεση 2001

BUDG
CONT
ITRE
AFET

COM (02) 288
τελ.

Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη θέσπιση
δηµοσιονοµικού κανονισµού του 9ου Ευρωπαϊκού Ταµείου
Ανάπτυξης

BUDG
DEVE
CONT

COM (02) 0290
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο για την επανεξέταση της
προόδου της συνεργασίας µε αυτόχθονες πληθυσµούς

DEVE
ENVI
AFET

COM (02) 291
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή καιτην
Επιτροπή των Περιφερειών: Προς την πλήρη ανάπτυξη κινητών
επικοινωνιών τρίτης γενιάς

ITRE COM (02) 301
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Πολιτική προστασία - Πρόοδος στην εφαρµογή του
προγράµµατος ετοιµότητας για πιθανές καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης

ITRE
ENVI

COM (02) 302
τελ.

 σύστασης του Συµβουλίου για την πρόληψη του καπνίσµατος και
για ορισµένες πρωτοβουλίες για την ενισχυµένη καταπολέµηση της
κατανάλωσης καπνού

CULT
JURI
ENVI

COM (02) 303
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής Ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε
την κατάσταση του Ταµείου Εγγυήσεων και τη διαχείρισή του κατά
το οικονοµικό έτος 2001

CONT
BUDG

COM (02) 305
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής: Ετήσια ΄Εκθεση ΚΚΕρ 2001 BUDG
CONT
ITRE

COM (02) 306
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: Προγραµµατισµός των διαρθρωτικών
ταµείων για την περίοδο 2000-2006 : αρχική αξιολόγηση της
πρωτοβουλίας Urban

BUDG
CONT
EMPL
RETT

COM (02) 308
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: ∆ραστηριότητες της Επιτροπής και ανθρώπινοι πόροι
στη διευρυµένη Ευρωπαϊκή νωση

AFCO
AFET
JURI

BUDG

COM (02) 311
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
στην Επιτροπή των Περιφερειών: Tempus (Phare/CARDS και Tacis)
- Ετήσια έκθεση 2000

BUDG
CONT
ITRE
CULT

COM (02) 323
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Μεθοδολογικό σηµείωµα για την
οριζόντια αξιολόγηση των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού
συµφέροντος

BUDG
JURI

ECON

COM (02) 331
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο όσον αφορά την κατανοµή των υπηρεσιών
χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης που µετρώνται έµµεσα
(ΥΧ∆ΜΕ) - Περιέχει ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των
αποτελεσµάτων των δοκιµαστικών υπολογισµών για την κατανοµή
και τον υπολογισµό των ΥΧ∆ΜΕ όπως περιγράφεται στον
κανονισµό (EΚ) αριθ. 448/98 του Συµβουλίου της 16ης
Φεβρουαρίου 1998

ECON COM (02) 333
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε τη σύσταση βάσης δεδοµένων για τις
πληρωµές του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού
και Εγγυήσεων - Τµήµα Εγγυήσεων

AGRI
CONT

COM (02) 339
τελ.
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Τροποποιηµένες Προτάσεις
(΄Αρθ. 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ)

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα λιπάσµατα

AGRI
ENVI
ITRE
JURI

COM (02) 318
τελ.
COD010212

Τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για τις ελάχιστες
προδιαγραφές για τις διακασίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη
χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα

AFET
BUDG
FEMM
JURI
LIBE

COM (02) 326
τελ.
CNS000238

_________________________
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

76/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις εκλογές στην Κολοµβία
Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας στην
Κολοµβία, που αποδεικνύει το σθένος της δηµοκρατίας και ενός ολόκληρου λαού που θέλει να ζήσει
ελεύθερα και ειρηνικά. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση λυπάται που µέρος των πολιτών δεν µπόρεσε να
ασκήσει ελεύθερα το δηµοκρατικό δικαίωµα του ψηφίζειν, εξ αιτίας των αντίξοων συνθηκών ασφάλειας που
δηµιούργησαν οι επανειληµµένες τροµοκρατικές επιθέσεις κατά των δηµοκρατικών θεσµών της χώρας, κατά
των εκπροσώπων τους και κατά του συνόλου των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει απερίφραστα
τις πράξεις βίας που προκάλεσαν θύµατα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει επίσης τον εκλεγµένο Πρόεδρο της Κολοµβίας, κ. Alvaro Uribe, ο οποίος
επέτυχε ιστορική νίκη στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2002. Η εκλογή του αποδεικνύει την ισχυρή υποστήριξη
και εµπιστοσύνη των εκλογέων προς το πρόσωπό του και το πρόγραµµά του για το µέλλον της χώρας.
Έτσι,η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πεπεισµένη ότι ο εκλεγµένος Πρόεδρος της Κολοµβίας, στηριζόµενος σ�
ένα σθεναρό κράτος δικαίου, και µε απόλυτο σεβασµό των θεµελιωδών ελευθεριών, θα µπορέσει να
ανταποκριθεί πλήρως στις παλλαϊκές προσδοκίες για ειρήνη και ευηµερία.

Επί πλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να συµπαρίσταται στον λαό και την κυβέρνηση της
Κολοµβίας σ� αυτήν την προσπάθεια για δικαιοσύνη, κοινωνική πρόοδο και γενική συµφιλίωση, καθώς και
στον αγώνα κατά της τροµοκρατίας, της ασυδοσίας και της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Η Ένωση στηρίζει την αναζήτηση µιας λύσης που θα επιτευχθεί
κατόπιν διαπραγµάτευσης και θα θέσει τέλος στη σύγκρουση από την οποία σπαράσσεται η Κολοµβία.
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, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

__________________

77/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις σχέσεις Λευκορωσίας-ΟΑΣΕ

Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά λύπη της για την απόφαση των αρχών της Λευκορωσίας να µην
παρατείνει την ισχύ της θεώρησης του κ. Andrew Carpenter, προσωρινού αναπληρωτή προϊσταµένου της
Συµβουλευτικής Οµάδας Παρατηρητών (AMG) της ΟΑΣΕ στο Μινσκ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει αρνητικά την απόφαση αυτή, η οποία συµβαδίζει µε την έλλειψη, προς το
παρόν, θετικής συµπεριφοράς εκ µέρους των αρχών της Λευκορωσίας, όταν µάλιστα ληφθούν υπόψη οι
προσπάθειες της ασκούσας την Προεδρία του ΟΑΣΕ Πορτογαλίας να επαναληφθεί η συνεργασία της
κυβέρνησης της χώρας µε την AMG του ΟΑΣΕ στο Μινσκ.
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Η ΕΕ τονίζει την εξέχουσα σηµασία που έχει ο ρόλος του ΟΑΣΕ στην εδραίωση της δηµοκρατίας και την
οικονοµική και κοινωνική πρόοδο της Λευκορωσίας. Κατά συνέπεια, καλεί τις αρχές της χώρας να δεχτούν
τον νέο προϊστάµενο της AMG και να άρουν τα εµπόδια στην οµαλή ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ
Λευκορωσίας και ΟΑΣΕ.

Η ΕΕ δηλώνει και πάλι ότι υποστηρίζει τις προσπάθειες της Πορτογαλικής Προεδρίας και το περιεχόµενο
της δήλωσης για τη Λευκορωσία που εκδόθηκε σήµερα.

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

____________________

78/2002
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της ΕΕ για την Ισηµερινή Γουινέα

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2002

H ΕΕ ανησυχεί βαθιά για την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην
Ισηµερινή Γουινέα τις τελευταίες εβδοµάδες, κατά τις οποίες σηµειώθηκαν συλλήψεις πολλών ανθρώπων,
συµπεριλαµβανοµένων ηγετών των κοµµάτων της αντιπολίτευσης, µε αποκορύφωµα την πρόσφατη δίκη
κρατουµένων στο Μαλάµπο. Τα γεγονότα αυτά αποτελούν υποχώρηση των αρχών της Ισηµερινής Γουινέας
σε σχέση µε την πρόοδο που είχαν πραγµατοποιήσει στο πεδίο του κράτους δικαίου και της τήρησης των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Η ΕΕ ανησυχεί για τις δικονοµικές ανωµαλίες που παρατηρήθηκαν κατά τη δίκη, για τις κατηγορίες σχετικά
µε βασανιστήρια και κακοµεταχείριση των κατηγορουµένων και για τα ισχνά αποδεικτικά στοιχεία σε
αντίθεση µε τις αυστηρές ποινές. Όλα αυτά γεννούν σοβαρές αµφιβολίες για τη βούληση των αρχών της
Ισηµερινής Γουινέας να υπερασπισθούν το κράτος δικαίου και να συµµορφωθούν µε τις δεσµεύσεις που
ανέλαβαν προσφάτως στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων κατά την 58η σύνοδο της Επιτροπής
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών και στο πλαίσιο διεθνών πράξεων στις οποίες προσφάτως
προσχώρησαν, όπως η Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή
ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας.

Η ΕΕ καλεί τις αρµόδιες αρχές της Γουινέας να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα για να επανεξετασθεί η
απόφαση, προκειµένου να εξασφαλισθεί ο σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων των κατηγορουµένων,
και ιδίως για να µη χρησιµοποιηθούν εναντίον τους δηλώσεις, τις οποίες έκαναν ενδεχοµένως σε συνθήκες
κράτησης.

Τέλος, η ΕΕ ανησυχεί για τις πιθανές επιπτώσεις της παρούσας κατάστασης στην «υγεία» του Εθνικού
Συµφώνου, το οποίο συνήφθη το 1993 και ανανεώθηκε το 1997 και το 2001, µεταξύ της κυβέρνησης και
όλων των πολιτικών κοµµάτων, και στην επικράτηση δηµοκρατικών αρχών κατά τη διοργάνωση στην
Ισηµερινή Γουινέα των επικείµενων προεδρικών εκλογών του 2003.

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

_____________________



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ66

∆ελτίο 02.09.2002 - EL - PE 320.289

79/rev.I/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της ΕΕ όσον αφορά το Μαλάουι
Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει ότι κατατέθηκε στην εθνική συνέλευση  του Μαλάουι πρόταση
τροποποίησης του συντάγµατος για την απόσυρση της ισχύουσας διάταξης µε την οποία οι υποψήφιοι για το
αξίωµα του προέδρου εµποδίζονται να το ασκήσουν για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από δύο θητείες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει το δικαίωµα της εθνικής συνέλευσης του Μαλάουι να τροποποιήσει
κατ'αυτό τον τρόπο το εθνικό της σύνταγµα.  Εντούτοις, καθόσον ένα εθνικό σύνταγµα αποτελεί σηµαντική
εγγύηση για τα δικαιώµατα των πολιτών και πλαίσιο για µια σταθερή διακυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση
προτρέπει την κυβέρνηση του Μαλάουι να διασφαλίσει ότι θα υπάρξει ευρεία και εµπεριστατωµένη
συζήτηση σχετικά µε αυτό το σηµαντικό θέµα και ότι θα διεξαχθεί δηµοσίως και µε πλήρη ελευθερία
έκφρασης.

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

____________________

80/2002

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

για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας
Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2002

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι συνδεδεµένες
χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου, δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους στόχους της κοινής θέσης 2002/462/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της
17ης Ιουνίου 2002 σχετικά µε την ενηµέρωση της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρµογή
ειδικών µέτρων για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και την κατάργηση της κοινής θέσης
2002/340/ΚΕΠΠΑ. Θα µεριµνήσουν ώστε οι εθνικές τους πολιτικές να είναι σύµφωνες µε αυτή την κοινή
θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση αυτή τη δέσµευση.

____________________
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82/2002

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

των συνδεδεµένων χωρών Κύπρου και Μάλτας και των χωρών της ΕΖΕΣ,
µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, σχετικά µε την υιοθέτηση της

κοινής θέσης 2002/474/ΚΕΠΠΑ για την τροποποίηση της κοινής θέσης 2001/443/ΚΕΠΠΑ
σχετικά µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2002

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι συνδεδεµένες
χώρες Κύπρος και Μάλτα καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους στόχους της κοινής θέσης 2002/474/ΚΕΠΠΑ που υιοθέτησε το
Συµβούλιο στις 20 Ιουνίου 2002, βάσει του άρθρου 15 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την
τροποποίηση της κοινής θέσης 2001/443/ΚΕΠΠΑ σχετικά µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο. Θα
µεριµνήσουν δε ώστε οι εθνικές τους πολιτικές να συµµορφούνται προς αυτή την κοινή θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση αυτή τη δέσµευση.

_____________________

83/2002
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της ΕΕ
σχετικά µε την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν

Βρυξέλλες, 25 Iουνίου 2002

Ενώ εκφράζει την ικανοποίησή της για την έναρξη ουσιαστικών διαπραγµατεύσεων στο πλαίσιο της
∆ιακυβερνητικής Αρχής για την ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για την
ανθρωπιστική κατάσταση σε πολλές περιοχές του Σουδάν και ιδίως δυτικά του Άνω Νείλου, ανατολικά της
Εκουατόρια και στο Μπαχρ Ελ-Γαζάλ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει τη γενική ανθρωπιστική αρχή, ότι ο άµαχος πληθυσµός πρέπει να
προστατεύεται από τις επιπτώσεις των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η ΕΕ ζητεί την ακώλυτη, άµεση και
άνευ περιορισµών πρόσβαση των διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων, προκειµένου να παρασχεθεί
ανθρωπιστική βοήθεια στον άµαχο πληθυσµό, οπουδήποτε αυτός πλήττεται άµεσα ή έµµεσα από τη
σύρραξη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τόσο την κυβέρνηση του Σουδάν όσο και το Λαϊκό Απελευθερωτικό Κίνηµα του
Σουδάν / το Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό του Σουδάν να συµµετάσχουν αποφασιστικά στην ειρηνευτική
διαδικασία της ∆ιακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη.

Η ΕΕ επαναλαµβάνει σχετικά την έκκλησή της για γενική εκεχειρία ως µέρος µιας συνολικής και δίκαιης
διαδικασίας διαπραγµατεύσεων.

Με την επιφύλαξη της προόδου προς την ειρηνευτική διαδικασία, η ΕΕ είναι έτοιµη να υποστηρίξει τη
διαδικασία οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης µέσω των δεσµών µεταξύ επείγουσας βοήθειας,
αποκατάστασης και ανάπτυξης, µε σκοπό τη µείωση της φτώχειας.
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Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι συνδεδεµένες
χώρες Κύπρος και Μάλτα, καθώς και οι χώρες ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
ευθυγραµµίζονται µε την παρούσα δήλωση.

______________________

84/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την εκλογή του κ. Moisiu ως Προέδρου της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας

Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την εκλογή του κ. Alfred Moisiu ως Προέδρου της ∆ηµοκρατίας της
Αλβανίας µε µεγάλη πλειοψηφία του αλβανικού κοινοβουλίου.

Η Ένωση πιστεύει ότι η ευρεία συµφωνία µεταξύ των πολιτικών αρχηγών και η οµαλή εκλογή του κ. Moisiu
είναι ένδειξη ωριµότητας που οδηγεί σε κλίµα πολιτικής σταθερότητας. Κατά τα συµπεράσµατα του
Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2002 οδηγεί επίσης την Αλβανία ένα βήµα πλησιέστερα στην έναρξη
διαπραγµατεύσεων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση για Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

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

____________________

85/2002
∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επ� ευκαιρία της ∆ιεθνούς Ηµέρας

για την υποστήριξη των θυµάτων βασανιστηρίων
Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2002

Επ� ευκαιρία της ∆ιεθνούς Ηµέρας των Ηνωµένων Εθνών για την υποστήριξη των θυµάτων βασανιστηρίων
(26 Ιουνίου) η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζει ότι η πρόληψη και εξάλειψη των βασανιστηρίων και των
άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας σε όλα τα µέρη του κόσµου,
έχουν πρωταρχική σηµασία γι� αυτήν. Τα βασανιστήρια και οι άλλοι τρόποι σκληρής, απάνθρωπης και
ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας συνιστούν από τις πλέον αποτρόπαιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η σηµερινή ηµέρα µας παρέχει την ευκαιρία να
καταφερθούµε κατ� αυτής της µάστιγας, να στρέψουµε την προσοχή µας σε όσους την υφίστανται και να
αποτίσουµε φόρο τιµής σε όσους καταπολεµούν τα βασανιστήρια και βοηθούν τα θύµατα να ξεπεράσουν τις
φυσικές και ψυχολογικές τους πληγές.

Πριν από δεκαπέντε χρόνια, στις 26 Ιουνίου 1987, άρχισε να ισχύει η Σύµβαση των ΗΕ κατά των
βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας. Έκτοτε,
129 κράτη έγιναν συµβαλλόµενα µέρη της Σύµβασης. Ωστόσο, τα βασανιστήρια εξακολουθούν να
υπάρχουν, και οι δράστες εξακολουθούν να παραµένουν ατιµώρητοι, ακόµα και στις χώρες που επικύρωσαν
την Σύµβαση. Αυτή η κατάσταση καθιστά φανερή την ανάγκη για πιο ενισχυµένη και συντονισµένη δράση
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σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, µε σκοπό την σφαιρική εξάλειψη των βασανιστηρίων. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει από όλες τις χώρες να συµµορφωθούν µε την πλήρη απαγόρευση όλων των
µορφών βασανιστηρίων και σηµειώνει ότι η µη συµµόρφωση προς αυτό θα έθιγε τις σχέσεις µε κράτη µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε η Ευρωπαϊκή ΄Ένωση ενέκρινε τον Απρίλιο του 2001
τις κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την πολιτική της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών, όσον αφορά τα
βασανιστήρια και άλλους τρόπους σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας,
επιβεβαιώνοντας έτσι ότι το θέµα αυτό ευρίσκεται στο προσκήνιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Οι κατευθυντήριες γραµµές παρέχουν στην ΕΕ ένα επιχειρησιακό εργαλείο
για να παρεµβαίνει σε περίπτωση βασανιστηρίων και να πολλαπλασιάζει τις προσπάθειες για την περαιτέρω
ενίσχυση του σεβασµού των διεθνών κανόνων και προδιαγραφών. Εν προκειµένω, κατά το παρελθόν έτος η
Ευρωπαϊκή Ένωση προέβη σε πολλά διαβήµατα σε διάφορα σηµεία του πλανήτη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει και υποστηρίζει το έργο των ΗΕ, του Συµβουλίου της Ευρώπης και του
ΟΑΣΕ για την καταπολέµηση των βασανιστηρίων. Η συνεργασία των κρατών µε διεθνείς µηχανισµούς όπως
ο ειδικός εισηγητής των Ηνωµένων Εθνών και η Επιτροπή κατά των βασανιστηρίων είναι ουσιώδους
σηµασίας για να καταστεί αποτελεσµατικό το διεθνές σύστηµα για την προστασία και προώθηση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την επιτυχή ψηφοφορία
του τρέχοντος έτους σχετικά µε το σχέδιο Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύµβασης των ΗΕ κατά των
βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας από την
Επιτροπή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και εξακολουθεί να υποστηρίζει πλήρως την τελική επιτυχία και
έγκριση του σχεδίου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου. Υπό το πρίσµα αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
υποστηρίξει ενεργά το εν λόγω Πρωτόκολλο κατά τη συνέλευση του Οικονοµικού και Κοινωνικού
Συµβουλίου και κατά την προσεχή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ η οποία θα διεξαχθεί το
φθινόπωρο, οπότε και θα ψηφισθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι το πρωτόκολλο αυτό παραµένει το
καλύτερο µέσο για την ενίσχυση των διεθνών µηχανισµών για την πρόληψη των βασανιστηρίων. Επίσης, η
Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ενεργά τη δράση του Εθελοντικού Ταµείου των ΗΕ για τα θύµατα
βασανισµού. Επιπλέον, µε χρηµατοδοτήσεις σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο παρέχει ουσιώδη υποστήριξη
στα κέντρα αποκατάστασης των θυµάτων βασανιστηρίων και στους οργανισµούς που παρέχουν ιατρική,
κοινωνική, νοµική και άλλη βοήθεια σε πολλούς άνδρες, γυναίκες και παιδιά, θύµατα βασανιστηρίων, µε
σκοπό την αποκατάσταση της υγείας τους και της αξιοπρέπειάς τους, ως ανθρωπίνων όντων.

Ιδιαίτερης προσοχής χρήζει ο ρόλος που διαδραµατίζουν οι ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα καθώς και
οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Εργάζονται µε αλτρουισµό και συχνά διατρέχοντας µεγάλο
κίνδυνο, για να καταγγείλουν στην διεθνή κοινότητα τις περιπτώσεις βασανιστηρίων και για να συνδράµουν
όσους κινδυνεύουν από αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ικανοποιηµένη από την συµβολή των MΚΟ για να
αποβεί αυτή η ηµέρα ένα ζωντανό γεγονός. Απαιτούνται η αφοσιωµένη συµβολή πολλών τοµέων, όπως η
κοινωνία των πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων των ΜΚΟ, η επαγγελµατική δέσµευση των δικηγόρων, της
αστυνοµίας, του ιατρικού προσωπικού και εκπαιδευτών κλπ., όπως επίσης και η κυβερνητική δράση,
προκειµένου να ευρεθούν τρόποι και µέθοδοι για την καταπολέµηση των βασανιστηρίων.

Πρέπει να συµβάλλουµε από κοινού για να απαλλάξουµε τον κόσµο από τα βασανιστήρια.

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

______________________
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86/2002
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για τη σηµατοδότηση της έναρξης ισχύος του καταστατικού της Ρώµης
για το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο

Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2002

Η σηµερινή έναρξη ισχύος του καταστατικού του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου αποτελεί µείζον άλµα
στην προοδευτική ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου.

Καίτοι πολλά κράτη, µεταξύ αυτών τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν υποστηρίξει, από την
εποχή της Κοινωνίας των Εθνών, τη δηµιουργία ενός µόνιµου διεθνούς ποινικού δικαστηρίου, η κατάρτιση
του καταστατικού ενός τέτοιου δικαστηρίου εντός του πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών καθυστέρησε επί
πολλά έτη. Ωστόσο, στη δεκαετία του 1990, είδαµε ότι είχε γίνει εφικτή η δηµιουργία διεθνών θεσµικών
οργάνων για την προσαγωγή ενώπιον της δικαιοσύνης ατόµων ως προς τα οποία υπήρχαν υπόνοιες για
κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Άρχισε να εµφανίζεται όλο και ευρύτερη συναίνεση
ως προς την ανάγκη µιας ενισχυµένης διεθνούς τάξης. Καίτοι το ποινικό δίκαιο αποτελεί κατά παράδοση
εθνική υπόθεση, η διεθνής κοινότητα άρχισε να αποδέχεται, όλο και πιο πρόθυµα, την ιδέα να ασκούν
ποινική δικαιοδοσία διεθνείς νοµικές οντότητες ως υποκατάστατο της εθνικής δικαιοδοσίας µε σκοπό την
ενίσχυση του ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η σύσταση δικαστηρίων ad hoc για
την πρώην Γιουγκοσλαβία το 1993 και τη Ρουάντα το 1994 αποτέλεσε την κρίσιµη καµπή. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση υποστήριξε ανεπιφύλακτα τη σύστασή τους και συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία τους.

Ωστόσο, πολλά κράτη εξακολούθησαν να πιστεύουν ότι ήταν απαραίτητη η σύσταση µόνιµου δικαστηρίου
- µε άλλα λόγια, ότι απαιτούνται περαιτέρω βήµατα για την ανάπτυξη της διεθνούς έννοµης τάξης. Η
έγκριση του καταστατικού για ένα µόνιµο ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο κατά τη διπλωµατική διάσκεψη της
Ρώµης τον Ιούλιο του 1998 ήταν, εποµένως, µια πραγµατικά ιστορική στιγµή στη διαδικασία αυτή για την
προαγωγή του κράτους δικαίου και για την καταπολέµηση της ατιµωρησίας.

Σήµερα είµαστε µάρτυρες µιας ακόµη ιστορικής στιγµής : µόλις τέσσερα έτη µετά από την έγκριση του
καταστατικού του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου στη Ρώµη, εορτάζουµε την έναρξη ισχύος του. Στο εν
λόγω καταστατικό έχουν ήδη γίνει συµβαλλόµενα µέρη όχι λιγότερα από 74 κράτη από όλο τον κόσµο και
139 κράτη το έχουν υπογράψει.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε µε την ευκαιρία αυτή να εκφράσει την εκτίµησή της προς όσους προώθησαν
την ιδέα ενός µόνιµου διεθνούς δικαστηρίου όλα αυτά τα χρόνια όταν η ιδέα αυτή εθεωρείτο ανέφικτη
ακόµη και από όσους την αντιµετώπιζαν µε πνεύµα αισιοδοξίας. Είναι επίσης αξιοσηµείωτη η δυναµική
συνεργασία την οποία ενέπνευσε η ιδέα του δικαστηρίου. Κράτη, οµάδες κρατών, διεθνείς οργανισµοί και η
κοινωνία των πολιτών, συµπεριλαµβανοµένου του πανεπιστηµιακού κόσµου - όλοι εργάστηκαν µαζί,
ενωµένοι από τον κοινό στόχο να τεθεί τέρµα στην ατιµωρησία για τα σοβαρότατα εγκλήµατα τα οποία
θίγουν τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της. Η ΕΕ θα ήθελε ιδίως να εκφράσει την αναγνώριση και την
εκτίµησή της για το σπουδαίο έργο το οποίο ανέλαβε ο συνασπισµός των ΜΚΟ, χωρίς το οποίο το σχέδιο
δεν θα είχε αυτή την αίσια έκβαση.

Προχωρούµε τώρα ολοταχώς προς την ουσιαστική εγκατάσταση του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου στη
Χάγη. Μένουν ακόµη πολλά να γίνουν. Απαιτείται σχολαστικός προγραµµατισµός ούτως ώστε να
εξασφαλισθεί ότι το ∆ικαστήριο θα είναι σε θέση να διεκπεραιώσει το έργο του. Ειδικότερα, απαιτείται η
εξασφάλιση των κατάλληλων µηχανισµών οι οποίοι θα επιτρέψουν την αποτελεσµατική λειτουργία του
∆ικαστηρίου το συντοµότερο δυνατόν.
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Έχουµε επωµισθεί όλοι µας το βαρύ έργο της ευόδωσης της πορείας του ∆ικαστηρίου - πρέπει να του
εµφυσήσουµε ζωή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να επικουρήσει την
Προπαρασκευαστική Επιτροπή και το Γραφείο της στο έργο αυτό.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι οι ευθύνες δεν εξαντλούνται µε τη συµβολή στην οριστική
επίλυση των εκκρεµοτήτων. Προσπάθεια της ΕΕ είναι να αποκτήσει το ∆ικαστήριο χαρακτήρα πραγµατικά
οικουµενικό, µε την παρότρυνση όσο το δυνατόν περισσότερων κρατών να επικυρώσουν το Καταστατικό,
δεδοµένου ότι η αξιοπιστία του ∆ικαστηρίου και η αποτελεσµατική του λειτουργία εξαρτώνται σε µεγάλο
βαθµό από τη γενική του αποδοχή στη διεθνή κοινότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη ζωηρή ελπίδα ότι ακόµη και τα κράτη τα οποία διστάζουν σήµερα να
προσχωρήσουν στο καταστατικό θα το πράξουν το συντοµότερο, και µάλιστα διότι φρονούµε ότι το
δικαστήριο θα αποδειχθεί αποτελεσµατικός, ικανός και δίκαιος δικαστικός θεσµός. Επιπλέον, η ΕΕ
επιβεβαιώνει ότι είναι πρόθυµη να συνεργασθεί µε τις χώρες εκείνες οι οποίες µπορεί να χρειαστούν
πληροφορίες όσον αφορά το πεδίο ή τις λειτουργικές διαδικασίες του ∆Π∆.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά λύπη της διότι το δικαίωµα αρνησικυρίας που άσκησαν χθες οι
ΗΠΑ σχετικά µε την παράταση της εντολής της αποστολής των ΗΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει βάλει τα
µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας σε δύσκολη θέση όσον αφορά την υποστήριξη της αποστολής των ΗΕ για
τη διατήρηση της ειρήνης και την τήρηση της δέσµευσής τους έναντι του καταστατικού του ∆Π∆. Η ΕΕ
χαιρετίζει και επιβεβαιώνει τις θέσεις που εκτίθενται στις δηλώσεις αιτιολόγησης ψήφου στο Συµβούλιο
Ασφαλείας στις οποίες προέβησαν τα κράτη µέλη της ΕΕ Γαλλία, Ιρλανδία και Ηνωµένο Βασίλειο όσον
αφορά την ασυλία των µελών της δύναµης διατήρησης της ειρήνης. Η ΕΕ ελπίζει ότι τα µέλη του
Συµβουλίου Ασφαλείας θα ανταποκριθούν στην έκκληση του Γενικού Γραµµατέα εντός των προσεχών
ηµερών. Η ΕΕ θα δεχθεί οποιαδήποτε λύση που σέβεται το Καταστατικό και δεν υπονοµεύει την ουσιαστική
λειτουργία του ∆ικαστηρίου σύµφωνα µε την τροποποιηµένη Κοινή θέση του Συµβουλίου της ΕΕ της
20ής Ιουνίου 2002 την οποία υιοθέτησαν και πολλές συνδεδεµένες χώρες.

Κατά τον περασµένο αιώνα γίναµε µάρτυρες των χειρότερων εγκληµάτων στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Όµως, λίγοι από τους υπεύθυνους των εγκληµάτων αυτών προσήχθησαν στη δικαιοσύνη. Ας
δηµιουργήσουµε µαζί ένα αξιόπιστο, δίκαιο και αποτελεσµατικό ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο, το οποίο θα
συµβάλει στην αποτροπή τέτοιων φαινοµένων - στέλνοντας το µήνυµα ότι η ατιµωρησία δεν θα είναι πλέον
ανεκτή.

Ας βοηθήσουµε όλοι να αποκτήσει αυτό το ∆ικαστήριο ζωή.

Οι συνδεδεµένες µε την ΕΕ χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης : Βουλγαρία, Τσεχική
∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία και οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος και Μάλτα, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

______________________
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87/02

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σχετικά µε την κατάσταση στη Νικαράγουα

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2002

Τώρα που ο Πρόεδρος Μπολάνιος ασκεί τα καθήκοντά του σχεδόν έξι µήνες, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει
την ικανοποίησή της για τα µέτρα που έχει λάβει η νέα κυβέρνηση µε σκοπό τη χρηστή διαχείριση των
κοινών και τηn καταπολέµηση της διαφθοράς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Προέδρου Μπολάνιος για την επικράτηση
της ηθικής στη δηµόσια ζωή και για τον εκσυγχρονισµό και τον εξορθολογισµό της οικονοµίας της
Νικαράγουα. Οι προσπάθειες αυτές έχουν την υποστήριξη του λαού της Νικαράγουα. Οι µεταρρυθµίσεις
που προωθεί η κυβέρνηση είναι ουσιώδους σηµασίας για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και όλων των
δηµοκρατικών θεσµών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί µε ανησυχία τις τελευταίες εξελίξεις στη Νικαράγουα, οι οποίες
µαρτυρούν την υποβάθµιση του πολιτικού κλίµατος στη χώρα. Η κατάσταση αυτή καθιστά δυσχερή την
αναγκαία συναίνεση που απαιτεί η κοινωνία της Νικαράγουα προκειµένου να τεθούν σε εφαρµογή οι ως
άνω µεταρρυθµίσεις. Για το σκοπό αυτόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τους υπόλοιπους κρατικούς θεσµούς
να συνεργασθούν µε την Κυβέρνηση ώστε να µπορέσει να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις που την
περιµένουν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι ο εποικοδοµητικός διάλογος µεταξύ των διαφόρων πολιτικών δυνάµεων θα
καταστήσει δυνατή την έγκριση των αναγκαίων νοµοθετικών µεταρρυθµίσεων και θα υποβοηθήσει τους
νέους διορισµούς στο Ανώτατο ∆ικαστήριο και στο Ανώτατο Εκλογικό Συµβούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πεπεισµένη ότι µόνο µέσω του εθνικού διαλόγου θα µπορέσουν να έχουν επιτυχή
κατάληξη οι πρωτοβουλίες που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της χώρας.

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

_________________
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 17ης ΚΑΙ 18 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

Τα πλήρη κείµενα των γνωµοδοτήσεων της ΕΟΚΕ διατίθενται
στις 11 επίσηµες γλώσσες στην ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ στο ∆ιαδίκτυο:

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

Στη σύνοδο ολοµέλειας της 17ης και 18ης Ιουλίου συµµετείχαν η Επίτροπος  κα
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, η οποία εκφώνησε λόγο σχετικά µε την "Πολιτική της Ένωσης για την
απασχόληση και τα κοινωνικά θέµατα", και ο κ. Claus FREDERIKSEN, Υπουργός Απασχόλησης της
∆ανίας, ο οποίος παρουσίασε τις προτεραιότητες του προγράµµατος της δανικής Προεδρίας. Οι παρεµβάσεις
τους ακολουθήθηκαν από γενικές συζητήσεις. Επίσης, η ΕΟΚΕ συζήτησε και υιοθέτησε τον αναθεωρηµένο
Εσωτερικό Κανονισµό της.

1. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

•  Οι υπηρεσίες γενικού συµφέροντος
 Εισηγητής: ο κ. HERNΑNDEZ BATALLER (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - E)
 
� Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση � CES 860/2002
 
� Κύρια σηµεία:
 

 Ο κ. PRODI, Πρόεδρος της Επιτροπής, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή κατά τη σύνοδο ολοµέλειας του Νοεµβρίου 2001 και, εν συνεχεία, µε επιστολή της 10ης
Ιανουαρίου 2002 να καταρτίσει αυτή τη διερευνητική γνωµοδότηση.
 

 Η αποστολή που επιτελούν οι υπηρεσίες γενικού συµφέροντος στην καθηµερινή ζωή των πολιτών τις ανάγει
σε ιδιαίτερη αξία του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Γι' αυτό, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι:

 
� θα πρέπει να συµπεριληφθεί στο άρθρο 3 της ΣΕΚ µία αναφορά στην παροχή υπηρεσιών γενικού

συµφέροντος, µεταξύ των δράσεων που πρέπει να αναπτύξει η Ένωση για την εκπλήρωση των σκοπών
της,

� είναι αναγκαίο να υποβάλει η Επιτροπή πρόταση ευέλικτης οδηγίας-πλαισίου που θα παγιώνει τις αρχές
που αφορούν τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος. Σε ορισµένες περιπτώσεις θα πρέπει να
προβλεφθούν και ειδικές τοµεακές οδηγίες που θα συµπληρώσουν την οδηγία-πλαίσιο,

http://www.cese.europa.eu
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� θα πρέπει να θεσπιστεί ένα καθεστώς προστασίας και ενηµέρωσης, προκειµένου να διασφαλιστούν τα
δικαιώµατα των καταναλωτών και η ταχεία και αποτελεσµατική ικανοποίησή τους,

� για να αναπτυχθεί η δηµοκρατική συµµετοχή των πολιτών, οι διαχειριστές των υπηρεσιών γενικού
συµφέροντος θα πρέπει να διαβουλεύονται µε τους χρήστες και, ειδικότερα, µε τις ενώσεις
καταναλωτών και, σε θέµατα οργάνωσης των υπηρεσιών, µε τους εργαζοµένους και τους εκπροσώπους
τους,

� θα µπορούσε να δηµιουργηθεί ένα Παρατηρητήριο των Υπηρεσιών Γενικού Συµφέροντος, που θα είχε
ως στόχο να αξιολογεί τις συνθήκες υπό τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές στα κράτη µέλη,

� βάσει της διάκρισης µεταξύ οικονοµικών και µη οικονοµικών δραστηριοτήτων, θα πρέπει να
αποκλειστεί ρητώς η εφαρµογή των κανόνων του ανταγωνισµού και των διατάξεων σχετικά µε την
εσωτερική αγορά στις υπηρεσίες που συνδέονται µε τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήµατα και µε το
βασικό καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και σε εκείνες που παρέχονται από µη κερδοσκοπικούς
φορείς κοινωνικού, φιλανθρωπικού και πολιτιστικού χαρακτήρα,

� απαιτείται ειδική επικέντρωση στην παροχή και τη χρηµατοδότηση των δηµόσιων υπηρεσιών
ραδιοτηλεόρασης, επειδή συντελούν στη διασφάλιση της προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων.

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

 
 

 *
 

 *          *
 
 
 2. ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 
•  Στρατηγική της ΕΕ για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή

 Εισηγητής: ο κ. CHRISTIE (Εργαζόµενοι - UK)
 

− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CES 866/2002
 
� Κύρια σηµεία:
 
 Με τη γνωµοδότηση αυτή η ΕΟΚΕ επιδιώκει να συµβάλει στη συζήτηση για το µέλλον της
πολιτικής περί συνοχής. Με αφετηρία τα αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί έως τώρα και τις
αντικειµενικές δυσκολίες που θα συναντήσει η πολιτική αυτή στο µέλλον, η ΕΟΚΕ αναφέρει τις προκλήσεις
που πρόκειται να αντιµετωπίσει η ΕΕ (διεύρυνση, παγκοσµιοποίηση, ενίσχυση της δυναµικής κέντρου-
περιφέρειας, µακροοικονοµική σταθερότητα κλπ.) προκειµένου να οριοθετηθούν οι δράσεις που θα πρέπει,
κατά την άποψή της, να αναληφθούν και ειδικότερα:

 
� Η διατήρηση και µετά το 2006 των ενισχύσεων στο πλαίσιο του στόχου 1.
� Η εξάλειψη του αρνητικού στατιστικού αντικτύπου της διεύρυνσης στο µέσο ανά κεφαλή ΑΕγχΠ.
� Αύξηση του ορίου 0,45% του ΑΕγχΠ για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία.
� Υλοποίηση του δηµοσιονοµικού µέσου για τη σταθεροποίηση του περιφερειακού εισοδήµατος σε
περίπτωση απρόβλεπτων οικονοµικών κρίσεων.

� Ενίσχυση του προγράµµατος κοινοτικών πρωτοβουλιών.
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� Υιοθέτηση µιας ανοιχτής µεθόδου για την αντιµετώπιση των προβληµάτων οικονοµικής και κοινωνικής
συνοχής στις περιφέρειες του στόχου 2.

� Προτεραιότητα των επενδύσεων στις µειονεκτικές περιοχές.
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Roberto Pietrasanta

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

•  Το µέλλον της πολιτικής της συνοχής ενόψει της διεύρυνσης και της µετάβασης στην οικονοµία της
γνώσης

 Εισηγητής: ο κ. MALOSSE (Εργοδότες - F)
 
� Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CES 848/2002
 
� Κύρια σηµεία:
 
 Στην παρούσα πρόσθετη γνωµοδότηση, που ακολουθεί τη γνωµοδότηση σχετικά µε τη
"∆εύτερη έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή" και υιοθετήθηκε στις 25 Απριλίου 2001, η
ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ µιας βαθιάς µεταρρύθµισης των αρχών, των γενικών όρων, της µορφής και των
τρόπων εφαρµογής της πολιτικής της συνοχής ενόψει της διεύρυνσης της ΕΕ στις ΧΚΑΕ.
 
 Για την απαραίτητη απλούστευση των διαδικασιών, η ΕΟΚΕ συνιστά τη συγκρότηση ενός ενιαίου, αρκετά
ευέλικτου Ταµείου, που θα συµβάλλει στη µεγαλύτερη απλοποίηση και στη µεγαλύτερη ορατότητα.
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Roberto Pietrasanta

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

 
 *
 

 *          *
 
 

 3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ
 

•  Άµεση φορολογία των επιχειρήσεων
 Εισηγητής: ο κ. MALOSSE (Εργοδότες - F)

 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CES  850/2002
 
− Κύρια σηµεία:
 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί κατ' αρχάς τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπούν
στην επίσπευση της υιοθέτησης των διατάξεων για την αποτροπή της διπλής φορολογίας και υποστηρίζει
ιδιαιτέρως την πρόταση περί "Κοινού φόρουµ της ΕΕ για τον καθορισµό των τιµών µεταβίβασης".
 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί απολύτως αναγκαίο να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη διαφάνειας των
φορολογικών καθεστώτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από την καθιέρωση συνθηκών θεµιτού
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ανταγωνισµού. Υπό αυτό το πρίσµα, η τέταρτη δυνατότητα που προτείνει η Επιτροπή περί εναρµονισµένης
φορολογικής βάσεως είναι η µόνη που ανταποκρίνεται σε αυτόν το στόχο.
 
 Ο στόχος περί εναρµονισµένης φορολογικής βάσεως για όλες τις επιχειρήσεις στην επικράτεια της ΕΕ είναι
συµβατός µε τη φορολογική κυριαρχία των κρατών µελών και των περιφερειών, διότι διαφυλάσσει τη
δυνατότητά τους να καθορίζουν το επίπεδο της φορολογίας. Πρέπει να επισηµανθεί εδώ ότι η
εναρµονισµένη φορολογική βάση, χάρη στη διαφάνειά της, θα παρείχε τη δυνατότητα στους οικονοµικούς
παράγοντες να ασκούν ισχυρές πιέσεις στις εθνικές αρχές, γεγονός το οποίο δεν είναι εφικτό επί του
παρόντος εξαιτίας της αδιαφάνειας των φορολογικών καθεστώτων.
 
 Η ΕΟΚΕ διάκειται ευνοϊκά απέναντι στην πειραµατική διερεύνηση της διαδικασίας εναρµόνισης της
φορολογικής βάσεως για τις εταιρείες που έχουν επιλέξει ευρωπαϊκό καθεστώς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
θα τους παρασχεθεί πλεονέκτηµα έναντι των λοιπών εταιρειών όσον αφορά την άσκηση φορολογικών
πιέσεων. Εντούτοις � προς όφελός τους και µε στόχο να καταστούν ελκυστικά το ευρωπαϊκά καθεστώτα �
θα µπορούσε να τους προταθεί µία ενοποιηµένη φορολογική βάση, σύµφωνα µε τη δεύτερη δυνατότητα που
εκθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γεγονός το οποίο θα αποτελούσε πλεονέκτηµα από πλευράς απλούστευσης
για τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν διεθνικές δραστηριότητες.
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alberto Allende

 (Τηλ.: 00 32 2 546 9679 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

•  Έλεγχος των συγκεντρώσεων
 Εισηγητής: ο κ. LAGERHOLM (Εργοδότες � S)
 

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2001) 745 τελικό �  CES 862/2002
 

� Κύρια σηµεία:
 

 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίηση της για την απόφαση της Επιτροπής να ξεκινήσει
διάλογο για το πώς πρέπει να βελτιωθεί ολόκληρο το ευρωπαϊκό σύστηµα ελέγχου των συγκεντρώσεων και
για τις προσπάθειές της να συγκεντρώσει εποικοδοµητικές προτάσεις για την αναµόρφωση του, έτσι ώστε οι
ευρωπαϊκές διαδικασίες ελέγχου των συγχωνεύσεων να καταστούν ταχύτερες και απλούστερες.

 
 Η γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ εξετάζει εκτενώς τα ζητήµατα δικαιοδοσίας, ουσίας και διαδικασίας που θέτει το
Πράσινο Βιβλίο.
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joγo Pereira dos Santos

 (Tηλ.: 00 32 2 546 92 45 � e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

•  Ειδικό καθεστώς των πρακτορείων ταξιδίων
 Εισηγητής: ο κ. WALKER (Εργοδότες - UK)

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 64 τελικό � 2002/0041 CNS � CES 852/2002

 
� Κύρια σηµεία: 
 
 Σε γενικές γραµµές, η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής, αλλά
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� εκφράζει τη λύπη της που η εφαρµογή του συνολικού καθεστώτος περιθωρίου κέρδους αφήνεται στη
διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών,

 
� ανησυχεί για τις δυνητικές περιπλοκές των ρυθµίσεων περί δυνατότητας εξαίρεσης ("opt-out") και
 
� προβλέπει ότι θα ανακύψουν δυσκολίες για την επίτευξη συµµόρφωσης εκ µέρους πρακτορείων
ταξιδίων που είναι εγκατεστηµένα εκτός της ΕΕ: σε τέτοια περίπτωση, δεν πρόκειται να εκλείψει η
εξώθηση των πρακτορείων ταξιδίων που εδρεύουν στην ΕΕ να µετεγκαταστήσουν τις επιχειρηµατικές
τους δραστηριότητες εκτός της επικράτειας της ΕΕ.
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Katarina Lindahl
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9254 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

 
•  Ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων

 Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Εργαζόµενοι - F)
 

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2001) 398 τελικό �  CES 836/2002
 

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joγo Pereira dos Santos
  (Τηλ.: 32 2 546 9245 - e-mail:  joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
•  Τελωνεία 2007

 Εισηγητής: ο κ. SIMPSON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � UK)
 

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 26 τελικό � 2002/0029 COD � CES 837/2002
 

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jakob Andersen
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9258 - e-mail: Jakob.andersen@esc.eu.int)
 
•  Βελτίωση της λειτουργίας των συστηµάτων φορολόγησης στην εσωτερική αγορά" (Πρόγραµµα

Fiscalis 2007)
 Εισηγητής: ο κ. BENTO GONCALVES (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - P)

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 10 τελικό � 2002/0015 COD � CES  851/2002
 
� Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ εκφράζει θετική γνώµη για την πρόταση της Επιτροπής που εξασφαλίζει τη συνέχεια του πρώτου
προγράµµατος "Fiscalis", µε την προσαρµογή του στις νέες πραγµατικότητες του οικονοµικού και
φορολογικού κόσµου, µε ιδιαίτερη έµφαση στις υποψήφιες χώρες και µε τη διεύρυνση του "Fiscalis 2007" �
όπως είχε συστήσει η ΕΟΚΕ το 1997 � στον σηµαντικό τοµέα της άµεσης φορολόγησης.

 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alberto Allende
 (Tηλ.: 00 32 2 546 9679 - e-mail : alberto.allende@esc.eu.int)

 
•  Στρατηγική για την εσωτερική αγορά (2002)

 Εισηγητής: ο κ. WALKER (Εργοδότες � UK)
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� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 171 τελικό �  CES 871/2002
 
� Κύρια σηµεία:
 
 Η παρούσα ανακοίνωση της Επιτροπής αποτελεί την τρίτη ετήσια επισκόπηση της
στρατηγικής για την εσωτερική αγορά που ξεκίνησε τον Νοέµβριο του 1999. Παρουσιάζει τα διάφορα
στάδια της πολιτικής για την εσωτερική αγορά σε ένα ενιαίο έγγραφο και παρέχει έναν "χάρτη πορείας" για
τους προσεχείς 18 µήνες. Βασίζεται σε µια ανάλυση των τοµέων όπου η εσωτερική αγορά χρειάζεται ακόµα
να βελτιωθεί και καθορίζει µια σειρά δράσεων-στόχων που αποσκοπούν στην κάλυψη των κενών αυτών.
 
 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει την παραδοχή της Επιτροπής ότι δεν τηρήθηκαν οι προθεσµίες που είχε ορίσει,
συµπεριλαµβανοµένης της προθεσµίας για το Σχέδιο ∆ράσης για τη Βελτίωση του Ρυθµιστικού
Περιβάλλοντος, στο οποίο η ΕΟΚΕ είχε ήδη επιστήσει την προσοχή σε άλλη γνωµοδότησή της. Ωστόσο, η
ΕΟΚΕ συµµερίζεται την εκτίµηση της Επιτροπής ότι το µεγαλύτερο µέρος της ευθύνης για αυτή την
έλλειψη προόδου πρέπει να καταλογιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και στα κράτη µέλη.
 
 Η ενσωµάτωση της κοινοτικής νοµοθεσίας στο εθνικό δίκαιο κατά τρόπο που να επιφέρει τον απαραίτητο
βαθµό αρµονίας για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς απαιτεί την εκπλήρωση µιας σειράς
προϋποθέσεων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Τα σηµεία που προέχουν είναι:
 
•  η µεταφορά της νοµοθεσίας µε οµοιόµορφο και έγκαιρο τρόπο,
•  η δηµιουργία της διοικητικής ικανότητας που απαιτείται για την αποτελεσµατική εφαρµογή της,
•  η ύπαρξη της πολιτικής βούλησης που απαιτείται για να εξασφαλιστεί η εφαρµογή της.
 
 Η γνωµοδότηση σχολιάζει και γενικά συµφωνεί µε τις προτεινόµενες δράσεις-στόχους της
Επιτροπής στους εξής τοµείς:
 
•  εκσυγχρονισµό των αγορών,
•  βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος,
•  κάλυψη των αναγκών των πολιτών και
•  πρόβλεψη της διεύρυνσης.
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jakob Andersen
 (Tηλ.: 00 32 2 546 92 58 � e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 

 4. ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ

 
•  H ενταξιακή πορεία της Ρουµανίας

 Εισηγητής : ο κ. BEDOSSA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � F)
 

− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CES 858/2002
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� Κύρια σηµεία:

 
 Για την επιτυχή προσχώρηση της Ρουµανίας στην ΕΕ, είναι σηµαντικό να αναγνωριστεί, όχι
µόνο θεωρητικά, αλλά και στην πράξη ο ζωτικός ρόλος της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών σε µια
δηµοκρατική κοινωνία, τόσο µέσω του κοινωνικού διαλόγου όσο και µέσω του διαλόγου των πολιτών, που
µέχρι στιγµής δεν είναι επαρκώς ανεπτυγµένοι.

 
 Γενικά, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η Ρουµανία έχει σηµειώσει προόδους στην εκπλήρωση των κριτηρίων της
Κοπεγχάγης και στην υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου, αλλά οι πρόοδοι αυτοί δεν αντιστοιχούν
αναγκαστικά σε βελτιώσεις στο επίπεδο των διοικητικών ικανοτήτων και της εφαρµογής του εν λόγω
κεκτηµένου.
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Nicola Murray
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9628 - e-mail: nicola.murray@esc.eu.int)
 
•  Η Σλοβενία προς την ένταξη
 Εισηγητής: ο κ. CONFALONIERI (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - I)
 
� Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CES 870/2002
 
� Κύρια σηµεία:
 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις προόδους που έχει επιτελέσει η Σλοβενία προς την ένταξη.

 
 Υπογραµµίζει ότι η Σλοβενία επιδεικνύει µεγάλη ικανότητα ευθυγράµµισης µε την Ένωση σε όλα τα πεδία,
από το πολιτικοθεσµικό έως το οικονοµικό και το κοινωνικό, χωρίς να λησµονείται ο πολιτιστικός τοµέας
και οι επικοινωνίες. Αυτό αποδεικνύεται, µεταξύ άλλων, από τη µεταφορά και εφαρµογή του 90% των
κεφαλαίων του κοινοτικού κεκτηµένου, αφενός, και, αφετέρου, από την ανάπτυξη των ανταλλαγών και της
συνεργασίας µε κυριότερους εταίρους τη Γερµανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Αυστρία.
 
Η ΕΟΚΕ τονίζει τη στρατηγική σηµασία που έχει η ένταξη της Σλοβενίας στην ΕΕ για τη σταθερότητα της
περιοχής των Βαλκανίων.
 
 Παρατηρεί ότι η Σλοβενία έχει κατακτήσει και τώρα ενισχύει, συνεπώς, τη θέση της στις αγορές που έχουν
µεγάλη σηµασία για την Ένωση. Στη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ αναλύει:

 
� τις ιστορικοπολιτιστικές ταυτότητες της Σλοβενίας και των µειονοτήτων της ενόψει της ένταξης στην
Ένωση,

� τη διαδικασία µετάβασης, τις προόδους των ιδιωτικοποιήσεων, το άνοιγµα στις ξένες επενδύσεις, την
πολιτική απασχόλησης, την αγορά εργασίας,

� τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και τις στρατηγικές ανάπτυξης για το µέλλον,
� τις συνθήκες που επικρατούν στη Σλοβενία όσον αφορά το περιβάλλον, τις µεταφορές, τον τουρισµό, τις
κοινωνικές υπηρεσίες και την προστασία των καταναλωτών.

 
 Η ΕΟΚΕ παρατηρεί ότι η µετάβαση της Σλοβενίας από ένα µονοκρατικό σύστηµα σε µια πλουραλιστική
δηµοκρατία, η µετατροπή µιας κρατικής οικονοµίας σε µια οικονοµία της αγοράς, ο επακόλουθος
µετασχηµατισµός της κοινωνίας, οι αλλαγές που επέρχονται στο επίπεδο των κοινωνικών σχέσεων, των
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αναγκών και των προσδοκιών, που καθοδηγούν τις ατοµικές και τις συλλογικές συµπεριφορές,
προσανατολίζονται προς τα πρότυπα που υπάρχουν στην Ένωση.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jacques Kemp
 (Tηλ.: 00 32 2 546 9810 - e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)
 
 

 *
 

 *          *
 
 
 5. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
 
•  Νέα στρατηγική υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 Εισηγητής: ο κ. ETTY (Εργαζόµενοι - NL)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 118 τελικό � CES 855/2002
 
� Κύρια σηµεία:
 
 Η ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή στην προηγούµενη διερευνητική της γνωµοδότηση, η οποία
ελήφθη κατά µεγάλο µέρος υπόψη από την Επιτροπή. Εξετάζονται τα κυριότερα προβλήµατα της υγιεινής
και της ασφάλειας της εργασίας· αυτό που σαφώς λείπει είναι ένα σχέδιο δράσης. Η παράλειψη αυτή είναι
ανησυχητική. Η ΕΟΚΕ τη συσχετίζει άµεσα µε τις ανησυχίες που έχει εκφράσει επανειληµµένα σε διάφορες
γνωµοδοτήσεις σχετικά µε την έλλειψη πόρων. Καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει το συντοµότερο δυνατό
πρόγραµµα δράσης για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής.
 
 Τα µέρη του αναλυτικού τµήµατος της ανακοίνωσης που αναφέρονται στο φύλο και στην ηλικία δεν
αντικατοπτρίζονται στο τµήµα του εγγράφου που αφορά τη δράση. Τα αριθµητικά στοιχεία που παρέχονται
σχετικά µε τις επιπτώσεις της έλλειψης ποιότητας στην εργασία φαίνονται πάρα πολύ χαµηλά.
 
 Σηµαντικά τµήµατα της ανακοίνωσης αναφέρονται στην προγραµµατισµένη νοµοθετική δράση για
εργονοµικά ζητήµατα. Η οδηγία σχετικά µε την εργασία σε εξοπλισµό µε οθόνη οπτικής απεικόνισης δεν
αποτελεί επαρκές µέσο για περαιτέρω µέτρα, δεδοµένου ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες
κινδύνου βλάβης από επαναλαµβανόµενη υπερπροσπάθειας (RSI) που δεν συνδέονται µε την εργασία σε
οθόνη. Η ΕΟΚΕ παραπέµπει στις παρατηρήσεις της σχετικά µε τους ψυχολογικούς παράγοντες κινδύνου
στην προηγούµενη γνωµοδότησή της.
 
 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει µε ενδιαφέρον τον τρόπο µε τον οποίο η Επιτροπή σκοπεύει να προωθήσει τις καλές
συνθήκες εργασίας.
 
 Σηµαντικό στοιχείο της διερευνητικής γνωµοδότησης της ΕΟΚΕ αποτελούν οι προτάσεις για ανοιχτό
συντονισµό. Η ΕΟΚΕ θα επιθυµούσε µια πιο εµφανή στήριξή του από πλευράς της Επιτροπής. Όσον αφορά
τα κράτη µέλη, θα πρέπει όχι απλώς να ενθαρρύνονται, αλλά να αναµένεται από αυτά η επίτευξη
συγκεκριµένων στόχων για τη µείωση των εργασιακών ατυχηµάτων και παθήσεων.
 
 Η ΕΟΚΕ είναι κάπως απογοητευµένη από τη σχετική έλλειψη προσοχής στις µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις.
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 Πουθενά στην ανακοίνωση δεν γίνεται λόγος για την αναγνώριση των παθήσεων που συνδέονται µε την
εργασία. Η ΕΟΚΕ τονίζει τη σηµασία της εναρµόνισης των στατιστικών δεδοµένων σχετικά µε τα
ατυχήµατα και τις ασθένειες που συνδέονται µε την εργασία.

 
 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να υποστηρίξει την ιδέα της Επιτροπής για τη σύσταση ενός "Παρατηρητηρίου των
Κινδύνων", ιδίως για τους νέους κινδύνους.

 
 Η ΕΟΚΕ συνιστά θερµά στην Επιτροπή να συµπεριλάβει στην πολιτική της για τις δηµόσιες συµβάσεις µια
παράγραφο σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια. Συµβάσεις πρέπει να ανατίθενται µόνο σε επιχειρήσεις
που εφαρµόζουν κατάλληλες πολιτικές και πρακτικές υγείας και ασφάλειας.
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alan Hick
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9302 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
 
•  Κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση
 Γενικός εισηγητής: ο κ. ZOHRER (Εργαζόµενοι - A)

� Έγγραφα αναφοράς: ΕΕ C 88/2 της 14.04.2002 � CES 864/2002

Κύρια σηµεία:

  Η ΕΟΚΕ εγκρίνει σε γενικές γραµµές την πρόταση. Ωστόσο:

Πιστεύει ότι ο προτεινόµενος κανονισµός θα πρέπει να ισχύει και για τις ενισχύσεις που χορηγούνται στο
πλαίσιο έργων που συµβάλλουν στην "προστασία θέσεων απασχόλησης". Η δραστηριότητα αυτή διαφέρει
από τη δραστηριότητα των εµπορικών επιχειρήσεων.

Προτείνει να προβλεφθεί γενικό ανώτατο όριο 20% για την ένταση των ενισχύσεων στις επιχειρήσεις και τις
οργανώσεις του κοινωνικού τοµέα.

Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο τροποποίησης της σύστασης της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 1996
σχετικά µε τον ορισµό των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια ισχύος του κανονισµού.

Οι νέοι που είχαν ήδη σύµβαση εργασίας στο πλαίσιο ενός µικτού κύκλου επαγγελµατικής κατάρτισης θα
πρέπει να καλύπτονται επίσης από την πρόταση.

Τα προτεινόµενα όρια ηλικίας για τους µεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόµενους είναι πολύ αυστηρά.

Το µέσο χρονικό διάστηµα των δύο ετών για τον υπολογισµό του ποσοστού ανεργίας των γυναικών φαίνεται
ιδιαίτερα µεγάλο.

Ο ορισµός που επιλέγεται από την Επιτροπή για τους εργαζόµενους µε ειδικές ανάγκες είναι πολύ
περιοριστικός.

Πρέπει να εφαρµόζεται µια απλούστερη µέθοδος για τον υπολογισµό της έντασης των ενισχύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alan Hick
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9302 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
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•  Υγεία και ασφάλεια των αυτοαπασχολούµενων κατά την εργασία
 Εισηγήτρια: η κα SCHWENG (Εργοδότες - Α)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 166 τελικό � 2002/0079 (CNS) � CES 863/2002
 
� Κύρια σηµεία:
 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή προτείνει ένα µη δεσµευτικό µέσο, εκφράζει
όµως τη λύπη της που δεν συνεκτιµά όσο θα έπρεπε τη διαφορά µεταξύ αυτοαπασχολούµενων και
µισθωτών. Είναι της άποψης ότι οι αυτοαπασχολούµενοι θα πρέπει να καλύπτονται από τη νοµοθεσία για
την ασφάλεια και την προστασία της υγείας µόνο σε περίπτωση που η δραστηριότητά τους περικλείει
κινδύνους για µισθωτούς.

 
 Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει, επίσης, ότι η οδηγία πλαίσιο 89/391, η οποία έχει ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο των
κρατών µελών, θεσπίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των εργαζοµένων και των εργοδοτών. Αυτός ο
σαφής διαχωρισµός των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων στην οδηγία πλαίσιο δεν θα ήταν δυνατός, αν
το πεδίο εφαρµογής της επεκτεινόταν και στους αυτοαπασχολούµενους.
 
 Θα ήταν ευκταίο να µην περιλαµβάνει η σύσταση του Συµβουλίου µόνο νοµοθετικά µέτρα, αλλά και µέτρα
που συµβάλλουν στη µεγαλύτερη συνειδητοποίηση, εκ µέρους των αυτοαπασχολούµενων, της ανάγκης
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας τους.
 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί και υποστηρίζει τις συστάσεις σχετικά µε την πρόσβαση των αυτοαπασχολούµενων σε
υπηρεσίες και οργανισµούς, ώστε να διασφαλισθεί η πρόσβασή τους στην κατάλληλη πληροφόρηση.
Επιδοκιµάζει, επίσης, τη σύσταση σχετικά µε την πρόσβαση στην κατάρτιση.
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alan Hick
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9302 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
 
•  Κοινωνική ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
 Εισηγητής: ο κ. CABRA DE LUNA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � E)
 
� Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CES 853/2002
 
� Κύρια σηµεία:
 
 Η ΕΟΚΕ διατυπώνει τις εξής συγκεκριµένες προτάσεις για την κοινωνική ένταξη των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες:

 
� Να καταρτιστεί ένα ειδικό πρόγραµµα για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε επίπεδο ΕΕ.
� Να υποστηριχθεί η θέσπιση µιας ανοιχτής µεθόδου συντονισµού στον τοµέα της µειονεξίας.
� Να ενισχυθεί η συµµετοχή των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στον

διάλογο των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ και να καθιερωθεί η συµµετοχή των ενώσεων και ιδρυµάτων
προνοίας.

� Να υιοθετηθεί µια οδηγία της ΕΕ επί τη βάσει του άρθρου 13, που θα καθιστά παράνοµη τη διακριτική
µεταχείριση κατά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε όλες τις σφαίρες της ζωής.
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 Προκειµένου να αυξηθούν τα επίπεδα απασχόλησης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες: τα κράτη µέλη της ΕΕ
θα πρέπει να εξασφαλίσουν την εφαρµογή της οδηγίας της ΕΕ για τις ίσες ευκαιρίες στον χώρο εργασίας· η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει την ενίσχυση της γραµµής 7 στις κατευθυντήριες γραµµές για
την απασχόληση· οι κοινωνικοί εταίροι σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να προτείνουν νέες πρωτοβουλίες για την
απασχόληση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες· οι οδηγίες ΕΕ σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις θα πρέπει να
επιτρέπουν στις δηµόσιες αρχές να χρησιµοποιούν ως κριτήριο ανάθεσης και την απασχόληση των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες και, τέλος, η έρευνα για το εργατικό δυναµικό της ΕΕ θα πρέπει να περιλαµβάνει
πληροφορίες για την κατάσταση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
 
 Η ΕΟΚΕ αναλαµβάνει τη δέσµευση να συνυπολογίζει στο εξής την µειονεξία σε όλες τις εργασίες της και
θα συµµετάσχει ενεργά στην αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους για τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες.

� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Susanne Johansson
 (Τηλ.: 00 32 2 546 96 19 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)

 
•  Οικογενειακή επανένωση
 Μόνος εισηγητής: ο κ. MENGOZZI (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � I)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 225 τελικό � 1999/0258 (CNS) � CES 857/2002
 
� Κύρια σηµεία:
 
         Η νέα πρόταση της Επιτροπής υποβάλλει το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης σε µια σειρά
διαδικασιών που είναι πιο περιοριστικές από εκείνες που προβλέπονται σήµερα. Οι τροποποιήσεις
αντανακλούν τον κύριο προσανατολισµό που προέκυψε από τη συζήτηση στο Συµβούλιο.

 
 Οι τροποποιήσεις που έχουν τις σοβαρότερες συνέπειες είναι:

 
� η προϋπόθεση να υπάρχει "βάσιµη προοπτική για απόκτηση µόνιµης διαµονής",
� η προβλεπόµενη παρέκκλιση που επιτρέπει σε ένα κράτος µέλος να εξετάσει, στην περίπτωση που ένας

ανήλικος έχει συµπληρώσει το δωδέκατο έτος, εάν "πληροί ένα από τα κριτήρια ένταξης των οποίων η
εξέταση προβλεπόταν από την ισχύουσα νοµοθεσία κατά την ηµεροµηνία θέσπισης της παρούσας
οδηγίας",

� η προθεσµία για την απάντηση στην αίτηση επανένωσης αυξάνεται από 6 µήνες σε 9,
� τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν από τον αιτούντα να έχει ήδη κατοικήσει νοµίµως στο έδαφος

τους επί δύο έτη,
� οι "οικογενειακές σχέσεις" υποβάλλονται σε έλεγχο (άρθρο 5.2) µέσω συνεντεύξεων  ή άλλων ερευνών

που υπόκεινται στην ευχέρεια των κρατών µελών,
� "κυρώσεις και ένδικα µέσα", όπου θεωρείται φυσικό να απαιτείται από τους υπηκόους τρίτης χώρας

άµεµπτη ηθική συµπεριφορά.
 
 Η ΕΟΚΕ εκφράζει τις επιφυλάξεις της για τις σηµαντικές τροποποιήσεις που έγιναν στο
κείµενο του 1999. ∆εν θέλει, ωστόσο, να εκφράσει αρνητική γνώµη για την πρόταση, περισσότερο µε την
ελπίδα παρά µε την πεποίθηση ότι αυτή η τελευταία φάση θα οδηγήσει γρήγορα στην ολοκλήρωση της
διαδικασίας και στην οριστική έγκριση του εγγράφου.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alan Hick
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9302 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
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•  Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής � Πίνακας αποτελεσµάτων
 Εισηγητής: ο κ. BLOCH-LAINΙ (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες- F)
 Συνεισηγητής: ο κ. ΚΟΡΥΦΙ∆ΗΣ (Εργαζόµενοι � EL)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 89 τελικό � CES 856/2002
 
� Κύρια σηµεία:
 

H ΕΟΚΕ έχει σκοπό να συµµετάσχει ενεργά στην ενδιάµεση αξιολόγηση της Ατζέντας το
2003, που δεν είναι και τόσο µακρινή.

Η αναγνώριση του πολυδιάστατου χαρακτήρα της φτώχειας αποτελεί ένα βήµα µπροστά.
Χρειάζεται, ωστόσο, περαιτέρω πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση. Ο απώτερος στόχος πρέπει να είναι η
πρόσβαση στο σύνολο των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδείξει
περισσότερη προσοχή και περισσότερη φαντασία σε σχέση µε το δικαίωµα ασύλου και τη µετανάστευση,
καθώς και µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον κοινωνικό αντίκτυπο της "διεύρυνσης". Ο συγκεκριµένος
Πίνακας Αποτελεσµάτων δεν τονίζει πάντοτε επαρκώς τον ρόλο που διαδραµατίζουν οι "ιδιωτικές
κοινωνικές υπηρεσίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα", που εργάζονται υπέρ του γενικού συµφέροντος στην
Ευρώπη. Κατά την υλοποίηση της κοινωνικής Ατζέντας θα πρέπει να δοθεί προσοχή και στις µη
θεσµοθετηµένες οµάδες που συγκροτούνται και καθοδηγούνται από τα ονοµαζόµενα "αποκλεισµένα"
άτοµα. Όσον αφορά τις ανισότητες στο επίπεδο της ανεργίας και του αποκλεισµού στην επικράτεια της
Ένωσης, η ΕΟΚΕ τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι συνέργιες µεταξύ των πολιτικών για την
απασχόληση και των περιφερειακών πολιτικών. Τέλος, επαναλαµβάνει την ανάγκη να συνεχιστεί το
δύσκολο έργο του καθορισµού δεικτών ποιότητας.
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Susanne Johansson
 (Τηλ.: 00 32 2 546 96 19 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)
 
•  Τροποποίηση του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ
  Εισηγητής: ο κ.BERNABEI (Εργοδότες � IΤ)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 193 τελικό � CES  854/2002
 
� Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση τεχνικής τροποποίησης όσον αφορά τη µέθοδο χορήγησης
των οικονοµικών ενισχύσεων στα σχέδια που διοργανώνονται στο πλαίσιο του εν λόγω προγράµµατος.
Ζητά, ωστόσο, από την Επιτροπή να δώσει τη δέουσα προσοχή, πέρα από την αναγκαία αναθεώρηση για να
εφαρµοστούν οι αρχές της απλούστευσης και της αναλογικότητας στη διαδικασία συγχρηµατοδότησης, στις
εξής ανάγκες: 1) να διασφαλιστεί η συνοχή, ο συντονισµός και η διαφάνεια των αποκεντρωµένων δράσεων
σε µια διευρυµένη Ευρώπη, 2) να βελτιωθεί η ενηµέρωση και η διάδοση των αποτελεσµάτων, 3) να
επιτευχθούν σηµαντικότερες και καλύτερες συνεργίες µε άλλα κοινοτικά προγράµµατα, 4) να διασφαλιστεί
η αποτελεσµατικότητα του νέου πλαισίου δεικτών, τυποποίησης και συγκρισιµότητας των δεδοµένων,
παρακολούθησης και ελέγχου, ούτως ώστε να πραγµατοποιούνται αξιολογήσεις των επιπτώσεων χωρίς
ανώφελη και αντιπαραγωγική διοικητική επιβάρυνση των δικαιούχων, και 5) να επιταχυνθούν περαιτέρω οι
διαδικασίες, ιδίως όσον αφορά τις πληρωµές συχνά πολύ µικρών χρηµατοδοτικών ποσών.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Susanne Johansson
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 (Τηλ.: 00 32 2 546 96 19 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 
 6.      ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ
 
•  Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης
 Εισηγητής: ο κ. de las HERAS CABAΡAS (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - E)
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 139 τελικό � 2002/0066 CNS � CES 845/2002

 
� Κύρια σηµεία:

 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί το σύστηµα των προστατευµένων ονοµασιών προέλευσης και
γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΟΠ/ΠΓΕ) ως αποτελεσµατική µέθοδο προστασίας των δικαιωµάτων των
καταναλωτών, που ανταποκρίνεται στις θεµιτές επιθυµίες τους για τρόφιµα µε ασφάλεια και ποιότητα.
 
 Θεωρεί απαραίτητο να καταπολεµηθεί η δόλια χρήση µιας ονοµασίας και ζητά από την Επιτροπή και το
Συµβούλιο να ενισχύσουν τις διατάξεις σχετικά µε τον έλεγχο. Καλεί την Επιτροπή να χαράξει µια όσο το
δυνατόν επιθετικότερη στρατηγική για να ενισχύσει την προστασία των ΠΟΠ/ΠΓΕ στο πλαίσιο των
συµφωνιών TRIPS, ώστε να εξισωθούν µε το επίπεδο προστασίας και τις απαιτήσεις που ισχύουν στην
κοινοτική αγορά.
 
 Για να προαχθεί η ανάπτυξη µεγαλύτερου αριθµού αγροτικών περιοχών, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι το παράρτηµα
ΙΙ του κανονισµού 2081/92 θα µπορούσε θαυµάσια να επεκταθεί και σε άλλα γεωργικά προϊόντα.

 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις νέες τροποποιήσεις που προτείνονται από την Επιτροπή µε στόχο να προστατευθούν
τα δικαιώµατα παγκόσµιας αναγνώρισης των ευρωπαϊκών ονοµασιών. Κατ' αυτόν τον τρόπο,
προσφέρεται η δυνατότητα σε όλα τα µέλη του ΠΟΕ να αντιτεθούν σε µια καταχώρηση, πράγµα που
χρησιµεύει, συν τοις άλλοις, στην αποφυγή των διαφορών.

 
 Κατά την ΕΟΚΕ, είναι λογικό να χαραχθεί µια πολιτική αµοιβαιότητας και να προταθεί η δυνατότητα
καταχώρησης των προϊόντων τρίτων χωρών στην κοινοτική αγορά, εάν αυτό συνεπάγεται ίση προστασία
των δικών µας προϊόντων εκτός της ΕΕ.
 
 Τέλος, η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι είναι σηµαντικό να προωθηθούν τα προϊόντα που προστατεύονται από
ΠΟΠ/ΠΓΕ.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora di Nicolantonio
 (Tηλ.: 00 32 2 546 9454 � e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 
•  ∆ιασυνοριακή διακίνηση Γενετικώς Τροποποιηµένων Οργανισµών
 Εισηγητής: ο κ. ESPUNY MOYANO (Εργοδότες � E)

 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 85 τελικό � 2002/0046 COD - CES  846/2002

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind
 (Tηλ.: 00 32 2 546 9111 � e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
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•  Εµπορία σπόρων ελαιούχων και κλωστικών φυτών
 Εισηγητής: ο κ. SABIN  (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - F)
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 232 τελικό � 2002/0105 CNS - CES 847/2002
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora di Nicolantonio
 (Tηλ.: 00 32 2 546 9454 � e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 
 

 *
 

 *          *
 
 7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 
•  Έρευνα και ενέργεια
 Εισηγητής: ο κ.WOLF   (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες  -  D)
 
� Έγγραφα αναφοράς: Πρόσθετη γνωµοδότηση �  CES 838/2002
 
� Κύρια σηµεία:
 

 Η εξασφάλιση ενός οικονοµικά συµφέροντος, φιλικού προς το περιβάλλον και βιώσιµου
ενεργειακού εφοδιασµού της ΕΕ ανήκει στα βασικά σηµεία των αποφάσεων των Συµβουλίων της
Λισσαβώνας, του Γκέτεµποργκ και της Βαρκελώνης.
 
 Η  ΕΟΚΕ ζητά από την Επιτροπή να καταρτίσει το συντοµότερο δυνατό µια ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή
στρατηγική για την ενεργειακή έρευνα, από την οποία θα προκύψει ένα ολοκληρωµένο και συνεκτικό
ευρωπαϊκό πρόγραµµα ενεργειακής έρευνας.
 
 Τα θεµατικά περιεχόµενα του µελλοντικού ερευνητικού προγράµµατος πρέπει να περιλαµβάνουν όλες τις
ενδιαφέρουσες για τους καταναλωτές πτυχές � όπως τα νοικοκυριά, τα κτίρια, τη βιοµηχανία και τις
µεταφορές � καθώς και τις διάφορες τεχνικές εφοδιασµού, µετατροπής, διανοµής και εφαρµογής,
συµπεριλαµβανοµένων της εξοικονόµησης ενέργειας και της ανάπτυξης νέων ιδεών.

 

 Η ΕΟΚΕ καλεί  τις κυβερνήσεις, τη βιοµηχανία και τα ερευνητικά ιδρύµατα των κρατών µελών να
συµµετάσχουν στην εν λόγω ευρωπαϊκή στρατηγική και στο πρόγραµµα ενεργειακής έρευνας που θα
αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joγo Pereira dos Santos

 (Tηλ. : 00 32 2 546 92 45 � e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
•  Περιβαλλοντική ευθύνη
 Εισηγήτρια: κα SΑNCHEZ MIGUEL (Εργαζόµενοι - E)

 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 17 τελικό � 2002/0021 COD � CES 868/2002

 
� Κύρια σηµεία:
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 Η ΕΟΚΕ δέχεται θετικά το καθεστώς της περιβαλλοντικής ευθύνης, διότι, µε τον
αποτρεπτικό και προληπτικό αντίκτυπό του, µπορεί να προαγάγει την καλύτερη εφαρµογή των κανόνων για
τα περιβαλλοντικά θέµατα, που συχνά καταπατούνται.

 
 Επισηµαίνει, ωστόσο, ορισµένους περιορισµούς, ιδίως όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής, τον περιορισµό των
ζηµιών στη βιοποικιλότητα αποκλειστικά στις περιοχές που προστατεύονται από το δίκτυο ΝΑΤURA 2000
και τις παρεκκλίσεις όταν υπάρχουν διεθνείς συνθήκες για παρεµφερή θέµατα.

 
 Η ΕΟΚΕ ζητά, εξάλλου, καλύτερο ορισµό των εννοιών της "βιοποικιλότητας", του "νοµιµοποιούµενου
φορέα" που µπορεί να δρα στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής ευθύνης, της "περιβαλλοντικής ζηµίας" και του
καταµερισµού των αρµοδιοτήτων µεταξύ των διάφορων αρχών, προκειµένου να αποφευχθούν οι
επικαλύψεις και οι επαναλήψεις των δράσεων µεταξύ τους.

 
 Όσον αφορά τη "χρηµατοοικονοµική εγγύηση", η ΕΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία ότι ο µη υποχρεωτικός
χαρακτήρας της ασφαλιστικής κάλυψης µπορεί να µετριάσει την αποτελεσµατικότητα της πρότασης και
συνιστά να δηµιουργηθούν εθνικά ή τοπικά Ταµεία, που θα χρηµατοδοτούνται από τις εισπράξεις των
οικονοµικών κυρώσεων που προβλέπονται για τις παραβάσεις των οδηγιών του Παραρτήµατος Ι.
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Silvia Calamandrei
 (Tηλ.: 00 32 2 546 9657 � e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)
 
•  Τροποποίηση/∆ιευρωπαϊκά δίκτυα (∆Ε∆) στον τοµέα της ενέργειας

 Εισηγητής: ο κ.VON SCHWERIN (Εργαζόµενοι - D)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2001) 775 τελικό � 2001/0311 COD � CES 865/2002

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

 
•  Κανόνες συµµετοχής � ΕΤΑ (Ευρατόµ)
 Εισηγητής: ο κ. MALOSSE (Εργοδότες - F)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2001) 823 τελικό/2 � 2001/0327 CNS �  CES 867/2002
 
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joγo Pereira dos Santos
 (Tηλ.: 00 32 2 546 92 45 � e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
•  Εισαγωγές και εξαγωγές επικίνδυνων χηµικών προϊόντων
 Εισηγητής: ο κ. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - EL)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2001) 803 τελικό � 2002/0026 ACC - CES  844/2002
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Νικόλαος Πιπιλιάγκας
 (Τηλ.: 00 32 2 546  9109 � e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

 
•  Έλεγχος/Πηγές ραδιενέργειας

 Εισηγητής: ο κ. WOLF (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - D)
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� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 130 τελικό � CES 843/2002
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher
  (Τηλ.: 00 32 2 546 8287 - e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
 

 *
 

 *          *
 
 
 8. ΠΟΛΙΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 
•  Λευκή Βίβλος για τις µεταφορές µε ορίζοντα το 2010
 Εισηγητής: ο κ.GARCΝA ALONSO (Εργοδότες - E)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2001) 370 τελικό � CES 869/2002
 
� Κύρια σηµεία:

 
 Αν και η ΕΟΚΕ υποδέχεται µε ενδιαφέρον τη Λευκή Βίβλο για τις µεταφορές, επικρίνει
εντούτοις την υπερβολικά οµοιογενή αντιµετώπιση των προβληµάτων που τίθενται και των λύσεων που
προτείνονται, τόσο σε εδαφικό επίπεδο όσο και σε οικονοµικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό κλπ.
Οι καταστάσεις και οι συνθήκες που επικρατούν στα 15 κράτη µέλη είναι διαφορετικές και απαιτούν
διαφορετική αντιµετώπιση. Η ΕΟΚΕ φρονεί, ακόµη, ότι:

 
� ορισµένα µέτρα που προτείνονται για την επανεξισορρόπηση των µέσων µεταφοράς δεν πρέπει να
επιφέρουν στρέβλωση στον ανταγωνισµό. Η ΕΟΚΕ εγκρίνει, ωστόσο, την εφαρµογή της αρχής του
«ελεγχόµενου ανταγωνισµού» στις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος, στις οποίες ανήκουν
και οι δηµόσιες συγκοινωνίες µε τις διάφορες µορφές τους,
 

� δεν πρέπει να λησµονείται ο στρατηγικός χαρακτήρας των εµπορευµατικών µεταφορών για την
ανάπτυξη των χωρών και τον εφοδιασµό των ορεινών, των αποµονωµένων, των νησιωτικών ή των
εξόχως απόκεντρων περιοχών µε χαµηλότερο οικονοµικό δυναµικό. Η ενσωµάτωση των µεταφορών στο
πλαίσιο και στη στρατηγική της βιώσιµης ανάπτυξης πρέπει να έχει ως στόχο τον επαναπροσανατολισµό
της ζήτησης προς
εκείνους τους τρόπους µεταφοράς που υποχρησιµοποιούνται, είναι πιο ασφαλείς και πιο φιλικοί προς το
περιβάλλον, προκειµένου να επιτευχθεί µια πιο εξισορροπηµένη κατανοµή µεταξύ των διαφόρων τρόπων
µεταφοράς,
 

� το έγγραφο δεν αξιολογεί επαρκώς τον ρόλο των δηµόσιων συγκοινωνιών σε σχέση µε την κινητικότητα
των ατόµων. Θα πρέπει να προαχθούν εναλλακτικά µέσα µεταφοράς αντί των ιδιωτικών οδικών
µεταφορών και όχι να επιβάλλονται κυρώσεις στις τελευταίες,
 

� τέλος, στους στόχους της πολιτικής µεταφορών και στα προγράµµατα δράσης της θα πρέπει να
συµπεριληφθεί η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της αποδοτικότητας των µεταφορών. Μεταξύ
των συγκεκριµένων µέτρων που θα πρέπει να υιοθετηθούν, θα µπορούσε να προβλεφθεί η χρήση
αποδοτικότερων βαρέων οχηµάτων και εναλλακτικών καυσίµων.
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� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Luis Lobo
 (Tηλ.: 00 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
•  Πρόγραµµα διατροπικών µεταφορών MARCO POLO

 Εισηγητής: ο κ. LEVAUX (Εργοδότες - F)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 54 τελικό � 2002/0038 COD � CES 842/2002
 
� Κύρια σηµεία:

 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί στο σύνολό της την πρόταση κανονισµού για το πρόγραµµα "Marco
Polo", αλλά θεωρεί σκόπιµο να ενταχθούν στο πρόγραµµα συγκεκριµένα µέτρα, µεταξύ των οποίων τα εξής:

 
� ενίσχυση των ελέγχων και των κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της κοινωνικής

νοµοθεσίας,χρηµατοδότηση µε δηµόσιους πόρους των υποδοµών για τη στροφή προς άλλα µέσα
µεταφοράς,

� απαίτηση από τους µεταφορείς να δεσµευτούν για τη διάρκεια των νέων υπηρεσιών,
� πρόβλεψη από τώρα των διαδικασιών παράτασης του προγράµµατος έως το 2010,
� ανάθεση σε µία διαχειριστική επιτροπή της παρακολούθησης των ανειληµµένων δράσεων,
� καθιέρωση της δυνατότητας χρηµατοδότησης έργων που ανήκουν στην επικράτεια ενός µόνο κράτους

µέλους και έχουν θετικό αντίκτυπο στις διεθνείς µεταφορές,
� κατάρτιση ενός "Ευρωπαϊκού Οδηγού" µε τους διατροπικούς διαδρόµους και τα χαρακτηριστικά τους.
 
 Για να µειωθεί η κυκλοφοριακή συµφόρηση και να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις του
ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφορών στο σύνολό του, που είναι οι στόχοι του "Marco Polo", η ΕΟΚΕ
υπογραµµίζει την ανάγκη µιας σφαιρικής πολιτικής προσέγγισης, που να µπορεί να τροποποιήσει ορισµένες
οικονοµικές πρακτικές, και της κατάλληλης αύξησης των χρηµατοδοτικών πόρων.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Raffaele Del Fiore
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9794 - e-mail: raffaeledelfiore.@esc.eu.int)
 
•  Υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού
 Εισηγητής: ο κ. TOSH (Εργοδότες � UK)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2001) 123 τελικό � 2001/0060 COD
 COM(2001) 564 τελικό � 2001/0235-0236-0237 COD � CES 839/2202
 
� Κύρια σηµεία:
 
 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι παραµένουν πολλές λεπτοµέρειες στις προτάσεις της Επιτροπής που
πρέπει ακόµη να εξεταστούν, ιδίως όσον αφορά την ακριβή λειτουργία του νέου πλαισίου, τις ρυθµίσεις των
διαβουλεύσεων και τον καθορισµό και την παρακολούθηση των στόχων.

 
 Πιο συγκεκριµένα, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι:
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•  είναι απαραίτητο να ληφθούν και άλλα µέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξη της δυναµικότητας των
διαδρόµων προσγειώσεως/απογειώσεως και άλλων επίγειων υποδοµών, ώστε να βελτιστοποιηθεί η
δυναµικότητα του εναέριου χώρου, ελαχιστοποιώντας συγχρόνως τον αντίκτυπο στο τοπικό
περιβάλλον,

•  η αρχή ότι η ασφάλεια είναι το στοιχείο που έχει τη µεγαλύτερη σηµασία από όλες τις άλλες πτυχές
αυτών των προτάσεων θα πρέπει να αναγνωριστεί σε όλα τα στοιχεία τους. Προς τον σκοπό αυτό,
αναµένεται να θεσπισθούν πρότυπα, τα οποία θα αναπροσαρµόζονται διαρκώς,

•  η Κοινότητα πρέπει να διαθέσει επαρκή µέσα για την αρχική συµβολή σε επενδύσεις Ε&Α,
προκειµένου να εξασφαλισθεί η δηµιουργία και η διατήρηση κέντρων αριστείας,

•  το σύστηµα χρέωσης των χρηστών του εναέριου χώρου πρέπει να είναι διαφανές για να µπορούν να
παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα µε στόχο την προσαρµογή των επενδύσεων στη ζήτηση των
χρηστών,

•  τέλος, ο ευρωπαϊκός ρυθµιστικός φορέας θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το καθεστώς πληρωµών
αναγνωρίζει και ανταµείβει την επέµβαση των επενδυτών σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας.

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

 
•  Τροποποίηση/Άρνηση επιβίβασης

 Εισηγητής: ο κ. GREEN (Εργοδότες - DK)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2001) 784 τελικό � 2001/0305 COD � CES 840/2002
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Raffaele Del Fiore
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9794 - e-mail: raffaeledelfiore.@esc.eu.int)
 
•  Ασφάλεια αεροσκαφών τρίτων χωρών
 Εισηγητής: ο κ. SANTILLAN CABEZA (Εργαζόµενοι - E)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 8 τελικό � 2002/0014 COD � CES 841/2001
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher
 (Tηλ.: 00 32 2 546 8287 - e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 
 9. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ � ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
 
•  ∆ιατάξεις σχετικά µε τις επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή
 Γενικός εισηγητής: ο κ. HERNΑNDEZ BATALLER (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � ES)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2001) 789 τελικό � 2001/0313 (AVC)
 2001/0314 (COD)
 2001/0315 (CNS)
 2001/0316 (CNS) � CES 861/2002
 

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:raffaeledelfiore.@cese.europa.eu
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� Κύρια σηµεία:

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην εναρµόνιση και την απλοποίηση της διαδικασίας
διαβουλεύσεων (επιτροπολογία).

 Η ΕΟΚΕ τονίζει τη σηµασία της πρότασης της Επιτροπής, η οποία αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα προς µία
συντονισµένη στρατηγική που απλοποιεί τις κοινοτικές διατάξεις και βελτιώνει την ευρωπαϊκή
διακυβέρνηση.
 
 Η ΕΟΚΕ προτείνει:
 
� πρώτον, να διευρυνθεί και στην ίδια η διαδικασία ενηµέρωσης που εφαρµόζεται έναντι του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
 
� δεύτερον, να ενηµερώνονται οι επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή και στις οποίες συµµετέχουν

εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών ανάλογα µε τις ιδιαίτερες αρµοδιότητές τους.
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Fritz Rath

(Tηλ.: 00 32 2 546 9250 - e-mail: fritz.rath@esc.eu.int)

___________________

mailto:fritz.rath@cese.europa.eu
mailto:fritz.rath@cese.europa.eu
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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

και συνέχειες που δόθηκαν

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση :

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

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών

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


Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 73
Type: http:

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

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 75
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 77
Type: mailto

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

Page: 77
Type: mailto

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

Page: 77
Type: mailto

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

Page: 77
Type: mailto

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

Page: 78
Type: mailto

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

Page: 79
Type: mailto

Old: mailto:nicola.murray@esc.eu.int
New: mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
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Page: 80
Type: mailto

Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
New: mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu

Page: 81
Type: mailto

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

Page: 82
Type: mailto

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

Page: 83
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 83
Type: mailto

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

Page: 84
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 85
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 85
Type: mailto

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

Page: 85
Type: mailto

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

Page: 86
Type: mailto

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

Page: 86
Type: mailto

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

Page: 87
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 87
Type: mailto

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

Page: 87
Type: mailto

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

Page: 87
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 88
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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Page: 89
Type: mailto

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

Page: 89
Type: mailto

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

Page: 90
Type: mailto

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

Page: 90
Type: mailto

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

Page: 90
Type: mailto

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

Page: 91
Type: mailto

Old: mailto:fritz.rath@esc.eu.int
New: mailto:fritz.rath@cese.europa.eu

Page: 93
Type: http:

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