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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

Υπενθυµίζεται ότι οι Προεδρεύοντες του Σώµατος των Κοσµητόρων, διένειµαν προς ενηµέρωση των
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις ακόλουθες ανακοινώσεις:

Aριθ. 26/2002: New temporary office for former Members·

Αριθ. 27/2002: Λήξη προθεσµίας για την υποβολή αιτήσεων επιστροφής εξόδων και αποζηµιώ-
σεων έτους 2001

Aριθ. 28/2002: Legionella situation in the LOW building·

Aριθ. 29/2002: Υπηρεσία αυτοκινήτων στο Στρασβούργο.

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

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

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

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

Παραίτηση Σουηδού βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Κανονισµού

η κ. Gunilla CARLSSON (PPE-DE/SV)

παραιτήθηκε  από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από 1 Οκτωβρίου 2002.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 10ης Οκτωβρίου 2002.

___________________________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

Κατά τη συνεδρίασή του της 23ης Σεπτεµβρίου 2002, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση ότι:

ο κ.Johan VAN HECKE

προσχώρησε στην Οµάδα  ELDR  µε ισχύ από18ηςΣεπτεµβρίου 2002.

___________________
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Κατάσταση στις 11.10.2002

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ            Αριθ.

Rosa Miguélez Ramos Έλλειψη ασφαλείας στο σχέδιο επαναεροποίησης στην
Ρία ντε Φερόλ

E-2555/02

Toine Manders Οι αλλοδαποί σπουδαστές στη Μεγάλη Βρετανία E-2556/02

Erik Meijer ∆ηµοσιονοµικός έλεγχος 1: Πρόσληψη και διατήρηση
υπαλλήλων µε κριτικό πνεύµα, ως απαραίτητη απάντηση
στην αρνητική κοινή γνώµη

E-2557/02

Erik Meijer ∆ηµοσιονοµικός έλεγχος 2: ∆ιιστάµενες απόψεις
επιτρόπων και υπαλλήλων

E-2558/02

Erik Meijer ∆ηµοσιονοµικός έλεγχος 3: η διεξαγωγή δηµόσιας και µε
ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες συζήτηση σχετικά µε τη
βελτίωση της δηµοσιονοµικής διαχείρισης

E-2559/02

Erik Meijer Αλληλοσυγκρουόµενα συµφέροντα και απόψεις όσον
αφορά τις συνέπειες της κατανάλωσης φθορίου για τα
δόντια και τα οστά

E-2560/02

Christopher Huhne Εναρµόνιση των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών P-2561/02

Neil MacCormick Σύστηµα καταχώρησης, αξιολόγησης και έγκρισης
χηµικών ουσιών (REACH)

P-2562/02

΄Αννα Καραµάνου Γυναίκες στα Μαύρα - 7η Επέτειος σφαγής
Σρεµπρένιτσας

E-2563/02

΄Αννα Καραµάνου Γυναίκες στα Μαύρα - 7η Επέτειος σφαγής
Σρεµπρένιτσας

E-2564/02

΄Αννα Καραµάνου Μαζικός επαναπατρισµός αφγανών προσφύγων E-2565/02

΄Αννα Καραµάνου Μαζικός επαναπατρισµός αφγανών προσφύγων E-2566/02

Christopher Huhne Αυξήσεις των τιµών στη ζώνη του ευρώ E-2567/02

Robert Evans ∆υσφηµιστικές κατηγορίες εις βάρος του Bruce Harris της
Casa Alianza στη Γουατεµάλα

E-2568/02

Robert Evans Ανθρώπινα δικαιώµατα στο Μυανµάρ E-2569/02

Robert Evans Πρόσφυγες από τη Βόρειο Κορέα στην Κίνα E-2570/02

Margie Sudre Μέλλον των τουριστικών οικολογικών σηµάτων στην
Ευρώπη

E-2571/02
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Kathleen Van Brempt Κυκλαµικά άλατα σε αναψυκτικά light E-2572/02

Kathleen Van Brempt Αλλεργία στο νικέλιο E-2573/02

Kathleen Van Brempt Τα κέρµατα λεπτών του ευρώ E-2574/02

Kathleen Van Brempt Η οπίσθια όψη των κερµάτων ευρώ E-2575/02

Kathleen Van Brempt Η επιστροφή των εξόδων για το Viagra E-2576/02

Kathleen Van Brempt Έλλειµµα του ταµείου κοινωνικής ασφόλισης των
κοινοτικών υπαλλήλων

E-2577/02

Kathalijne Buitenweg και Monica
Frassoni

Ρατσισµός και ξενοφοβία: πώληση φιαλών κρασιού µε
ετικέτες που φέρουν τη φωτογραφία του Χίτλερ και του
Μουσολίνι, καθώς και ναζιστικά συνθήµατα, σε
βενζινάδικα και τουριστικά καταστήµατα της Ιταλίας

E-2578/02

Joaquim Miranda Επαγγελµατική επάρκεια των πληρωµάτων θαλάµου στην
πολιτική αεροπορία#

E-2579/02

Joaquim Miranda Επαγγελµατική επάρκεια των πληρωµάτων θαλάµου στην
πολιτική αεροπορία

E-2580/02

Camilo Nogueira Román Οδός ταχείας κυκλοφορείας στο Morrazo, στη Γαλικία E-2581/02

Jan Dhaene Υποχρεωτικός καθρέφτης τυφλής γωνίας για τα φορτηγά
αυτοκίνητα

P-2582/02

Iωάννης Μαρίνος Εναρµόνιση της τουρκικής νοµοθεσίας µε το Κοινοτικό
κεκτηµένο

P-2583/02

Olivier Dupuis Τα δικαιώµατα του ανθρώπου στο Λάος P-2584/02

Ilda Figueiredo Οι πληθωριστικές επιπτώσεις του ευρώ P-2585/02

Bruno Gollnisch Έλεγχος της ταυτότητας των επιβατών στις αεροπορικές
µεταφορές

P-2586/02

Ingo Schmitt ραδιοτεχνολογικά όπλα P-2587/02

Glyn Ford Εναρµόνιση ΦΠΑ E-2588/02

Pere Esteve Ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός E-2589/02

Mario Borghezio Παράλειψη κυκλοφορίας της άρτι εκδοθείσης πλήρους
σειράς των 96 κερµάτων του ευρώ

E-2590/02

Gian Gobbo Προτεραιότητα στην παλιννόστηση αργεντινών πολιτών
ευρωπαϊκής καταγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε
σχέση µε το εξωκοινοτικό µεταναστευτικό ρεύµα

P-2591/02

Aντώνιος Τρακατέλλης Εκλογικοί κατάλογοι και παράνοµες ελληνοποιήσεις E-2592/02

Aντώνιος Τρακατέλλης Εκλογικοί κατάλογοι και παράνοµες ελληνοποιήσεις E-2593/02
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Aντώνιος Τρακατέλλης Παράνοµες είσοδοι λαθροµεταναστών στην Ελλάδα µέσω
της Τουρκίας- Παραβίαση εταιρικής σχέσης

E-2594/02

Σταύρος Ξαρχάκος Κράνη µοτοσυκλετιστών και πρόστιµα στην Ελλάδα E-2595/02

Σταύρος Ξαρχάκος Καταστροφή αρχαιοελληνικών και ρωµαϊκών µνηµείων
στην Τουρκία

E-2596/02

Olivier Dupuis Συνθήκες κράτησης του κ. Zouhair Yahyaoui E-2597/02

Olivier Dupuis Καταπίεση της µειονότητας Hmong στην ειδική ζώνη του
Saysomboune στο Λάος

E-2598/02

Janelly Fourtou ∆ίκαιο περί εµπορικών σηµάτων στην Πολωνία E-2599/02

Ilda Figueiredo ∆ηµοσιονοµική θέση Β3-4102 και καταπολέµηση της
παιδικής εργασίας

E-2600/02

Ilda Figueiredo Κανονισµός σχετικά µε τις διασυνοριακές πληρωµές σε
ευρώ

E-2601/02

Ilda Figueiredo Πυρκαγιές δασών και άρθρο Β2-515 του προϋπολογισµού E-2602/02

Gerhard Schmid Άτυπα συστήµατα µεταφοράς χρηµάτων E-2603/02

Michl Ebner Επαναληπτικές καραµπίνες τύπου "Pumpgun" E-2604/02

Michl Ebner Ρύθµιση σχετικά µε το χρόνο εργασίας για οδηγούς
φορτηγών

E-2605/02

Michl Ebner Εισφορές που προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισµού
στο εµπόριο µεταξύ κρατών

E-2606/02

Graham Watson Βοήθεια της ΕΕ προς το Αφγανιστάν E-2607/02

Rosa Miguélez Ramos Αυθαίρετες ακινητοποιήσεις αλιευτικών πλοίων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Μαρόκο

E-2608/02

Bruno Gollnisch Έλεγχος της ταυτότητας των επιβατών στις αεροπορικές
µεταφορές

E-2609/02

Antonio Di Pietro Ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ ∆ηµοκρατίας της
Μογγολίας και ΕΕ

E-2610/02

Jan Mulder Μεταφορά/ διάθεση στην αγορά µη µαρκαρισµένων
βοοειδών που προέρχονται από περιοχές οικολογικής
προστασίας

E-2611/02

Camilo Nogueira Román Ακινητοποίηση από πλοία του Ναυτικού του Μαρόκου
του αλιευτικού κεφαλοπόδων "Μπιδουίδο" από την
Γαλικία

E-2612/02

Sérgio Marques Συνέλευση για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης E-2613/02

Michl Ebner Εισαγωγή χαρτονοµισµάτων ενός και δύο ευρώ E-2614/02



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 15

∆ελτίο 21.10.2002 - EL - PE 320.291

Michl Ebner Ρύθµιση σε επίπεδο ΕΕ της κατανάλωσης οινοπνεύµατος
ανάλογα µε την ηλικία, τον χρόνο και τον τόπο

E-2615/02

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Ιστοσελίδες διαχειριστικών αρχών του ΚΠΣ στην Ελλάδα E-2616/02

Michl Ebner Εξισωτική αποζηµίωση στο µισθολογικό σύστηµα των
Ευρωπαϊκών Σχολείων

E-2617/02

Michl Ebner και Giacomo Santini Οδηγία σχετικά µε τα βουνά E-2618/02

Erik Meijer Το δικαίωµα όλων των πολιτικών κινήσεων να διατηρούν
οργάνωση, να συµµετάσχουν στις εκλογές για την
ανάδειξη κοινοβουλίου και τα συναφή δικαιώµατα

E-2619/02

Erik Meijer Η κοινοβουλευτική δηµοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
το προηγούµενο που δηµιουργεί η πρόσφατη ισπανική
απόφαση

E-2620/02

Maurizio Turco Οφέλη της ελευθέρωσης και ζηµίες του προστατευτισµού P-2621/02

Bert Doorn Ενίσχυση προχωµάτων στο Sliedrecht - η νέα αναβολή
στη λήψη αποφάσεως και η απάντηση της Επιτροπής
στην προφορική ερώτηση Η-0578/02

P-2622/02

Markus Ferber Εφαρµογή της νέας οδηγίας για τις ταχυδροµικές
υπηρεσίες 2002/39/ΕΚ από τα προς ένταξη κράτη

E-2623/02

Markus Ferber Εφαρµογή της νέας οδηγίας για τις ταχυδροµικές
υπηρεσίες 2002/39/ΕΚ

E-2624/02

Markus Ferber Φόρος προστιθέµενης αξίας στις ταχυδροµικές υπηρεσίες E-2625/02

Klaus-Heiner Lehne ∆ασµολογική κλάση των ζαχαρούχων κόκκων για την
παραγωγή αναψυκτικών από τσάι µε λεµόνι

E-2626/02

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Προβλήµατα στην υλοποίηση προγραµµάτων σχετικά µε
το περιβάλλον

E-2627/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Εκρηκτική άνοδος των τιµών των αγαθών στην Ελλάδα E-2628/02

Olivier Dupuis Σύλληψη του δηµοσιογράφου Abdallah Zouari δύο µήνες
µετά από την απελευθέρωσή του

E-2629/02

Erik Meijer Έντονη αύξηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, που
προκαλείται από την ναυσιπλοΐα και εξαπλώνεται στην
ήπειρο

E-2630/02

Σταύρος Ξαρχάκος Ελλιπής πληροφόρηση σχετικά µε την χρηµατοδότηση
έργων εκ µέρους της Ε.Ε.

E-2631/02

Elspeth Attwooll CITES - εµπόριο ελεφαντοστού E-2632/02

Philip Bushill-Matthews ∆ιόδια E-2633/02
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Brian Simpson Καταστροφή της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ευρώπης
από τους Βελγικούς Σιδηροδρόµους

E-2634/02

Brian Simpson Αεροπορικές εταιρείες χαµηλού κόστους E-2635/02

Graham Watson ∆ιώξεις χριστιανικών κοινοτήτων στην Ινδονησία E-2636/02

Rosa Miguélez Ramos ∆ράσεις υπέρ της προστασίας των δασών από την
ατµοσφαιρική ρύπανση στην Γαλικία (Ισπανία)

E-2637/02

Rosa Miguélez Ramos ∆ράσεις υπέρ της προστασίας των δασών από τις
πυρκαϊές στην Γαλικία (Ισπανία)

E-2638/02

Kathleen Van Brempt Απαγόρευση των συµπληρωµάτων φθορίου E-2639/02

Daniel Hannan Τέσσερις ερωτήσεις που δεν έχουν λάβει απάντηση P-2640/02

Daniel Hannan Κυρώσεις ΕΕ παραβλάπτουσες επιχειρήσεις της ΕΕ E-2641/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Τα έργα στον Κηφισό ποταµό στην Αθήνα P-2642/02

Benedetto Della Vedova Αντιπροσωπευτικότητα της Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας
Συνδικάτων και των οργανώσεων που είναι µέλη της

P-2643/02

Mogens Camre Παραβίαση της συµφωνίας ΕΟΧ από την Νορβηγία στις
περιπτώσεις εξαγωγής µη νορβηγικών ιχθύων µε
πιστοποιητικά νορβηγικής προέλευσης

E-2644/02

Aντώνιος Τρακατέλλης Ατύχηµα σε εργοστάσιο της ∆ΕΗ E-2645/02

Σταύρος Ξαρχάκος Υπηρεσίες Πολιτικής Αεροπορίας και Μετεωρολογικές
Υπηρεσίες στην ΕΕ

E-2646/02

Richard Corbett Ενιαία εφαρµογή προδιαγραφών E-2647/02

Sérgio Marques Πρόγραµµα POSEIMA, σκέλος ενέργεια E-2648/02

Paulo Casaca Αλιεία ως αθλητική δραστηριότητα E-2649/02

Marco Pannella Παράλειψη καταγγελίας της συµφωνίας συνεργασίας µε
το Βιετνάµ για παραβίαση του άρθρου 2 µετά από
σοβαρές επανειληµµένες και αναρίθµητες παραβιάσεις
των ανθρωπίνων, πολιτικών και θρησκευτικών
δικαιωµάτων

P-2650/02

Kathleen Van Brempt Συστήµατα απενεργοποίησης των κινητών τηλεφώνων E-2651/02

Frank Vanhecke Τελωνειακές συµφωνίες περί λιµένων µεταξύ εθνικών
αρχών

E-2652/02

Frank Vanhecke Χρήση γλωσσών στη σήµανση εµπορικών προϊόντων E-2653/02

Frank Vanhecke Πολιτική της βελγικής κυβέρνησης στον τοµέα της
απασχόλησης

E-2654/02
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Robert Evans Αιχµαλωσία των Maajid Nawaz, Ian Malcolm Nisbett και
Reza Pankhurst στην Αίγυπτο

P-2655/02

Aντώνιος Τρακατέλλης Παροπλισµός των πυρηνικών αντιδραστήρων του
Κοζλοντούι - συµµόρφωση της Βουλγαρίας προς τις
υποχρεώσεις της εταιρικής σχέσης

P-2656/02

Toine Manders Παρακολούθηση αεροσκαφών P-2657/02

José Salafranca Sánchez-Neyra ∆ηµιουργία νέων αντιπροσωπειών της Εξωτερικής
Υπηρεσίας της Επιτροπής

P-2658/02

Gerhard Schmid Συνεργασία µε µη συνεργαζόµενες χώρες ή περιοχές E-2659/02

Robert Evans Αιχµαλωσία των Maajid Nawaz, Ian Malcolm Nisbett και
Reza Pankhurst στην Αίγυπτο

E-2660/02

Patricia McKenna Έργα ανάπλασης στις παραλίες Almadrava και Les
Devesses, Denia, Alicante

E-2661/02

Caroline Lucas Αεροπορικές µεταφορές και περιβάλλον E-2662/02

Glyn Ford ∆ιακρίσεις από τις γαλλικές αρχές E-2663/02

Robert Goebbels "Ουδετερότητα" της πολιτικής ανταγωνισµού στο θέµα
των δικαιωµάτων

E-2664/02

Robert Goebbels Εγκατάσταση υπηρεσιών της Επιτροπής στο
Λουξεµβούργο

E-2665/02

Bart Staes Κατάστηµα για κοινοτικούς υπαλλήλους στις Βρυξέλλες E-2666/02

Bart Staes Κατάστηµα για τους κοινοτικούς υπαλλήλους στις
Βρυξέλλες (2)

E-2667/02

Proinsias De Rossa Εκτόπιση της  Christina Onasanwo από την Ιρλανδία στη
Νιγηρία

P-2668/02

Paulo Casaca Eυρωπαϊκό καρτέλ ζάχαρης P-2669/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Τα ανθρώπινα δικαιώµατα των "ενοικιαζόµενων"
εργαζόµενων

E-2670/02

Σταύρος Ξαρχάκος Καταστροφή πολιτιστικής κληρονοµιάς και διώξεις στην
Ίµβρο και την Τένεδο

E-2671/02

Mary Banotti Ενοικίαση αυτοκινήτων στην ΕΕ σε άτοµα άνω των 70
ετών

E-2672/02

Pasqualina Napoletano και άλλοι Κριτήρια για τη συµπερίληψη µεσογειακών χωρών-
εταίρων στο έγγραφο προγραµµατισµού "Ευρωπαϊκή
Πρωτοβουλία για τη ∆ηµοκρατία και τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου, 2002-2004"

E-2673/02
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Kathleen Van Brempt Περιβαλλοντικά προβλήµατα: πρόσβαση του κοινού στην
ενηµέρωση για την λήψη αποφάσεων στην Ε Ε -
συµµετοχή του κοινού στην λήψη αποφάσεων

E-2674/02

Paulo Casaca Κίνδυνοι για το περιβάλλον και για τους καταναλωτές
από την ιχθυοκαλλιέργεια

E-2675/02

Paul Rübig Επακόλουθα µέτρα του πρασίνου βιβλίου για την
προστασία των καταναλωτών

E-2676/02

Chris Davies Πυρασφάλεια E-2677/02

Erik Meijer, Pedro Marset Campos
και Herman Schmid

Συνέχιση ειρηνικών λύσεων στη µακροχρόνια διαµάχη
στις Φιλιππίνες µε την αποφυγή θέσεως εκτός νόµου των
µη τροµοκρατικών οργανώσεων

E-2678/02

Erik Meijer Εξίσωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδείας σε
κέντρα υποδοχής για προσωρινή διαµονή
προστατευοµένων ζωικών ειδών µε εκείνες για
ζωολογικούς κήπους

E-2679/02

Erik Meijer Ο τερµατισµός της διασυνοριακής συνεργασίας στις
δηµόσιες λεωφορειακές γραµµές µεταξύ Ολλανδίας και
Βελγίου, στην Ευρωπεριφέρεια Scheldemond

E-2680/02

Erik Meijer Αντίφαση µεταξύ της υποχρέωσης διατηρήσεως των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τοµέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της προστασίας της
ιδιωτικής ζωής, βάσει του άρθρου 8 της (ΕΣ∆Α)

E-2681/02

Paulo Casaca Οδηγία σχετικά µε τη νιτρορρύπανση E-2682/02

Freddy Blak Τέλη για την χρησιµοποίηση των ευρωπαϊκών
αυτοκινητοδρόµων

E-2683/02

Freddy Blak Τέλη για την χρησιµοποίηση των ευρωπαϊκών
αυτοκινητοδρόµων

E-2684/02

Herbert Bösch Κατάργηση της θανατικής ποινής E-2685/02

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Μολυσµένα εµφιαλωµένα νερά E-2686/02

Mario Borghezio Τοξικότητα των νοµισµάτων του ενός και των δύο ευρώ E-2687/02

Benedetto Della Vedova Παραβίαση της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
2ας Απριλίου 1979 εκ µέρους της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας
µέσω του τοπικού νόµου υπ' αριθµόν 18 της 7ης
Αυγούστου 2002 τον οποίον εξέδωσε η ∆ιοικητική
Περιφέρεια της Λοµβαρδίας

E-2688/02

Bart Staes Ο ορισµός των εννοιών στο πλαίσιο του Κώδικα
Συµπεριφοράς σχετικά µε τις εξαγωγές όπλων

E-2689/02

Bart Staes Ευρωπαϊκό σύστηµα πιστοποιητικών τελικού προορισµού E-2690/02
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Bart Staes Έγκριση ευρωπαϊκού κώδικα συµπεριφοράς σχετικά µε
τις εξαγωγές όπλων από τα κράτη µέλη

E-2691/02

Bart Staes Ενιαίο ευρωπαϊκό σύστηµα καταχώρησης των όπλων E-2692/02

Bart Staes Ένα ενιαίο σύστηµα καταχώρησης των όπλων E-2693/02

Bart Staes Απλοποίηση του συστήµατος αδειών για τις εξαγωγές και
εισαγωγές αµυντικού υλικού εντός της Ε Ε

E-2694/02

Bart Staes Η χρήση γλωσσών σε εκθέσεις του Ευρωβαροµέτρου E-2695/02

Joaquim Miranda Κρατικές ενισχύσεις για τις θαλάσσιες µεταφορές E-2696/02

Dominique Souchet Μειωµένο ποσοστό ΦΠΑ για τη σίτιση P-2697/02

Kurt Lechner Ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών E-2698/02

Manuel Pérez Álvarez Εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των γιατρών E-2699/02

Manuel Pérez Álvarez Αιτήσεις συµπληρωµατικών παροχών από το γαλλικό
Εθνικό Ταµείο Αλληλεγγύης

E-2700/02

Mario Borghezio Προστασία της ιδιωτικής ζωής στην αλληλογραφία των
ιταλικών τραπεζών

E-2701/02

Paulo Casaca Νοθεία τροφίµων στην Eυρωπαϊκή Ένωση E-2702/02

Raffaele Costa Ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών στις χώρες της
Ένωσης

P-2703/02

Charles Tannock ∆ιώξεις από τις βιρµανικές αρχές E-2704/02

Chris Davies ΦΥΣΗ 2000 - Κύπρος E-2705/02

Chris Davies Εµπορευµατικές υπηρεσίες στη Σήραγγα της Μάγχης E-2706/02

Chris Davies Οδηγία για τους βιότοπους E-2707/02

Chris Davies Εθνικό υδρολογικό σχέδιο της Ισπανίας E-2708/02

Rosa Miguélez Ramos Επιστηµονική έρευνα επί θεµάτων αλιείας στο 4ο
Πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα

E-2709/02

Bartho Pronk ∆υνατότητα σύγκρισης µεταξύ ευρωπαϊκών και
αµερικανικών στατιστικών

E-2710/02

Erik Meijer Οι συνθήκες διαβίωσης των κρατουµένων στις φυλακές
της Ουγγαρίας, υποψηφίου κράτους µέλους

E-2711/02

María Izquierdo Rojo Τα κοινωνικά οφέλη των ισπανών µεταναστών που
εργάζονται στον γαλλικό τρύγο

P-2712/02

Seán Ó Neachtain Συγκέντρωση γεωργικών στατιστικών στοιχείων P-2713/02



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ20

∆ελτίο 21.10.2002 - EL - PE 320.291

Baroness Sarah Ludford O αναγκαστικός επαναπατρισµός προσφύγων από τη
Βόρεια Κορέα εκ µέρους της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της
Κίνας

E-2714/02

Baroness Sarah Ludford O αναγκαστικός επαναπατρισµός προσφύγων από τη
Βόρεια Κορέα εκ µέρους της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της
Κίνας

E-2715/02

Cristiana Muscardini Το ευρώ και το νικέλιο E-2716/02

Vitaliano Gemelli ∆ιοικητικές προσφυγές µονίµων και λοιπών υπαλλήλων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

E-2717/02

Rolf Linkohr Αξιολόγηση των αντιδραστήρων 1 έως 4 του πυρηνικού
εργοστασίου του Κοζλοντούι

P-2718/02

Friedrich-Wilhelm Graefe zu
Baringdorf

Καθυστέρηση στη δηµιουργία ευρωπαϊκού
παρατηρητηρίου για το πρόγραµµα LEADER+

P-2719/02

Σταύρος Ξαρχάκος Προστασία της υγείας των καταναλωτών στην Ελλάδα E-2720/02

Σταύρος Ξαρχάκος Απόψεις του Επιτρόπου Πάττεν για την Αλβανία E-2721/02

Peter Skinner και Helle Thorning-
Schmidt

Οδηγία 1999/38/ΕΚ του Συµβουλίου και η ανάγκη για
περαιτέρω έρευνα στις χηµικές ουσίες που
συγκεντρώνονται στο ξύλο

E-2722/02

Peter Skinner και Helle Thorning-
Schmidt

Εφαρµογή της Οδηγίας 1999/38/ΕΚ σχετικά µε την
προστασία των εργαζοµένων από την καρκινογόνο
επίδραση της σκόνης του ξύλου

E-2723/02

Rosa Miguélez Ramos Ονοµασία της σαρδέλας E-2724/02

Camilo Nogueira Román Παραβίαση των κοινοτικών περιβαλλοντικών
προδιαγραφών κατά την κατασκευή του
αυτοκινητοδρόµου Α-9 ανάµεσα στην Ισπανία και την
Πορτογαλία

E-2725/02

Albert Maat Εξαγωγικές επιστροφές για βοοειδή εκτροφής στο
Μαρόκο

P-2726/02

Gerhard Schmid Μονάδες διαχείρισης των συνόρων E-2727/02

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Μη καταβολή ενισχύσεων σε Έλληνες βιοκαλλιεργητές E-2728/02

Eµµανουήλ Μπακόπουλος Σύµβουλος ακροάσεων σε διαδικασίες ανταγωνισµού E-2729/02

Εµµανουήλ Μπακόπουλος MARINA II & Νότια Ευρώπη E-2730/02

Mary Honeyball ∆ιαγωνισµός Μις Κόσµος στη Νιγηρία E-2731/02

Robert Goebbels Συµπεράσµατα δυνάµενα να συναχθούν από τη σουηδική
εµπειρία στον τοµέα των συνταξιοδοτικών ταµείων

E-2732/02
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Nelly Maes Χρηµατο-οικονοµική ενίσχυση στην ευρωπαϊκή
βιοµηχανία πετρελαίου

E-2733/02

Ilda Figueiredo Εγκατάσταση ραντάρ στη νήσο Μαδέρα E-2734/02

Ilda Figueiredo Κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις της διεύρυνσης
της ΕΕ

E-2735/02

Raffaele Costa Ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών στις χώρες της
Ένωσης

E-2736/02

Torben Lund Οριακές τιµές για γενετικώς τροποποιηµένους
οργανισµούς (ΓΤΟ)και αµέλεια κατά την προετοιµασία
των νόµων

P-2737/02

Charles Tannock και Theresa
Villiers

Στάδιο προόδου του Σχεδίου για την κυκλοφοριακή
συµφόρηση του Λονδίνου

E-2738/02

Eµµανουήλ Μπακόπουλος Αποκλίσεις των τιµών των αυτοκινήτων στην Ε.Ε. E-2739/02

Eµµανουήλ Μπακόπουλος Aεροδρόµιο Αθηνών E-2740/02

Eµµανουήλ Μπακόπουλος Βιολογική γεωργία στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση E-2741/02

Eµµανουήλ Μπακόπουλος Έλλειψη ελληνικών στην ιστοσελίδα του INFOREGIO E-2742/02

Ian Hudghton Αποδοχές των εργαζοµένων στον τοµέα της αλιείας E-2743/02

Ian Hudghton Λοιµώδης Αιµοποιητική Νέκρωση E-2744/02

Ian Hudghton Εµβόλιο κατά της λοιµώδους αναιµίας του σολοµού E-2745/02

Samuli Pohjamo και Mikko Pesälä Συµπερίληψη της τύρβης στην οδηγία για τα
µεταλλευτικά απόβλητα

E-2746/02

Raffaele Costa Ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών στις χώρες της
Ένωσης

E-2747/02

Peter Skinner Παράνοµη εισαγωγή κρέατος από την Αφρική P-2748/02

Bart Staes Αναπροσαρµογή της "κοινοτικής" συνοικίας των
Βρυξελλών στη διεύρυνση

P-2749/02

María Izquierdo Rojo Ο βιασµός της πακιστανής διδασκάλισσας Mukhtar Mai
και το και το "δίκαιο" των αυτοχθόνων φυλών

E-2750/02

Michael Cashman Ταξιδιωτικές επιταγές P-2751/02

Joan Colom I Naval ∆ηµοσιονοµική εκτέλεση της Κατηγορίας 2 των
∆ηµοσιονοµικών Προοπτικών κατά τον προϋπολογισµό
2002

P-2752/02

Isabelle Caullery Παρεµπόδιση των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων P-2753/02

Iωάννης Μαρίνος Λαθροµετανάστευση E-2754/02

Avril Doyle ∆ιασυνοριακά κοινωνικά θέµατα E-2755/02
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Jan Mulder ∆ιορισµοί µε πολιτικά κίνητρα στον πολωνικό οργανισµό
πληρωµών SAPARD (Ειδικό Πρόγραµµα για την γεωργία
και την αγροτική ανάπτυξη)  .

E-2756/02

Glyn Ford Τράπεζα Ανάπτυξης Βόρειο- Ανατολικής Ασίας E-2757/02

Olivier Dupuis Εκτέλεση των κ.κ. Yoshiteru Hamada και Tatsuya Haruta E-2758/02

Frank Vanhecke Η τροµοκρατία E-2759/02

Frank Vanhecke Η πολιτική ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης E-2760/02

Bart Staes Οι χρησιµοποιούµενες γλώσσες για την κλήση του
αριθµού έκτακτης ανάγκης 112

E-2761/02

Bart Staes Η κανονιστική ρύθµιση των διαφηµιστικών εκστρατειών
που αναλαµβάνονται µε την ευκαιρία των εορτών που
απευθύνονται στα παιδιά

E-2762/02

Bart Staes Η µεταφορά οργανικού λιπάσµατος και η ελεύθερη
κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων

E-2763/02

Bart Staes Γλωσσικές διακρίσεις - έρευνα σχετικά µε την πρόσληψη
υποψηφίων µε "µητρική γλώσσα την�"

E-2764/02

Kathleen Van Brempt Πρόταση οδηγίας σχετικά µε την περιβαλλοντική ευθύνη
- Γραπτή ερώτηση Ρ-2156/02-Ανεπαρκής απάντηση -
Παραβίαση του άρθρου 197 της Συνθήκης ΕΚ

E-2765/02

Kathleen Van Brempt Πρόταση οδηγίας σχετικά µε την περιβαλλοντική ευθύνη
- Γραπτή ερώτηση Ρ-2156/02-Ανεπαρκής απάντηση -
Παραβίαση του άρθρου 197 της Συνθήκης ΕΚ

E-2766/02

Kathleen Van Brempt CELEX - Πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες που
αφορούν τις εργασίες και τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

E-2767/02

Kathleen Van Brempt Ασφάλεια αυτοκινήτου αναλόγως µε τη χρήση του ("Pay-
as-you-drive")

E-2768/02

Kathleen Van Brempt Κατηγορίες ασφάλειας στο ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο E-2769/02

Raffaele Costa Ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών στις χώρες της
Ένωσης

E-2770/02

Raffaele Costa Ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών στις χώρες της
Ένωσης

E-2771/02

Giovanni Pittella ∆ιαδικασία γνωστοποίησης στο κοινό. Πρώην Νόµος
236/93

P-2772/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων - καταγγελία
00/4404, SG(2000) A/3828/2

E-2773/02

Struan Stevenson Ευρώ E-2774/02
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Juan Naranjo Escobar Αλλεργίες στα κέρµατα του 1 και 2 ευρώ E-2775/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Σύλληψη του αλιευτικού "Viduido" E-2776/02

Robert Goebbels Οδηγία "επίπτωση" και αρχή της επικουρικότητας E-2777/02

Giovanni Pittella Ευρωπαϊκή ταυτότητα E-2778/02

Luigi Cocilovo Εφαρµογή των Κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και
574/72 στο πλαίσιο της Συµφωνίας ΕΕ - Ελβετίας

E-2779/02

Luigi Cocilovo Ιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια διαµονής σε κράτος
µέλος άλλο από το κράτος κατοικίας. Άρθρα 22 και 31
του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71

E-2780/02

Jan Mulder Το Καλινινγκράντ και η προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων της Ένωσης

E-2781/02

Avril Doyle Φθοριούχες ουσίες στο πόσιµο νερό E-2782/02

Chris Davies Κοινοτική Πρωτοβουλία για το νερό στην Παγκόσµια
∆ιάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη

E-2783/02

Glyn Ford Κλείσιµο του εργοστασίου της Federal Mogul - µεταφορά
των θέσεων εργασίας σε υποψήφιες προς ένταξη χώρες

E-2784/02

Glyn Ford Κλείσιµο του εργοστασίου της Federal Mogul - µη
κοινοποίηση στους εργαζοµένους

E-2785/02

Ulla Sandbæk Ζάχαρη E-2786/02

Ulla Sandbæk Ζάχαρη E-2787/02

Raffaele Costa Ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών στις χώρες της
Ένωσης

E-2788/02

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Ανήλικα παιδιά - στρατιώτες E-2789/02

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης ∆ιεθνής Συνθήκη κατά των βασανιστηρίων - Αποχή ΗΠΑ E-2790/02

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Αύξηση εργατικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα E-2791/02

Σταύρος Ξαρχάκος Έλεγχος των ασθενειών των ζώων στην Ελλάδα E-2792/02

Robert Goebbels Ανταγωνισµός στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών E-2793/02

Giacomo Santini Κλείσιµο του τελικού τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου
του Μπρένερο που επεβλήθη από την κυβέρνηση του
Τιρόλου στα βαρέα οχήµατα κατά τις νυκτερινές ώρες

E-2794/02

Jan Dhaene Η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα της Κινητικότητας και η
Ευρωπαϊκή Ηµέρα Χωρίς Αυτοκίνητα

E-2795/02

José Ribeiro e Castro Aνατολικό Τιµόρ - Αξιολόγηση της βοήθειας P-2796/02

Caroline Lucas Ηχητικός εντοπιστής χαµηλής συχνότητας (LFAS) E-2797/02



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ24

∆ελτίο 21.10.2002 - EL - PE 320.291

Caroline Lucas Συµβάσεις προµηθειών του δηµοσίου:
αναδιαπραγµάτευση των τιµών

E-2798/02

Caroline Lucas Συµβάσεις προµηθειών του δηµοσίου: αξιολόγηση των
προσφορών

E-2799/02

Chris Davies Μονάδες παραγωγής τσιµέντου στο Clitheroe του
Ηνωµένου Βασιλείου

E-2800/02

Miquel Mayol I Raynal Φυλάκιση της Leyla Zana και προσχώρηση της Τουρκίας E-2801/02

Miquel Mayol I Raynal Φυλάκιση της Leyla Zana και προσχώρηση της Τουρκίας E-2802/02

Bart Staes Η διδασκαλία των γλωσσών στα ευρωπαϊκά σχολεία του
Βελγίου

E-2803/02

Raffaele Costa Ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών στις χώρες της
Ένωσης

E-2804/02

Χρήστος Φώλιας Οδηγία 2000/35/ΕΚ σχετικά µε την καταπολέµηση των
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές

P-2805/02

Jules Maaten Ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά µε  ελαστικότερους
κανόνες για τη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος
στα κράτη της ζώνης του ευρώ (24 Σεπτεµβρίου 2002)

P-2806/02

Gabriele Stauner Έκνοµες προσαυξήσεις αποδοχών για µέλη της Επιτροπής E-2807/02

Graham Watson Αναθεώρηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής -
αποκλειστική ζώνη των δώδεκα µιλίων

E-2808/02

Graham Watson Αλλεργίες από τρόφιµα και συστατικά τροφίµων που
χρησιµοποιούνται στα εστιατόρια

E-2809/02

Stephen Hughes Αλιεία µε απλάδια δίχτυα στη Βόρειο Θάλασσα E-2810/02

Salvador Jové Peres Αντικανονική αποδοχή εκ µέρους της Επιτροπής µιας
προς τα άνω διόρθωσης των δεδοµένων που σχετίζονται
µε τις ποσότητες της µεταποιηµένης τοµάτας

E-2811/02

Salvador Jové Peres Αντικανονική αποδοχή εκ µέρους της Επιτροπής µιας
προς τα άνω διόρθωσης των δεδοµένων που σχετίζονται
µε τις ποσότητες της µεταποιηµένης τοµάτας

E-2812/02

Salvador Jové Peres Αντικανονική αποδοχή εκ µέρους της Επιτροπής µιας
προς τα άνω διόρθωσης των δεδοµένων που σχετίζονται
µε τις ποσότητες της µεταποιηµένης τοµάτας

E-2813/02

Rosa Miguélez Ramos Περιορισµοί του στόλου σε τρίτες χώρες E-2814/02

Miquel Mayol I Raynal Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων E-2815/02

Raffaele Costa Ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών στις χώρες της
Ένωσης

E-2816/02
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Bill Newton Dunn "Lemon curd" και "mince-meat" P-2817/02

Theresa Villiers Η οδηγία περί καταχρήσεων της αγοράς και οι
δηµοσιογράφοι

P-2818/02

Chris Davies Απάντηση της ισπανικής κυβέρνησης προς την Επιτροπή
όσον αφορά το Ισπανικό Εθνικό Υδρολογικό Σχέδιο

E-2819/02

Marco Pannella Υπόθεση του ∆όκτορος Nguyen Dan Que E-2820/02

Jules Maaten Η ακτινοβολία των φορητών τηλεφώνων E-2821/02

Angelika Niebler Έντυπα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραµµα δράσης
"Νεολαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-2822/02

Kathleen Van Brempt Συµπληρωµατική χρηµατοδοτική υποστήριξη σε
αναπτυσσόµενες χώρες µε στόχο την εφαρµογή της
Σύµβασης για το Κλίµα

E-2823/02

Kathleen Van Brempt Τα τροπικά και άλλα δάση στις αναπτυσσόµενες χώρες -
διατήρηση και βιώσιµη διαχείριση

E-2824/02

Kathleen Van Brempt Η αµερικανική πρωτοβουλία "Congo Basin Forest
Partnership" για την προστασία των δασών στο
λεκανοπέδιο του Κονγκό και η θέση της Επιτροπής

E-2825/02

Kathleen Van Brempt Πρόγραµµα δράσης για την ενσωµάτωση της
κλιµατολογικής πτυχής στην αναπτυξιακή πολιτική της
ΕΕ

E-2826/02

Hans Karlsson Η κρατική ενίσχυση προκαλεί στρέβλωση του
ανταγωνισµού!

E-2827/02

Raffaele Costa Ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών στις χώρες της
Ένωσης

E-2828/02

Struan Stevenson Παράνοµη αλιεία µε παρασυρόµενα δίχτυα E-2829/02

Isidoro Sánchez García Στρατιωτικές ασκήσεις στη Fuerteventura (Κανάριοι
Νήσοι) Ισπανία/ΝΑΤΟ

E-2830/02

Robert Goebbels ∆ιεθνές εµπόριο και κανόνες σχετικά µε τη δηµοσίευση
των ισολογισµών

E-2831/02

Sergio Berlato Απαγόρευση των εξαγωγών ευρωπαϊκών πιστοποιηµένων
βιολογιών προϊόντων στις ΗΠΑ

E-2832/02

Anneli Hulthén Σαλµονέλα σε παρασκευάσµατα από κρέας E-2833/02

Karin Riis-Jørgensen Επιστροφή ΦΠΑ P-2834/02

Jorge Hernández Mollar Κοινοτική ενίσχυση για την εµφιάλωση του οίνου της
Μάλαγα

E-2835/02
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Jorge Hernández Mollar Η κατάσταση σχετικά µε τη νέα ρύθµιση για τις
ευρεσιτεχνίες στην ΕΕ

E-2836/02

Jorge Hernández Mollar Βαθµός εφαρµογής της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ E-2837/02

Salvador Garriga Polledo Οροθέτηση της περιοχής αλιείας στις εκβολές του
ποταµού Γουαδιάνα

E-2838/02

Salvador Garriga Polledo Ενισχύσεις προκειµένου να διευκολυνθεί η ελευθέρωση
της ενοικίασης αγροτικών γαιών

E-2839/02

Sebastiano Musumeci Ασφάλεια στους λιµένες E-2840/02

Roberta Angelilli Χρησιµοποίηση των πόρων EQUAL, ΕΚΤ και IV
προγράµµατος δράσης για την ισότητα µεταξύ ανδρών
και γυναικών εκ µέρους του ∆ήµου Ρώµης

P-2841/02

Raffaele Costa Ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών στις χώρες της
Ένωσης

E-2842/02

Ian Hudghton Συνέπειες της καθυστέρησης των προτάσεων που
αφορούν την κοινή αλιευτική πολιτική

P-2843/02

Olivier Dupuis Χρήση του ευρωπαϊκού δηµόσιου χρήµατος στο Κόσοβο E-2844/02

Marco Pannella Εξαπόλυση νέων διώξεων εναντίον των Ορεινών
(Montagnards) στην Καµπότζη και το Βιετνάµ

E-2845/02

Erik Meijer Άνιση µεταχείριση τριών υποψηφίων στα πλαίσια της
διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης παροχής υπηρεσιών, στη
γραµµή µεγάλης ταχύτητας στις Κάτω Χώρες, µε στόχο
την απόσπαση υψηλότερου ποσού

E-2846/02

Erik Meijer Η έλλειψη έρευνας και προληπτικών µέτρων για την
περίπτωση της πτώσης κοσµικών αντικειµένων στη γη και
των συνεπαγοµένων καταστροφών

E-2847/02

María Valenciano Martínez-Orozco Εξέλιξη της διαδικασίας επί παραβάσει 2000/4879 P-2848/02

Bart Staes Η αναγνώριση της δασικής περιοχής  La Pouppe ως
βιοτόπου

P-2849/02

Alexander de Roo Σχέδιο µεταφοράς υδάτων του ποταµού Έβρου στην
Καταλονία της Ισπανίας

P-2850/02

Marialiese Flemming Εµπόριο µε δέρµατα E-2851/02

Aλέξανδρος Αλαβάνος Προβλήµατα στους παραγωγούς κηπευτικών των χωρών
ΕΕ από την µη κατάργηση της χρήσης του βρωµιούχου
µεθυλίου στις αναπτυσσόµενες χώρες

E-2852/02

Aντώνιος Τρακατέλλης Κλιµατικές µεταβολές: Εφαρµογή του πρωτοκόλλου του
Κυότο στην Ελλάδα

E-2853/02

Marco Pannella Νέα φυλάκιση του δηµοσιογράφου Nguyen Vu Binh E-2854/02
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Roberta Angelilli Χρησιµοποίηση των πόρων Save II κα  Altener II εκ
µέρους του ∆ήµου Ρώµης

E-2855/02

Roberta Angelilli Χρησιµοποίηση των πόρων υπέρ των προσφύγων και των
διακινουµένων εργαζοµένων εκ µέρους του ∆ήµου Ρώµης

E-2856/02

Roberta Angelilli Χρησιµοποίηση του Ταµείου "Πρόγραµµα Daphne"  εκ
µέρους του ∆ήµου Ρώµης

E-2857/02

Roberta Angelilli Χρησιµοποίηση των πόρων Life III, V° Πρόγραµµα
δράσης για το  περιβάλλον και µία βιώσιµη ανάπτυξη,
δράσεις κατάρτισης και ευαισθητοποίησης στα
περιβαλλοντικά προγράµµατα εκ µέρους του ∆ήµου
Ρώµης

E-2858/02

Ria Oomen-Ruijten Επεξεργασία λιπών προερχοµένων από παραπροϊόντα
σφαγίου

E-2859/02

Margrietus van den Berg Καθυστέρηση της ετήσιας  έκθεσης σχετικά µε το
πρόγραµµα δράσης για την καταπολέµηση του Έιτζ

E-2860/02

José Ribeiro e Castro Αγκόλα: ∆ιαφάνεια του κρατικού προϋπολογισµού E-2861/02

José Ribeiro e Castro Αγκόλα: Προϋπολογισµός 2003 E-2862/02

Raffaele Costa Ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών στις χώρες της
Ένωσης

E-2863/02

____________________________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ. Αριθ. ΡΕ Συντάκτης Θέµα Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Ηµεροµηνία
λήξης

Υπογραφές

12/2002 321.957 Proinsias de ROSSA Η συνεχιζόµενη αναταραχή στη ∆υτική Παπουασία 24.07.2002 24.10.2002 11

13/2002 323.196 Daniel DUCARME Η άρνηση ενδιάµεσης αναθεώρησης της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής

23.09.2002 23.12.2002 3

 14/2002 323.497 Marco PANNELLA, Paula CASACA,
Daniel Marc COHN-BENDIT, Chris
DAVIES και Charles TANNOCK

Η παραβίαση των θεµελιωδών δικαιωµάτων του
βιετναµικού λαού και για την απελευθέρωση των
θρησκευτικών αρχών

23.09.2002 23.12.2002 9

15/2002 323.498 Marco PANNELLA, Paulo CASACA,
Daniel COHN-BENDIT, Chris
DAVIES και Charles TANNOCK

Η παραβίαση των θεµελιωδών δικαιωµάτων του
βιετναµικού λαού και το σεβασµό των δικαιωµάτων
των Montagnards

23.09.2002 23.12.2002 8

                                                     
1 Κατάσταση στις  26.09.2002



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 29

∆ελτίο 21.10.2002 - EL - PE 320.291

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ30

∆ελτίο 21.10.2002 - EL - PE 320.291

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

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

BROK
(PPE-DE)

∆ιεύρυνση: έκθεση προόδου AFET (O) 30.09.02 C5-0474/02

AUROI
(VERTS/ALE)

Προϊόντα ζωικής προέλευσης για
κατανάλωση από τον άνθρωπο:
ασφάλεια, επίσηµοι έλεγχοι (τροπ.
οδ. 89/662)

AGRI (Γ) 02.10.02 C5-0340/02

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Μεταρρύθµιση της διαδικασίας
εκκαθάρισης των λογαριασµών

AGRI (Γ) 02.10.02

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Καταπολέµηση του ΑΙDS, της
ελονοσίας, της φυµατίωσης στις
αναπτυσσόµενες χώρες: πρόγραµµα
έρευνας (ΕDCTP)

BUDG (Γ) 08.10.02 C5-0392/02

WALTER
(PSE)

Φυσικές, τεχνολογικές ή
περιβαλλοντικές καταστροφές:
Ταµείο Αλληλεγγύης της ΕΕ

BUDG (Γ) 25.09.02 C5-0441/02

MIRANDA
(GUE/NGL)

Συµφωνία αλιείας ΕΚ/Αγκόλας :
περίοδος από 3 Αυγούστου 2002 έως
2 Αυγούστου 2004

DEVE (Γ) 02.10.02

Οµάδα
GUE/NGL

Καταπολέµηση του ΑΙDS, της
ελονοσίας, της φυµατίωσης στις
αναπτυσσόµενες χώρες: πρόγραµµα
έρευνας (ΕDCTP)

DEVE (Γ) 02.10.02 C5-0392/02

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Συνεργασία για την ανάπτυξη: χώρες
της Ασίας και της Λατινικής
Αµερικής ALA (τροποποίηση
οδηγίας 2258/96/ΕΕ)

DEVE (O) 02.10.02 C5-0368/02

BERES
(PSE)

Πιστώσεις που χορηγούνται στους
καταναλωτές: εναρµόνιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών
(κατάργηση οδηγίας)

ECON (Γ) 01.10.02 C5-0420/02
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

HUHNE
(ELDR)

Εταιρικό δίκαιο: απαιτήσεις
δηµοσιότητας (τροποποίηση οδηγίας
68/151/ΕΟΚ)

ECON (Γ) 01.10.02 C5-0252/02

KARAS
(PPE-DE)

Ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος:
θέσπιση τριµερούς κοινωνικής
συνόδου κορυφής για τη µεγέθυνση
και την απασχόληση

ECON (Γ) 01.10.02

MAYOL I RAYNAL
(VERTS/ALE)

Περαιτέρω χρήση και εµπορική
εκµετάλλευση εγγράφων του
δηµόσιου τοµέα

ECON (Γ) 01.10.02 C5-0292/02

TORRES MARQUES
(PSE)

Νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες:
πρόληψη µέσω της τελωνειακής
συνεργασίας

ECON (Γ) 01.10.02 C5-0291/02

KAUPPI
(PPE-DE)

Καύσιµα: ειδικό φορολογικό
καθεστώς για το πετρέλαιο κίνησης,
ειδικοί φόροι κατανάλωσης για τη
βενζίνη και το πετρέλαιο

ECON (O) 01.10.02 C5-0409/02

DAVIES
(ELDR)

∆ιατήρηση των αλιευτικών
αποθεµάτων: απαγόρευση
αφαίρεσης πτερυγίων καρχαρία επί
των σκαφών

ENVI (Γ) 02.10.02 C5-0411/02

MALLIORI
(PSE)

Ναρκωτικά και ψυχοτρόπες ουσίες:
εµπόριο των πρόδροµων
ναρκωτικών, έλεγχος και επιτήρηση

ENVI (Γ) 02.10.02 C5-0415/02

SORNOSA
MARTÍNEZ
(PSE)

Πιστώσεις που χορηγούνται στους
καταναλωτές: εναρµόνιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών
(κατάργηση οδηγίας)

ENVI (Γ) 02.10.02 C5-0420/02

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
(GUE/NGL)

Περιβάλλον: αντιρρυπαντικά
χρώµατα στα σκάφη, απαγόρευση
οργανοκασσιτερικών ενώσεων

ENVI (Γ) 03.10.02 C5-0347/02

Οµάδα
PPE-DE

Προαγωγή της συνδυασµένης
παραγωγής ενέργειας για θερµότητα
και ηλεκτρισµό

ENVI (Γ) 02.10.02 C5-0366/02
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
PPE-DE

Καύσιµα: ειδικό φορολογικό
καθεστώς για το πετρέλαιο κίνησης,
ειδικοί φόροι κατανάλωσης για τη
βενζίνη και το πετρέλαιο

ENVI (Γ) 02.10.02 C5-0409/02

FERREIRA
(PSE)

Ανθρώπινη διατροφή: νέα
γλυκαντικά,σουκραλόζη και άλας
ασπαρτάµης (τροπ. οδ. 94/35/ΕΚ)

ENVI (O) 02.10.02 C5-0341/02

LANNOYE
(VERTS/ALE)

Υγεία, περιβάλλον: χρήση
εννεϋλοφαινόλης, αιθοξυλιωµένης
εννεϋλοφαινόλης και κονίας (26η
τροποποίηση οδηγίας)

ENVI (O) 02.10.02 C5-0382/02

LIESE
(PPE-DE)

Ανθρώπινοι ιστοί και κύτταρα ENVI (O) 02.10.02 C5-0302/02

MALLIORI
(PSE)

Ασφάλεια των τροφίµων: αρώµατα
καπνιστών τροφίµων, αξιολόγηση
και έγκριση

ENVI (O) 02.10.02 C5-0348/02

NOBILIA
(UEN)

Προστασία του περιβάλλοντος:
απορρυπαντικά,
βιοαποικοδοµησιµότητα και
σήµανση

ENVI (O) 02.10.02 C5-0404/02

PAULSEN
(ELDR)

Ανθρώπινη υγεία, πρόσθετες ύλες
τροφίµων: όροι για τη χρήση της
πρόσθετης ύλης Ε 425 Konjac (τροπ.
οδηγίας)

ENVI (O) 02.10.02 C5-0378/02

SCHNELLHARDT
(PPE-DE)

Προϊόντα ζωικής προέλευσης για
κατανάλωση από τον άνθρωπο:
ασφάλεια, επίσηµοι έλεγχοι (τροπ.
οδ. 89/662)

ENVI (O) 02.10.02 C5-0340/02

Οµάδα
PPE-DE

∆άση: προστασία και
πρακολούθηση, νέα κοινοτική δράση
Forest Focus (΄Εµφαση στα δάση)

ENVI (O) 02.10.02 C5-0351/02

Οµάδα
PSE

Καύσιµα: ειδικό φορολογικό
καθεστώς για το πετρέλαιο κίνησης,
ειδικοί φόροι κατανάλωσης για τη
βενζίνη και το πετρέλαιο

ITRE (Γ) 08.10.02 C5-0409/02
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

CAUDRON
(GUE/NGL)

Καταπολέµηση του ΑΙDS, της
ελονοσίας, της φυµατίωσης στις
αναπτυσσόµενες χώρες: πρόγραµµα
έρευνας (ΕDCTP)

ITRE (O) 08.10.02 C5-0392/02

LEHNE
(PPE-DE)

Καταπολέµηση της
εγκληµατικότητας: η διαφθορά στον
ιδιωτικό τοµέα. Πρωτοβουλία της
∆ανίας

JURI (Γ) 01.10.02 C5-0376/02

THYSSEN
(PPE-DE)

Προστασία των καταναλωτών στην
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση: πτυχές της
νοµικής προστασίας. Πράσινο
Βιβλίο

JURI (O) 08.10.02 C5-0294/02

CAPPATO
(NI)

Περαιτέρω χρήση και εµπορική
εκµετάλλευση εγγράφων του
δηµόσιου τοµέα

LIBE (Γ) 02.10.02 C5-0292/02

MARINHO
(PSE)

Αστικό και εµπορικό δίκτυο:
πρόσβαση στη δικαιοσύνη,
εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των
διαφορών ΑDR. Πράσινη Βίβλος

LIBE (Γ) 02.10.02 C5-0284/02

PACIOTTI
(PSE)

Κοινωνία της πληροφορίας,
eEurope: ορθή πρακτική και
ασφάλεια δικτύων, πρόγραµµα
MODINIS 2003-2005

LIBE (Γ) 02.10.02 C5-0425/02

SMET
(PPE-DE)

΄Ισες ευκαιρίες γυναικών και ανδρών
στην ΄Ενωση. ΄Εκτη ετήσια έκθεση
2001

LIBE (Γ) 02.10.02 C5-0336/02

van der LAAN
(ELDR)

∆ηµόσια υγεία: τοξικοµανία,
πρόληψη και µείωση των κινδύνων

LIBE (Γ) 02.10.02 C5-0270/02

KIRKHOPE
(PPE-DE)

Εγκλήµατα πολέµου και κατά της
ανθρωπότητας: έρευνα και δίωξη.
Πρωτοβουλία της ∆ανίας

LIBE (O) 02.10.02 C5-0418/02

OREJA
(PPE-DE)

Πρόσβαση στα έγγραφα: άνοιγµα
στο κοινό των ιστορικών αρχείων
της κοινότητας και της ΕΚΑΕ

LIBE (O) 02.10.02 C5-0417/02
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

PIRKER
(PPE-DE)

Ναρκωτικά και ψυχοτρόπες ουσίες:
εµπόριο των πρόδροµων
ναρκωτικών, έλεγχος και επιτήρηση

LIBE (O) 02.10.02 C5-0415/02

SOUSA PINTO
(PSE)

∆ικαστική συνεργασία: αµοιβαία
αναγνώριση των ποινικών
αποφάσεων, έκπτωση από
δικαιώµατα. Πρωτοβουλία

LIBE (O) 02.10.02 C5-0419/02

ATTWOOLL
(ELDR)

∆ιατήρηση των αλιευτικών
αποθεµάτων: απαγόρευση
αφαίρεσης πτερυγίων καρχαρία επί
των σκαφών

PECH (O) 30.09.02 C5-0411/02

McKENNA
(VERTS/ALE)

∆ιατήρηση των ιχθυαποθεµάτων:
µέτρα ελέγχου της αλιείας των
άκρως µεταναστευτικών ιχθύων
(τροπ. κανονισµού)

PECH (O) 30.09.02 C5-0406/02

Οµάδα
PSE

∆ιατήρηση των αλιευτικών πόρων:
στατιστική καταγραφή του τόνου,
του ξιφία

PECH (O) 30.09.02 C5-0412/02

WENZEL-PERILLO
(PPE-DE)

Καύσιµα: ειδικό φορολογικό
καθεστώς για το πετρέλαιο κίνησης,
ειδικοί φόροι κατανάλωσης για τη
βενζίνη και το πετρέλαιο

RETT (Γ) 08.10.02 C5-0409/02

BEREND
(PPE-DE)

Φυσικές, τεχνολογικές ή
περιβαλλοντικές καταστροφές:
Ταµείο Αλληλεγγύης της ΕΕ

RETT (O) 07.10.02 C5-0441/02

POHJAMO
(ELDR)

Στατιστικές δηλώσεις για την
αεροπορική µεταφορά επιβατών,
εµπορευµάτων και ταχυδροµείου

RETT (O) 08.10.02 C4-0419/95

______________________
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο για τις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ - τµήµα Εγγυήσεων -
Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 6/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 782
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο για τις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ - Τµήµα Εγγυήσεων -
Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 7/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 901
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η ζώνη ευρώ στην παγκόσµια
οικονοµία - απολογισµός των τριών πρώτων ετών

ECON COM (02) 332
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων
των Κοινοτήτων και καταπολέµηση της απάτης - Ετήσια έκθεση για
το 2001

ECON
JURI
LIBE

CONT

COM (02) 348
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: Για µια στρατηγική πληροφόρησης και
επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης

AFCO
AFET
BUDG
LIBE
CULT

COM (02) 350
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Καταγραφή των ενεργειών που απορρέουν από την
Ετήσια Στρατηγική Πολιτικής για το 2003

TOUT
AFCO

COM (02) 427
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για τη φορολογία των επιβατικών αυτοκινήτων στην
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση - Επιλογές για δράση σε εθνικό και κοινοτικό
επίπεδο

ENVI
ITRE
RETT
ECON

COM (02) 431
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: Ετήσια ΄Εκθεση SAPARD - ΄Ετος 2001

AFET
BUDG
CONT
ITRE
AGRI

COM (02) 434
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: Σχόλια της Επιτροπής για τα
συµπεράσµατα της µεσοπρόθεσµης αξιολόγησης του προγράµµατος-
πλαισίου για την ενέργεια (1998-2002)

BUDG
ITRE

COM (02) 448
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Ειδική ∆ιοικητική Περιφέρεια του Χονγκ Κονγκ:
Τέταρτη ετήσια έκθεση - 2001

ITRE
AFET

COM (02) 450
τελ.

_______________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης µας γνωστοποίησε το διορισµό της
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής από το Συµβούλιο που ανανεώνεται για την περίοδο από 21
Σεπτεµβρίου 2002 έως τις 20 Σεπτεµβρίου 2006.

Η απόφαση του Συµβουλίου στην οποία περιλαµβάνονται τα ονόµατα και οι αρµοδιότητες των µελών της
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων L 253 της 21ης Σεπτεµβρίου 2002.

____________________________
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

111/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναερίου χώρου της Γεωργίας

Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2002

Η ΕΕ ανησυχεί σοβαρά για την αυξανόµενη ένταση στα σύνορα Ρωσίας-Γεωργίας µετά τα γεγονότα που
έλαβαν χώρα κατά τα τέλη Ιουλίου 2002.

Η ΕΕ καλεί όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να τηρήσουν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις,
συµπεριλαµβανοµένης της εδαφικής ακεραιότητας όλων των χωρών της περιοχής. Οι αρχές οφείλουν να
συνεργαστούν στενότερα επί του θέµατος της ασφαλείας των συνόρων και να αναπτύξουν ως εκ τούτου την
αµοιβαία εµπιστοσύνη. Η ΕΕ ενθαρρύνει τις πλευρές να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την
ύφεση των υφισταµένων εντάσεων και την αποφυγή κάθε ενέργειας ή δηλώσεως η οποία θα τις ενέτεινε.

Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δήλωση του Προέδρου Σεβαρνάτζε δια της οποίας δεσµεύεται να
βελτιώσει τον έλεγχο επί της Φάραγγος του Πανκίζι.

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

________________________

112/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη δίκη του κ. Ζακιγιάνοφ

Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2002

Η ΕΕ εκφράζει την ανησυχία της για την εξέλιξη των γεγονότων που οδήγησαν στη δίκη του
κ. Γκαλυµζάν Ζακιγιάνοφ, και για τη διεξαγωγή και τις διαδικασίες της δίκης του.

Η ΕΕ τονίζει τη σηµασία ενός διαφανούς δικαστικού συστήµατος και καλεί την Προεδρία και την
Κυβέρνηση του Καζακστάν να µην παρεκκλίνουν από τις διεθνείς τους υποχρεώσεις για την τήρηση της
δηµοκρατίας, των αρχών του διεθνούς δικαίου, και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

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

________________________
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113/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε
τα αποτελέσµατα της Λαϊκής Συµβουλευτικής Συνέλευσης στην Ινδονησία

Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολούθησε µε ενδιαφέρον τις διασκέψεις της Λαϊκής Συµβουλευτικής
Συνέλευσης στην Ινδονησία σχετικά µε την τροποποίηση του ινδονησιακού συντάγµατος και θεωρεί ότι οι
αποφάσεις της αποτελούν ένα σηµαντικό βήµα για την ενίσχυση της δηµοκρατίας στην Ινδονησία.

Η τέταρτη τροποποίηση του Συντάγµατος του 1945 προετοιµάζει το έδαφος για την άµεση εκλογή του
προέδρου και του αντιπροέδρου καθώς και για τη µελλοντική σύνθεση της Λαϊκής Συµβουλευτικής
Συνέλευσης που θα απαρτίζεται αποκλειστικά από εκλεγµένα µέλη και συνεπώς θα είναι απευθείας υπόλογη
στο λαό της Ινδονησίας.

Με την τροποποίηση του Συντάγµατος και την απόφαση που έλαβε να συστήσει συνταγµατική επιτροπή, η
Λαϊκή Συµβουλευτική Συνέλευση προετοιµάζει το έδαφος για τις εκλογές του 2004 καθώς και για µια
γενικότερη αναθεώρηση του Συντάγµατος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρακολουθήσει µε ενδιαφέρον την εφαρµογή των νέων διατάξεων και είναι
πρόθυµη να παράσχει την υποστήριξη της εφόσον χρειάζεται και στο µέτρο του εφικτού.

Η Βουλγαρία, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ρουµανία, η
Σλοβακική ∆ηµοκρατία και η Σλοβενία, οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι
συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, το
Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, οι χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται
µε αυτή τη δήλωση.

________________________

114/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σουδάν:
Επείγουσα έκκληση των χορηγών του ΟΗΕ για απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση

Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2002

Οι εκπρόσωποι των αποστολών των χορηγών και των υπηρεσιών των Ηνωµένων Εθνών στο Χαρτούµ
επικροτούν την πρόσφατη πρόοδο που επετεύχθη κατά τις ειρηνευτικές συνοµιλίες της IGAD στο Μασάκος
της Κένυας, τη συνάντηση του Προέδρου κ. Μπασίρ µε τον πρόεδρο του SPLM κ. Γκαράνγκ στην
Καµπάλα, και την επανάληψη των ειρηνευτικών συνοµιλιών στην Κένυα, στις 12 Αυγούστου. Ωστόσο,
ανησυχούµε για τη σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση που επικρατεί σε ορισµένες περιοχές του νότιου
Σουδάν, λόγω των συνεχιζόµενων στρατιωτικών επιχειρήσεων και της έλλειψης ανθρωπιστικής πρόσβασης.

Παροτρύνουµε την Κυβέρνηση του Σουδάν και το SPLM να προβούν σε µια θεαµατική χειρονοµία στο
ανθρωπιστικό επίπεδο η οποία να αντιστοιχεί προς την πρόοδο των ειρηνευτικών συνοµιλιών, επιτρέποντας
στις ενδιαφερόµενες ανθρωπιστικές οργανώσεις να έχουν άµεση ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε
όλους τους πληθυσµούς που χρήζουν βοηθείας.
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Σηµειώνουµε ότι και οι δύο πλευρές συµφώνησαν ήδη να το πράξουν όταν υπέγραψαν, στο πλαίσιο της
Τεχνικής Επιτροπής Ανθρωπιστικής Βοήθειας, τη Συµφωνία της 15ης ∆εκεµβρίου 1999 για την εφαρµογή
των αρχών που διέπουν την προστασία και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αµάχους που
πλήττονται από τον πόλεµο. Απευθύνουµε έκκληση στα µέρη να εφαρµόσουν αµέσως τη συµφωνία αυτήν.

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

________________________

115/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την
πρόσφατη πρόοδο στην ειρηνευτική διαδικασία στη Σρι Λάνκα

Βρυξέλλες, 20 Αυγούστου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συµφωνία που επιτεύχθηκε στο Όσλο στις
14 Αυγούστου µεταξύ της κυβέρνησης της Σρι Λάνκα και των LTTE να αρχίσουν επίσηµες συνοµιλίες το
Σεπτέµβριο στην Ταϊλάνδη. Η εν λόγω συµφωνία ακολουθεί ένα διάστηµα γενικής προόδου όσον αφορά την
εφαρµογή της συµφωνίας εκεχειρίας από τον Φεβρουάριο του 2002. Οι θετικές αυτές εξελίξεις θεωρούνται
σαφείς ενδείξεις της προσήλωσης των εµπλεκοµένων µερών στην ειρηνευτική διαδικασία και σηµαντικό
βήµα προς τα εµπρός στα πλαίσια της διαδικασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει και τις δύο πλευρές να εξασφαλίσουν την έναρξη των ειρηνευτικών
συνοµιλιών όπως έχει προγραµµατισθεί, καθώς και απόλυτη τήρηση της συµφωνίας εκεχειρίας. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τη Νορβηγία για τον ρόλο διευκόλυνσης που διαδραµάτισε και την Αποστολή
Επιτήρησης στη Σρι Λάνκα για τη συµβολή της στην ειρηνευτική διαδικασία.

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

________________________

116/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε το Ειδικό ∆ικαστήριο για τις παραβιάσεις των  Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων για τα

εγκλήµατα που διεπράχθησαν στο Ανατολικό Τιµόρ
Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικρότησε την ίδρυση του Ειδικού ∆ικαστηρίου για τις παραβιάσεις των Ανθρώπινων
∆ικαιωµάτων στο Ανατολικό Τιµόρ. Έχοντας υπόψη ότι µόλις εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις του
∆ικαστηρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να δηλώσει τα εξής:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις δίκες του Ινδονησιακού Ειδικού ∆ικαστηρίου για
τις παραβιάσεις των Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων στο Ανατολικό Τιµόρ και ανησυχεί για το γεγονός ότι, µέχρι
στιγµής, οι δίκες δεν έχουν λάβει πλήρως υπόψη τις βιαιοπραγίες που σηµειώθηκαν στο Ανατολικό Τιµόρ το
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1999. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµείωσε µε ανησυχία τον περιορισµένο αριθµό θυµάτων που κλήθηκαν ως
µάρτυρες, καθώς και την απουσία µαρτύρων της UNAMET (Αποστολή των Ηνωµένων Εθνών στο
Ανατολικό Τιµόρ) και ανεξάρτητων παρατηρητών οι οποίοι βρίσκονταν εκείνη την εποχή στο Ανατολικό
Τιµόρ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµείωσε επίσης ότι σηµαντικά στοιχεία που προέκυψαν από τις έρευνες που
διεξήχθησαν στο Ανατολικό Τιµόρ δεν ελήφθησαν υπόψη κατά την τεκµηρίωση των υποθέσεων ενώπιον
του Ειδικού ∆ικαστηρίου για τις παραβιάσεις των Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί µην τυχόν η µη προσαγωγή των σχετικών µαρτύρων και η µη υποβολή
αποδείξεων υπονοµεύσει την αξιοπιστία των αποφάσεων του ∆ικαστηρίου. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση
εξακολουθεί να ανησυχεί για την περιορισµένη δικαιοδοσία του Ειδικού ∆ικαστηρίου για τις παραβιάσεις
των Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να τονίσει ότι ο δικαστικός κλάδος µπορεί να ενισχυθεί µόνον µε την
προσαγωγή στη δικαιοσύνη των δραστών σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωµάτων και
εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακινεί τις ινδονησιακές αρχές να
διασφαλίσουν τη συµµόρφωση των εργασιών του ∆ικαστηρίου προς το κράτος δικαίου � και στα πλαίσια
των διεθνών κανόνων σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

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

_______________________

117/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
σχετικά µε τη Λευκορωσία
Βρυξέλλες, 26 Αυγούστου 2002

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση επαναλαµβάνει ότι επιθυµία της είναι να υποδεχτεί την Λευκορωσία µεταξύ των
δηµοκρατικών ευρωπαϊκών κρατών. Η ΕΕ, ωστόσο, έχει σοβαρές ανησυχίες για την πορεία των ανθρώπινων
δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας σ΄αυτή τη χώρα.

Η ΕΕ ανησυχεί για το νοµοσχέδιο σχετικά µε την «ελευθερία συνείδησης και τις θρησκευτικές οργανώσεις»
το οποίο εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 27 Ιουνίου και πρόκειται να υποβληθεί στο Συµβούλιο της
∆ηµοκρατίας ενόψει της οριστικής έγκρισής του.

Η έκδοση του εν λόγω νόµου θα εξασθενήσει ακόµη περισσότερο την ελευθερία της συνείδησης στη
Λευκορωσία. Η ΕΕ φοβάται ότι το νοµοσχέδιο αυτό θα δηµιουργήσει διακρίσεις µεταξύ των θρησκευτικών
κοινοτήτων, χωρίζοντας τις θρησκείες ανάλογα µε την «αξία» τους σε σχέση µε τη Λευκορωσία, ότι θα
αποτελέσει τη βάση για την άσκηση λογοκρισίας, εφόσον τα κείµενα θρησκευτικού περιεχοµένου θα πρέπει
να υποβάλλονται στις αρχές της Λευκορωσίας πριν από τη διανοµή τους και ότι θα αποτελέσει το µέσο για
τον κυβερνητικό έλεγχο των θρησκευτικών οργανώσεων οι οποίες θα υπόκεινται σε κυρώσεις κάτω από
συνθήκες µη επακριβώς καθορισµένες.
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Είναι αµφισβητήσιµο εάν ο νόµος αυτός-εφόσον εγκριθεί �θα είναι σύµφωνος µε τις διεθνείς συµφωνίες τις
οποίες έχει υπογράψει η Λευκορωσία.

Η ΕΕ προτρέπει το Συµβούλιο της ∆ηµοκρατίας να µην εγκρίνει τον εν λόγω νόµο.

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

________________________

118/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις πρόσφατες συλλήψεις στο Κόσοβο

Βρυξέλλες, 20 Αυγούστου 2002

Η Προεδρία, εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζει τη λύπη της για τις δηλώσεις που έγιναν κατά
την τελευταία συνεδρίαση της Κυβέρνησης του Κοσόβου, οι οποίες αποδίδουν σε πολιτικά κίνητρα τις
προσπάθειες για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο.

Η Προεδρία της ΕΕ είναι απόλυτα πεπεισµένη ότι οι πρόσφατες συλλήψεις είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες
αρχές της δικαιοσύνης και είναι ανεξάρτητες από την εθνοτική ή εθνική καταγωγή ή τις πολιτικές
πεποιθήσεις των υπόπτων.

Η Προεδρία της ΕΕ καλεί όλους τους πολιτικούς του Κοσόβου να συµβάλλουν στη δηµιουργία µιας
κοινωνίας που σέβεται το κράτος δικαίου και στην οποία η δικαιοσύνη επιτελεί το έργο της χωρίς πολιτικές
παρεµβάσεις. Αυτό αποτελεί τη βασική προϋπόθεση προκειµένου να σηµειωθεί πρόοδος στο Κοσσυφοπέδιο
καθώς και να αποκατασταθούν στενότερες σχέσεις µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΕΕ υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της Αποστολής των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο
(UNMIK). Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δέσµευση της κυβέρνησης να υλοποιήσει το
πρόγραµµά της και υπενθυµίζει στα µέλη της ότι η αρχή που είναι υπεύθυνη για την τήρηση του νόµου και
της τάξης εξακολουθεί να είναι η UNMIK.

________________________

119/2002

∆ήλωση της Πρoεδρίας εξ ovόµατoς της Ευρωπαϊκής Έvωσης για την επιβολή
θανατικής ποινής δια λιθοβολισµού εις βάρος της Amina Lawal

Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2002

Στις 19 Αυγούστου, το ανώτερο ισλαµικό δικαστήριο της Funtua, στην πολιτεία Katsina, απέρριψε την
έφεση που είχε ασκήσει η Amina Lawal κατά της απόφασης η οποία, το Μάρτιο του 2002, την έκρινε ένοχη
για µοιχεία και της επέβαλε τη θανατική ποινή δια λιθοβολισµού. Τα µέλη του ∆ικαστηρίου αποφάνθηκαν ότι
η διεξαγωγή της δίκης σε πρώτο βαθµό ήταν σύννοµη και ότι η απόφαση ήταν ορθή βάσει του νόµου της
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Σαρία και του ποινικού κώδικα. Περαιτέρω, αποφάνθηκαν ότι, σύµφωνα µε την προηγούµενη απόφαση του
κατώτερου δικαστηρίου, η Lawal δεν θα εκτελεσθεί έως ότου απογαλακτίσει το γεννηµένο εκτός γάµου
τέκνο της � το διάστηµα αυτό λήγει τον Ιανουάριο του 2004.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει βαθιά ανησυχία για την απόφαση του Εφετείου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
αναµένει ότι η κα Lawal θα έχει όλες τις δυνατότητες να προσβάλει την απόφαση σε οµοσπονδιακό επίπεδο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τις περαιτέρω διαδικασίες της υπόθεσης. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συµβάλλει στην ενδυνάµωση της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την προοδευτική ανάπτυξη των ανθρώπινων δικαιωµάτων.

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

________________________

120/2002

∆ήλωση της Πρoεδρίας εξ ovόµατoς της Ευρωπαϊκής Έvωσης για την απαγωγή
εργαζοµένων στον τοµέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στο Βόρειο Καύκασο

Βρυξέλλες, 26 Aυγούστου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τις πρόσφατες απαγωγές στο Βόρειο Καύκασο της Nina Davidovic,
µέλους της ρωσικής ΜΚΟ Druzhba, και του Arhan Erkel, µέλους των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Το µόνο δυνατό αποτέλεσµα τέτοιων ενεργειών είναι η επιδείνωση των ήδη δύσκολων ανθρωπιστικών
συνθηκών στην περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί την άµεση και ασφαλή επιστροφή των οµήρων.

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

________________________

121/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσον αφορά τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Γεωργίας

Βρυξέλλες, 28 Αυγούστου 2002

Η ΕΕ εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία της κατά την επιβεβαίωση, εκ µέρους των παραµεθόριων παρατηρητών
του ΟΑΣΕ, των παραβιάσεων του εναέριου χώρου της Γεωργίας από πολεµικά αεροσκάφη και για τις
αναφορές βοµβαρδισµού χωριών στη Βόρειο Γεωργία στις 22 και 23 Αυγούστου, µε θύµατα αµάχους.

Η ΕΕ επαναλαµβάνει την έκκλησή της προς όλα τα µέρη στην περιοχή να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και
να σεβασθούν την εδαφική ακεραιότητα των γειτόνων τους. Καλεί όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να
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εργασθούν από κοινού µε πνεύµα συνεργασίας και διαφάνειας για την αντιµετώπιση των προβληµάτων
ασφαλείας τους.

Η ΕΕ αναµένει από τη Γεωργία να καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για την αποκατάσταση της τάξης στην
κοιλάδα του Pankisi.

_______________________

122/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις πρόσφατες θανατικές καταδίκες στο Σουδάν

Βρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2002

Η ΕΕ εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία της για τις εκθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες ειδικό δικαστήριο του
Σουδάν καταδίκασε σε θάνατο 88 άτοµα στη Νυάλα, στην επαρχία του Νότιου Νταφούρ. Η ΕΕ καλεί την
κυβέρνηση να εξετάσει τη δυνατότητα να λάβει µέτρα επιείκειας προκειµένου να µετατραπούν οι ποινές
αυτές.

Η ΕΕ πιστεύει ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συµβάλλει στην προαγωγή της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και στη σταδιακή ανάπτυξη των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί αυτό
το είδος ποινής σκληρό και απάνθρωπο. ∆εν ενισχύει τον αποτρεπτικό χαρακτήρα της ποινής και καθιστά
ανεπανόρθωτη την οποιαδήποτε δικαστική πλάνη. Για αυτό το λόγο η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ίδιοι λόγοι  όµως ισχύουν για όλους τους ανθρώπους σε όλα τα
µέρη του κόσµου. Η καθολική κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελεί συνεπώς µια πολιτική πεποίθηση
την οποία συµµερίζονται όλα τα µέλη της ΕΕ.

Ο µεγάλος αριθµός των ατόµων που καταδικάστηκαν είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός και δηµιουργούνται
αµφιβολίες για την εγκυρότητα της δίκης. Η θανατική ποινή θα πρέπει να εκτελείται µόνον µετά από
αµετάκλητη απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου µε διαδικασίες που παρέχουν όλα τα δυνατά εχέγγυα µιας
δίκαιης δίκης, τουλάχιστον ισότιµα µε αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 14 του διεθνούς συµφώνου για τα
ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, το οποίο έχει επικυρώσει το Σουδάν, συµπεριλαµβανοµένου του
δικαιώµατος οποιουδήποτε ατόµου θεωρείται ύποπτο ή κατηγορείται για έγκληµα για το οποίο είναι δυνατόν
να επιβληθεί θανατική ποινή να έχει την ενδεδειγµένη νοµική αρωγή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Η ΕΕ ανησυχεί ιδιαίτερα για την πληροφορία ότι δύο από τα άτοµα που καταδικάστηκαν είναι µόλις 14
ετών. Η ΕΕ θεωρεί ότι ακόµα και τα κράτη που εµµένουν στη διατήρηση της θανατικής ποινής πρέπει να
τηρούν τους ελάχιστους κοινώς αποδεκτούς κανόνες που προβλέπουν µεταξύ άλλων ότι η θανατική ποινή
δεν µπορεί να επιβληθεί σε άτοµα τα οποία, κατά την τέλεση της πράξης ήταν νεότερα από 18 ετών.  Αυτό
αντιβαίνει στους ευρέως αποδεκτούς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και στις ελάχιστες
προδιαγραφές των Ηνωµένων Εθνών. Συνεπώς, η  ΕΕ καταδικάζει έντονα τις δύο καταδίκες ανηλίκων οι
οποίες παραβιάζουν τις υποχρεώσεις του Σουδάν βάσει του άρθρου 6 του διεθνούς συµφώνου για τα
ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα και του άρθρου 37 της σύµβασης για τα δικαιώµατα του παιδιού. Η ΕΕ
ζητά από την κυβέρνηση να χρησιµοποιήσει ή να διευκολύνει όλα τα δυνατά µέσα προκειµένου να
αναθεωρηθούν οι καταδικαστικές αυτές αποφάσεις.
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Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία και οι χώρες της ΕΖΕΣ,  Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου συντάσσονται µε αυτή τη δήλωση.

________________________

124/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τη διακοπή των ειρηνευτικών διαπραγµατεύσεων

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την είδηση ότι διεκόπησαν οι ειρηνευτικές
διαπραγµατεύσεις στο Machakos.

Οι συνέπειες µιας πλήρους κατάρρευσης της ειρηνευτικής διαδικασίας θα είναι σοβαρότατες και για τα δύο
µέρη από την άποψη ότι θα υπάρξουν νέες απώλειες ανθρώπινων ζωών, οικονοµική αποτελµάτωση και
πάγωµα της ανάπτυξης.

Η ΕΕ καλεί επιτακτικά όλα τα µέρη να ξαναδηµιουργήσουν επειγόντως τις προϋποθέσεις για την επανάληψη
των διαπραγµατεύσεων προκειµένου να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων το συντοµότερο
δυνατό.

Η ΕΕ υποστηρίζει πλήρως τις συνεχιζόµενες προσπάθειες του στρατηγού Sumbeiywo και ζητά από τους
παρατηρητές της ειρηνευτικής διαδικασίας, καθώς και από τα µέλη του IGAD Partners Forum, να
παραµείνουν στις θέσεις τους και να χρησιµοποιήσουν όλη τους την επιρροή στα εµπλεκόµενα µέρη ώστε
να βρεθεί λύση στο σηµερινό αδιέξοδο.

Η ΕΕ επαναλαµβάνει ότι είναι έτοιµη να στηρίξει δυναµικά µια ειρηνευτική συµφωνία και να συνδράµει το
Σουδάν στην προσπάθεια παγίωσης της ειρήνης.

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

_______________________

125/2002

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε
την Ειρηνευτική διαδικασία στην Αγκόλα

Βρυξέλλες, 6 Σεπτεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την πραγµατοποιηθείσα στη Λουάντα, στις 26 Αυγούστου 2002, σύνοδο της
µεταρρυθµισµένης Μικτής Επιτροπής του Πρωτοκόλλου Λουζάκα, του 1994. Η παρουσία του Γενικού
Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών κ. Κόφι Ανάν υπογραµµίζει τη σηµασία αυτής της ενέργειας που
διαδέχθηκε την έκδοση της απόφασης 1433 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. Η
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Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει όλα τα µέρη να συνεχίσουν τη στράτευσή τους στη διαδικασία που θα
οδηγήσει στη διεξαγωγή γενικών εκλογών µε πλήρη σεβασµό στη δηµοκρατία και τη διαφάνεια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει τη δέσµευσή της να υποστηρίξει τις προσπάθειες του λαού της
Αγκόλας για διασφάλιση εθνικής συµφιλίωσης, ανασυγκρότησης και την εδραίωση της ειρήνης, και καλεί
την Κυβέρνηση της Αγκόλας να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του
λαού της.

Με την παρούσα δήλωση συντάσσονται οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής
και της Ανατολικής Ευρώπης, οι συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία και οι χώρες ΕΖΕΣ οι
µετέχουσες στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.

________________________

126/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος  της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την υπογραφή της συµφωνίας της Λουάντα µεταξύ της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κογκό

και της Ουγκάντα στις 6 Σεπτεµβρίου 2002
Βρυξέλλες, 12 Σεπτεµβρίου 2002

Η Προεδρία χαιρετίζει, εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την υπογραφή της συµφωνίας της Λουάντα για
την αποχώρηση των δυνάµεων της Ουγκάντα από τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κογκό και τη συνεργασία και
οµαλοποίηση των σχέσεων µεταξύ των δύο χωρών.

Η Προεδρία δηλώνει, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θεωρεί πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η
αποχώρηση των δυνάµεων από τις πόλεις Gbadolite και Beni έχει, όπως έγινε γνωστό, σχεδόν ολοκληρωθεί
και ότι έχει συµφωνηθεί και συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για την αποχώρηση από την πόλη Bunia. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι η συµφωνία της Λουάντα θα συµβάλει ουσιαστικά στις καταβαλλόµενες
προσπάθειες ειρήνευσης της περιοχής.

Η Προεδρία, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζει τη λύπη της για τις συνεχιζόµενες
συγκρούσεις στην περιοχή Ituri, οι οποίες έχουν προκαλέσει µεγάλο αριθµό θυµάτων µεταξύ του άµαχου
πληθυσµού, και εξακολουθεί να ανησυχεί για την επικρατούσα γενική ανασφάλεια. Η Προεδρία υπενθυµίζει
ότι, όσο τα στρατεύµατα της Ουγκάντα παραµένουν στην περιοχή, η Ουγκάντα οφείλει να εξασφαλίζει την
προστασία του πληθυσµού και να τηρεί τις σχετικές αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Η Προεδρία, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παροτρύνει όλες τις παρατάξεις στο Κογκό να
εκµεταλλευτούν το θετικό πολιτικό κλίµα που δηµιουργήθηκε µε τις διµερείς συµφωνίες της Πρετόριας και
της Λουάντα για να αρχίσουν και πάλι τον ενδοκογκολέζικο διάλογο προκειµένου να επιτευχθεί µια
συνολική συµφωνία για τη µεταβατική διαδικασία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβεβαιώνει όλα τα µέρη για τη συνεχιζόµενη στήριξη που παρέχει στη διαδικασία
επίτευξης ειρήνης και ασφάλειας για όλες τις χώρες και τους λαούς της περιοχής.

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

________________________
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127/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την επίσκεψη στην Κίνα εκπροσώπων του ∆αλάι Λάµα

Βρυξέλλες, 12 Σεπτεµβρίου 2002

Εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Προεδρία χαιρετίζει το γεγονός ότι εκπρόσωποι του ∆αλάι Λάµα
επισκέπτονται επί του παρόντος την Κίνα. Η ΕΕ από µακρού ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές να ξεκινήσουν
διάλογο. Η ΕΕ ευελπιστεί ότι η παρούσα επίσκεψη θα ανοίξει το δρόµο για την έναρξη απευθείας διαλόγου
µεταξύ Πεκίνου και ∆αλάι Λάµα ο οποίος θα οδηγήσει στην εξεύρεση ειρηνικής και µόνιµης λύσης στο
πρόβληµα του Θιβέτ. Η ΕΕ παρακολουθεί µε µεγάλο ενδιαφέρον την επίσκεψη αυτή.

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

_______________________

128/2002
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης

σχετικά µε τη δολοφονία του Mushtaq Ahmed Lone
Βρυξέλλες, 18 Σεπτεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει απερίφραστα την τραγική δολοφονία του Υπουργού ∆ικαιοσύνης του
κρατιδίου του Jammu και Kashmir, Mushtaq Ahmed Lone, καθώς και τις λοιπές ανθρώπινες απώλειες, οι
οποίες είχαν σκοπό να διαταράξουν την υπό διεξαγωγή εκλογική εκστρατεία στο Jammu και Kashmir. Η ΕΕ
εκφράζει τη συµπάθειά της προς τις οικογένειες των θυµάτων.

Η ΕΕ εκφράζει τη ζωηρή ελπίδα ότι η βία δεν θα διαταράξει την εκλογική διαδικασία στο κρατίδιο του
Jammu και Kashmir, η οποία όπως εξακολουθούµε να ελπίζουµε θα είναι ελεύθερη, δίκαιη και µε
συµµετοχή όλων των µερών.

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την ΕΕ, οι συνδεδεµένες
χώρες της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας, και οι χώρες της ΕΖΕΣ που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού χώρου ευθυγραµµίζονται µε αυτή τη δήλωση.

________________________

129/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
για τις σχέσεις Λευκορωσίας - ΟΑΣΕ
Βρυξέλλες, 17 Σεπτεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της για την απόφαση που έλαβαν οι αρχές της Λευκορωσίας να µην
παρατείνει την ισχύ της θεώρησης που είχε χορηγηθεί στην κα Meaghan Fitzgerald, η οποία ανέλαβε
καθήκοντα στη Συµβουλευτική Οµάδα Παρακολούθησης του ΟΑΣΕ (ΑΜG), στο Μινσκ, τον Ιανουάριο του
2002. Με αυτήν τους την ενέργεια οι αρχές της Λευκορωσίας υποχρέωσαν για τρίτη ήδη φορά από τον
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Απρίλιο, ένα µέλος του διεθνούς προσωπικού της ΑΜG να εγκαταλείψει εσπευσµένα τη χώρα αυτήν. Λόγω
της αναχώρησης της κας Fitzgerald η ΑΜG θα υποχρεωθεί να περιορίσει τις δραστηριότητές της σε απλώς
διοικητικές εργασίες.

Η ΕΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες της πορτογαλικής Προεδρίας του ΟΑΣΕ για την εξεύρεση λύσεως που θα
εξασφαλίζει τη συνέχεια των εργασιών της AMG, θα αποτελεί ορθό συµβιβασµό και, ταυτόχρονα, θα
αντανακλά τις αρχές, τους κανόνες και το πνεύµα του ΟΑΣΕ. Η ΕΕ προτρέπει και πάλι τις αρχές της
Λευκορωσίας να επανεξετάσουν τη θέση τους και να αναλάβουν εποικοδοµητικές διαπραγµατεύσεις, µε τον
ΟΑΣΕ σχετικά µε το µέλλον, της AMG στη χώρα τους.

Η ΕΕ τονίζει και πάλι ότι θα ήθελε να υποδεχθεί τη Λευκορωσία µεταξύ των δηµοκρατικών χωρών της
Ευρώπης αλλ� ότι ανησυχεί για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα αυτήν όσον αφορά τη δηµοκρατία
και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η συνεργασία µε την AMG αποτελεί µια δυνατότητα για τη Λευκορωσία
προκειµένου η χώρα αυτή να επιδείξει πρόοδο στους εν λόγω τοµείς.

Η ΕΕ εξακολουθεί να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις των σχέσεων ΟΑΣΕ και Λευκορωσίας
καθώς και τις εσωτερικές εξελίξεις αυτής της χώρας. Η ΕΕ πιστεύει ότι ο ΟΑΣΕ θα πρέπει να συµβάλλει
καθοριστικά στην ενίσχυση των δηµοκρατικών θεσµών στη Λευκορωσία. Μια ικανοποιητική λύση των
ζητηµάτων της AMG θα εκληφθεί ως δείγµα της πρόθεσης των αρχών της Λευκορωσίας να βελτιώσουν τις
σχέσεις µε την ΕΕ και µε τους διεθνείς οργανισµούς.

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

______________________

130/2002

∆ήλωση της Προεδρίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις
κοινοβουλευτικές εκλογές στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία

της Μακεδονίας στις 15 Σεπτεµβρίου 2002
Βρυξέλλες, 17 Σεπτεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την οµαλή διεξαγωγή των κοινοβουλευτικών
εκλογών στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας στις 15 Σεπτεµβρίου 2002. Οι εκλογές
διεξήχθησαν ως επί το πλείστον µε ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Οι εκλογές αυτές έδειξαν ότι οι πολίτες της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας
επιθυµούν να συνεχίσουν την πορεία προς τη συµφιλίωση, την αυτοσυγκράτηση, τη σταθερότητα και τη
δηµοκρατία, όπως φάνηκε από τη σχετικά µεγάλη συµµετοχή.

H EE συγχαίρει εξάλλου τα κυβερνητικά κόµµατα για την αξιοπρεπή και άµεση δήλωση περί σεβασµού των
αποτελεσµάτων των εκλογών. Η σαφής προσήλωση στην επίτευξη ειρήνης και δηµοκρατίας που απέδειξαν
οι εκλογές αυτές αποτελεί ορόσηµο για τη διαδικασία της περαιτέρω ένταξης της Πρώην Γιουγκοσλαβικής
∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα.
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Το αποτέλεσµα των εκλογών θα πρέπει να γίνει πλήρως αποδεκτό και να εφαρµοσθεί και η ΕΕ ελπίζει ότι
θα συγκληθεί το συντοµότερο δυνατόν νέο Κοινοβούλιο. Η ΕΕ αναµένει από τη νέα Κυβέρνηση να
συνεχίσει σθεναρά την εφαρµογή της Συµφωνίας Πλαισίου της Αχρίδας και τη διαδικασία µεταρρυθµίσεων
που απαιτείται για την εφαρµογή της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µε την ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοκιµάζει την εξαιρετική εργασία του ΕΕΕΕ, του ΟΑΣΕ, του Συµβουλίου της
Ευρώπης, των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των λοιπών διεθνών παρατηρητών.

_______________________
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 18ης και 19ης Σεπτεµβρίου συµµετείχε ο κ. Pat Cox, Πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σύνοδος αυτή ήταν η τελευταία σύνοδος ολοµέλειας της ΕΟΚΕ για την τετραετία 1998-
2002. Η πρώτη σύνοδος της νέας ΕΟΚΕ θα διεξαχθεί στις 22-24 Οκτωβρίου 2002.

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

•  Ψήφισµα υπ' όψιν της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης
 
� Έγγραφα αναφοράς: CES 1069/2002
 
� Κύρια σηµεία:
 
 Στο ψήφισµα αυτό, η ΕΟΚΕ σκοπίµως επέλεξε να επικεντρωθεί σε τρία θέµατα, τα οποία θεωρεί

ουσιώδη σε σχέση µε τη συζήτηση για το µέλλον της Ευρώπης και τις εργασίες της Συνέλευσης: α) το
ευρωπαϊκό πρότυπο για την κοινωνία, β) τη συµµετοχική δηµοκρατία, τον διάλογο µε τους πολίτες και
τον κοινωνικό διάλογο και γ) την οικονοµική και κοινωνική διακυβέρνηση. Φρονεί, µάλιστα, ότι οι
εργασίες της Συνέλευσης σχετίζονται µε την ίδια την ουσία της ευρωπαϊκής ταυτότητας και του
ευρωπαϊκού σχεδίου και µε τις αξίες στις οποίες στηρίζεται το σχέδιο αυτό και δεν αφορούν µόνο τις
"αρµοδιότητες" και την κατανοµή των εξουσιών. Επιφυλάσσεται, πάντως, να εκφέρει γνώµη εν ευθέτω
χρόνω και για άλλα θέµατα µε τα οποία ασχολείται ειδικότερα η Συνέλευση.

 
 Η ΕΟΚΕ ζητά, συγκεκριµένα, ένα νέο ορισµό των συνταγµατικών βάσεων της Ένωσης, ο οποίος

να χαρακτηρίζεται από ισορροπία µεταξύ της πολιτισµικής ποικιλοµορφίας και της πολιτικής
ενότητας και να επιτρέπει στο ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο να αναπτυχθεί εκ παραλλήλου µε
την αξιοποίηση των κοινωνικοπολιτιστικών ταυτοτήτων.

 

http://www.cese.europa.eu
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 Επαναλαµβάνει την υποστήριξή της στην ανάπτυξη της ιθαγένειας της Ένωσης, ακρογωνιαίος λίθος της
οποίας καλείται να είναι ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, που η ΕΟΚΕ ζητά να ενσωµατωθεί
στη συνταγµατική Συνθήκη.

 
 Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ ζητά ακόµη:
 

� να αποκτήσει η Ένωση τα θεσµικά όργανα που θα της επιτρέπουν να ασκεί πραγµατική εξωτερική
πολιτική,

� να ενισχυθούν οι αρµοδιότητες της Ένωσης στους τοµείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών
υποθέσεων,

� να αποκτήσει η Ένωση τα µέσα που απαιτούνται για την αποτελεσµατική εφαρµογή µιας κοινής
πολιτικής στους τοµείς του ασύλου και της µετανάστευσης.

 
 Η ΕΟΚΕ συνιστά τη σηµαντική ενίσχυση της δηµοκρατικής νοµιµότητας της Ένωσης µέσω της

ανάπτυξης συµµετοχικών διαδικασιών που να επιτρέπουν στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
να λαµβάνουν µέρος ήδη από πρώιµο στάδιο στη διαδικασία διαµόρφωσης των πολιτικών και
προετοιµασίας των αποφάσεων, καθώς και στην εφαρµογή τους.

 
 Υπερασπιζόµενη τη λειτουργική επικουρικότητα, θεωρεί ότι ο διάλογος µε τους πολίτες, του οποίου

αποστολή της είναι να αποτελεί το βήµα διεξαγωγής, είναι βασικό στοιχείο για την αύξηση αυτής της
δηµοκρατικής νοµιµότητας.

 
 Όσον αφορά την οικονοµική και κοινωνική διακυβέρνηση, η ΕΟΚΕ εκφράζει επίσης στη Συνέλευση

αρκετά αιτήµατα, που έχουν στόχο να αποκτήσει η Ένωση τις διαδικασίες και τα µέσα που απαιτούνται
για την πλήρη επιτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας από την άποψη της επίτευξης του στόχου της
πλήρους απασχόλησης και της αειφόρου ανάπτυξης.

 
 Ακόµη, η ΕΟΚΕ ζητά ιδιαιτέρως:
 

� την ένταξη της µεθόδου του ανοιχτού συντονισµού στη Συνθήκη,
� την καθιέρωση ενός νέου συστήµατος χρηµατοδότησης της Ένωσης µε την έννοια της ενίσχυσης

των ίδιων πόρων της,
� την απλοποίηση των νοµοθετικών διαδικασιών και της κοινοτικής νοµοθεσίας,
� την υιοθέτηση από τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα κωδίκων συµπεριφοράς µε στόχο την

απλοποίηση της κανονιστικής διαδικασίας.
 
 Όσον αφορά αµεσότερα την ίδια, η ΕΟΚΕ ζητά:
 

� να γενικευθεί η διαβούλευση µαζί της ήδη από πρώιµο στάδιο της νοµοθετικής διαδικασίας και, για
τον σκοπό αυτό, να εγγραφεί στη συνταγµατική Συνθήκη η διαδικασία των διερευνητικών
γνωµοδοτήσεων,

� να της αναγνωριστεί το καθεστώς του θεσµικού οργάνου, πράγµα που θα συνέβαλλε στην ενίσχυση
της αποστολής της ως θεσµικού εκπροσώπου της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Patrick Fθve
  (Τηλ.: + 32 2 546 9616 - e-mail: patrick.feve@esc.eu.int)
 
 
 

mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
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 2. ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ
 

•  Ο αντίκτυπος της διεύρυνσης στην ΟΝΕ
 Εισηγητής: ο κ. VEVER (Εργοδότες - F)
 
� Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CES 1018/2002
 
� Κύρια σηµεία:
 

 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, είναι απαραίτητο:

� να αξιολογηθούν αυστηρά οι επιδόσεις κάθε χώρας, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να
περιέλθει σε δύσκολη διαρθρωτική κατάσταση ένα νέο µέλος ή να τεθεί σε κίνδυνο η εσωτερική
και εξωτερική ισορροπία του ευρώ,

� να προσχωρήσουν τα νέα κράτη µέλη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών
(ΕΜΣΙ2) ήδη από τη στιγµή της ένταξής τους στην ΕΕ,

� να προσδιοριστούν διαδικασίες για την αποτελεσµατική µεταρρύθµιση της διοικητικής
διάρθρωσης της ΕΚΤ, έτσι ώστε να είναι έτοιµη για τη διεύρυνση µέχρι να περατωθούν οι
ενταξιακές διαπραγµατεύσεις,

� να ενισχυθούν τα αυτόνοµα µέσα της οµάδας των χωρών που συµµετέχουν στο ευρώ,

� να ληφθούν µέτρα για την ενίσχυση των ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο
µετά το 2006,

� να συµπεριλάβει η Συνέλευση στους προβληµατισµούς της όλα τα θέµατα που προκύπτουν από
την προοπτική της διεύρυνσης της ΟΝΕ (π.χ. θεσµικά ζητήµατα, πρακτική της επικουρικότητας,
µορφές συνεργασίας).

 

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

 
 

•  Η οικονοµική και κοινωνική κατάσταση και ο ρόλος των κοινωνικο-επαγγελµατικών οργανώσεων
στην Κύπρο

 Εισηγήτρια: η κα CASSINA (Εργαζόµενοι - Ι)
 
� Έγγραφα αναφοράς: Προσθήκη στην ενηµερωτική έκθεση � CES 291/1999 add. fin
 
� Κύρια σηµεία:
 

 Το έγγραφο είναι µία προσθήκη στην ενηµερωτική έκθεση που είχε υιοθετήσει το τµήµα εξωτερικών
σχέσεων τον Ιανουάριο του 2000. H προσθήκη αυτή αντικατοπτρίζει τις απόψεις των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών σε όλη τη νήσο και επικεντρώνεται κυρίως στην οικονοµική, κοινωνική και
πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη βόρεια Κύπρο. Παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση της
γεωργίας, της βιοµηχανίας, του τουρισµού, των οικοδοµικών κατασκευών και της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης. Τονίζει το γεγονός ότι η περιορισµένη οικονοµία της βόρειας Κύπρου επιζεί µόνο χάρη
στις σηµαντικές µεταβιβάσεις πόρων από την Τουρκία και αναλύει τις οικονοµικές υποδηλώσεις αυτής
της εξάρτησης.

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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 Η προσθήκη περιγράφει τις δραστηριότητες και τις προοπτικές των οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών στην Κύπρο. Σηµειώνει ότι η διχοτόµηση της νήσου εξακολουθεί να επιβάλει
υπερβολικά µεγάλο φορτίο στην κοινωνία των πολιτών της βόρειας Κύπρου και ότι για αυτό το
λόγο οι κοινωνικο-επαγγελµατικές οργανώσεις είναι ως επί το πλείστον υπέρ της ένταξης στην
ΕΕ. Η προσθήκη τελειώνει σηµειώνοντας ότι υπάρχει γενική συµφωνία όσον αφορά την ανάγκη
για µια δίκαιη και αποτελεσµατική επίλυση του προβλήµατος, ώστε να εξασφαλισθεί µε
συγκεκριµένο τρόπο το µέλλον στην ΕΕ όλης της νήσου, η οποία θα είχε τότε πολλές δυνατότητες
να αναπτύξει και να αξιοποιήσει όλο το οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό δυναµικό της.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Nicola Murray
  (Τηλ.: + 32 2 546 9628 - e-mail: nicola.murray@esc.eu.int)

 
•  Προενταξιακά ταµεία - Phare, ISPA και SAPARD
 Εισηγητής: ο κ. WALKER (Εργοδότες - UK)
 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CES 1023/2002
 
� Κύρια σηµεία:
 

 Η γνωµοδότηση παρουσιάζει το πολιτικό και νοµοθετικό πλαίσιο και τον τρόπο λειτουργίας του ISPA,
του PHARE και του SAPARD και παρουσιάζει κριτικές απόψεις για τις προόδους που έχουν
συντελεσθεί έως σήµερα και τον τρόπο µε τον οποίο χορηγούνται και διατίθενται οι πόροι. Κατά την
επεξεργασία της γνωµοδότησης, εξετάσθηκαν έγγραφα της Επιτροπής και διοργανώθηκαν συνεντεύξεις
µε αρµόδιους στις Βρυξέλλες και σε ορισµένες υποψήφιες χώρες. Οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν
από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στις υποψήφιες χώρες µε αποστολή ερωτηµατολογίου, ενώ
σε τέσσερις χώρες - Βουλγαρία,  Εσθονία, Πολωνία και ∆ηµοκρατία της Τσεχίας - πραγµατοποιήθηκαν
ακροάσεις ή επισκέψεις, κατά τις οποίες µέλη της ΕΟΚΕ συναντήθηκαν µε εκπροσώπους της κοινωνίας
των πολιτών και των κυβερνήσεων.
 
 Η γνωµοδότηση αντικατοπτρίζει σαφείς διαφορές απόψεων όσον αφορά τη διαχείριση και την
εφαρµογή των προενταξιακών ταµείων, ιδίως µεταξύ της Επιτροπής και των φορέων στις υποψήφιες
χώρες, καθώς και µεταξύ των κυβερνήσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών των εν
λόγω χωρών. Καταλήγει στο συµπέρασµα ότι τα προενταξιακά ταµεία έχουν προσφέρει πολύτιµη
βοήθεια στις υποψήφιες χώρες, αλλά ότι µπορούν να υπάρξουν σηµαντικές βελτιώσεις όσον αφορά τη
διαχείριση και τη χρήση των πόρων τους.

 
 Η γνωµοδότηση διατυπώνει µία σειρά συστάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας και της
αποτελεσµατικότητας των ταµείων και συνιστά να εκπονηθεί µια γνωµοδότηση παρακολούθησης, για
να αξιολογηθεί κατά πόσο εφαρµόσθηκαν οι συστάσεις αυτές και να προσαρµοσθεί στα νέα στοιχεία η
εκτίµηση της ΕΟΚΕ όσον αφορά τη λειτουργία των προενταξιακών ταµείων.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Nicola Murray
  (Τηλ.: + 32 2 546 9628 - e-mail: nicola.murray@esc.eu.int)
 
 
 

 

mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
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•  Η ενταξιακή πορεία της Λετονίας και της Λιθουανίας
 Εισηγητής: ο κ. WESTERLUND (Εργαζόµενοι - S)

 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CES 1022/2002
 
− Κύρια σηµεία:

Η κοινωνία των πολιτών βρίσκεται στο επίκεντρο της παρούσας ανάλυσης, η οποία εξετάζει την πρόοδο
που έχει επιτευχθεί σε σχέση µε τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, τα οποία αποτελούσαν
απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των διαπραγµατεύσεων. Εξετάζονται αναλυτικότερα ορισµένοι
επιµέρους τοµείς, οι οποίοι ανήκουν στις προϋποθέσεις για την ένταξη.

Η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών έχει προοδεύσει και στις δύο χώρες. Η γνωµοδότηση
επικεντρώνεται σε ορισµένους προβληµατικούς τοµείς όπως η καταπολέµηση της διαφθοράς, η ένταξη
των εθνικών µειονοτήτων στη λετονική κοινωνία, ο καταµερισµός των οφελών της οικονοµίας της
αγοράς, οι πολιτικές απασχόλησης, ένας σταθµός πυρηνικής ενέργειας στη Λιθουανία, ο κοινωνικός
διάλογος και ο διάλογος µε τους πολίτες, η ανάπτυξη της υπαίθρου και η περιφερειακή πολιτική.

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κa Georgine Willems

 (Τηλ.: + 32 2 546 9471 - e-mail: georgine.willems@esc.eu.int)
 

 
•  Μεταφορές/∆ιεύρυνση
 Εισηγητής: ο κ. ΚΙΕLMAN (Εργοδότες � NL)
 
� Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας �  CES 1032/2002
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher
 (Tηλ.: + 32 2 546 8287 � e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 
 
 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

 
•  Προστασία του εδάφους
 Εισηγητής: ο κ. ΝILSSON (∆ιάφορες δραστηριότητες � S)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 179 τελικό � CES 1015/2002
 

� Κύρια σηµεία: 
 
 Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει κοινές στρατηγικές για τη διατήρηση και προστασία του
ύδατος και του αέρα, δεν υπάρχουν µακροπρόθεσµες στρατηγικές για την προστασία του εδάφους.
Οι εντονότατες πρόσφατες βροχοπτώσεις και πληµµύρες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες
καταδεικνύουν την αναγκαιότητα µιας επιµελώς σχεδιασµένης στρατηγικής για την προστασία του
εδάφους. Οι πληµµύρες συχνά επιδεινώνονται, επειδή η ικανότητα του εδάφους να απορροφά το
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νερό έχει µειωθεί σε περιοχές που στο παρελθόν είχαν πληµµυρίσει λόγω φυσικών φαινοµένων ή
στις οποίες µεταβλήθηκε η χρήση του εδάφους. Το στοιχείο αυτό πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά
υπόψη, όταν η ΕΕ επεξεργάζεται στρατηγικές για την προστασία και τη χρήση του εδάφους.
 
 Ήδη στη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της για τη χρησιµοποίηση της ιλύος καθαρισµού λυµάτων στη
γεωργία, η ΕΟΚΕ ζητούσε να υποβληθεί πρόταση για µια στρατηγική της ΕΕ σχετικά µε την προστασία
του εδάφους. H ΕΟΚΕ επικροτεί, συνεπώς, αυτήν την ανακοίνωση της Επιτροπής ως ένα πρώτο βήµα
προς µια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προστασία του εδάφους και διατυπώνει τις εξής συστάσεις για
τις µελλοντικές εργασίες: περιγραφή και αιτιολόγηση των µέτρων που θα πρέπει να εφαρµοσθούν σε
επίπεδο ΕΕ, διεξαγωγή στρατηγικής συζήτησης σχετικά µε τις επιδιώξεις και τους στόχους, αξιολόγηση
των πιθανών απειλών στις διάφορες περιφέρειες της ΕΕ και των υποψήφιων χωρών, σύνδεση των
µελλοντικών προτάσεων για συστήµατα παρακολούθησης µε τα τρέχοντα µέτρα σε εθνικό και σε
περιφερειακό επίπεδο, ενσωµάτωση στις προτάσεις αυτές δράσεων σχετικά µε την κατάρτιση, την
ενηµέρωση και το ενδεικνυόµενο σύστηµα κυρώσεων, συνυπολογισµό των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας του
εδάφους και περιγραφή των υφισταµένων απειλών, προκειµένου να εξασφαλιστεί η υποστήριξη της
πρωτοβουλίας από όλους τους εµπλεκόµενους παράγοντες.
 

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind
 (Tηλ.: + 32 2 546 9111 � e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 
 
•  Περιβαλλοντικές συµφωνίες
 Εισηγητής: ο κ. GAFO FERNΑNDEZ (Εργοδότες - Ε)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 412 τελικό �  CES 1029/2002
 
� Κύρια σηµεία: 
 
 Η EOKE ήταν πάντοτε υπέρ της βελτίωσης των νοµοθετικών µεθόδων, έτσι ώστε να καταστούν

απλούστερες, πιο ευέλικτες, εγγύτερες στους πολίτες της Ένωσης και πιο εύληπτες από το ευρύ
κοινό. Υπό το πρίσµα µάλιστα των αποτελεσµάτων της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης Κορυφής για την
Αειφόρο Ανάπτυξη του Γιοχάνεσµπουργκ, που τονίζουν τη σηµασία των συγκεκριµένων σχεδίων
και της εθελοντικής δράσης, η ΕΟΚΕ επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία
επιδιώκει την προώθηση της υιοθέτησης εθελοντικών περιβαλλοντικών συµφωνιών σε κοινοτικό
επίπεδο, και ευελπιστεί ότι, µετά από µια σύντοµη δοκιµαστική περίοδο, οι συµφωνίες αυτές θα
µπορέσουν να επεκταθούν και σε άλλα πεδία της οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας, ως
εναλλακτική επιλογή, συχνά ταχύτερη και πιο ευέλικτη από την κλασική νοµοθετική διαδικασία.
Από τη φύση τους, αυτές οι εθελοντικές συµφωνίες πρέπει πάντοτε να υπερβαίνουν το ελάχιστο
επίπεδο νόµιµων απαιτήσεων και σε καµία περίπτωση να µην αντίκεινται στα ελάχιστα πρότυπα
που έχουν υιοθετηθεί σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο.
 
 Η ΕΟΚΕ συνιστά τις ακόλουθες τροποποιήσεις, προκειµένου να γίνουν οι εθελοντικές συµφωνίες πιο
ευπρόσιτες, πιο διαφανείς και, κυρίως, πιο προβλέψιµες ως προς το τελικό τους αποτέλεσµα για τους
ενδιαφερόµενους φορείς που τις προτείνουν: καλύτερο ορισµό της έννοιας των "ενδιαφεροµένων
µερών", συνυπολογισµό των εθελοντικών συµφωνιών για τη χορήγηση οικολογικού σήµατος,
πιστοποιητικού EMAS και κατά την ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων, µηχανισµούς και κριτήρια για την
αναγνώριση των εθελοντικών συµφωνιών, κριτήρια για την εσωτερική λειτουργία των εθελοντικών
συµφωνιών, κατάργηση της απαίτησης της "αποτελεσµατικότητας ως προς το κόστος διαχείρισης" και
εξασφάλιση της συµβατότητας µε τους κανόνες ανταγωνισµού.
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� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Silvia Calamandrei
 (Tηλ.: + 32 2 546 9657 � e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)
 
 
•  Πρόγραµµα δράσης στο πεδίο της ενέργειας
 Εισηγητής: ο κ. MORGAN (Εργοδότες � UK)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 162 τελικό � 2002/0082 COD � CES 1013/2002
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher
 (Tηλ.: + 32 2 546 8287 � e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
 
•  Χρηµατοδότηση της ΚΓΠ
 Εισηγητής: ο κ. STRASSER (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � Α)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 293 τελικό � 2002/0125 CNS � CES 1017/2002
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora di Nicolantonio
 (Tηλ.: + 32 2 546 9454 � e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
 
•  Πρόσθετες ύλες στη διατροφή των ζώων
 Εισηγητής: ο κ. SCULLY (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � IRL)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 153 τελικό � 2002/0073 COD � CES 1014/2002
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Νικόλαος Πιπιλιάγκας
 (Τηλ.: + 32 2 546 9109 � e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
 
 
•  Οργανώσεις παραγωγών
 Εισηγητής: ο κ. de las HERAS CABAΡAS (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � Ε)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 252 τελικό � 2002/0111 CNS � CES 1016/2002
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora di Nicolantonio
 (Tηλ.: + 32 2 546 9454 � e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
 

 *
 

 *          *
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 4. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

 

•  Αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων
 Εισηγητής : ο κ. EHNMARK (Εργαζόµενοι � S)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 119 τελικό � 2002/0061 COD � CES 1020/2002
 
� Κύρια σηµεία:
 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παγίωση και την

απλούστευση του νοµικού πλαισίου για την αµοιβαία αναγνώριση των επαγγελµατικών
προσόντων. Πρόκειται για µία πρόταση επίκαιρη και µε µεγάλο βεληνεκές.

 
 Ένα σύστηµα για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων πρέπει να βασίζεται στην
ενεργό υποστήριξη και συµµετοχή των ενδιαφερόµενων επαγγελµατικών ενώσεων και των
κοινωνικών εταίρων. Το νέο σύστηµα που προτείνεται δεν το διασφαλίζει αυτό. Η ΕΟΚΕ
προτείνει τροποποιήσεις της πρότασης οδηγίας, προκειµένου να διασφαλιστεί η εν λόγω
συµµετοχή.
 
 Είναι ουσιώδους σηµασίας οι καταναλωτές και γενικά οι πολίτες να µπορούν να εµπιστεύονται
την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται τόσο από τους µετανάστες όσο και από τους
εγχώριους επαγγελµατίες. Η πρόταση οδηγίας δεν καλύπτει επαρκώς τα εγγενή προβλήµατα της
καθιέρωσης µιας καλής εξυπηρέτησης του καταναλωτή.
 
 Η ΕΟΚΕ συνιστά ακόµη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη
συνεκτικότητας στα σηµεία επαφής των πολιτικών για την παιδεία, την αγορά εργασίας και την
εσωτερική αγορά.
 

 Το νέο σύστηµα δίνει τη δυνατότητα στις ευρωπαϊκές επαγγελµατικές ενώσεις να προτείνουν
κοινές πανευρωπαϊκές βάσεις για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. Η ΕΟΚΕ
θεωρεί ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι η εν λόγω δυνατότητα περιλαµβάνεται στην πρόταση
οδηγίας. Ωστόσο, τα κριτήρια για την υποβολή τέτοιου είδους προτάσεων θα έπρεπε να
καθορίζονται καλύτερα στην οδηγία. Η ΕΟΚΕ προτείνει µια δέσµη τέτοιων κριτηρίων.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Susanne Johansson
 (Τηλ.: + 32 2 546 9619 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)
 
 
•  Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί των όρων εργασίας των

προσωρινά απασχολουµένων µέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης
 Εισηγήτρια: η κα LE NOUAIL-MARLIERE (Εργαζόµενοι - F)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 149 τελικό � 2002/0072 COD � CES 1027/2002
 
 
 

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 61

∆ελτίο 21.10.2002 - EL - PE 320.291

� Κύρια σηµεία:
 
 Η ΕΟΚΕ κρίνει, αφενός, ότι υπάρχει κίνδυνος να αποδυναµωθεί η ουσιώδης αρχή της απαγόρευσης
των διακρίσεων εις βάρος των "συγκρίσιµων εργαζόµενων" της χρήστριας εταιρείας εξαιτίας των
παρεκκλίσεων που επιτρέπει η πρόταση, ιδίως στο άρθρο της 5.4, για τους προσωρινά
απασχολούµενους που εκτελούν εργασίες στη χρήστρια εταιρεία για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις
6 εβδοµάδες. Η ΕΟΚΕ εκφράζει τον φόβο ότι αυτή η παρέκκλιση ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα,
σε ορισµένες χώρες, οι προσωρινά απασχολούµενοι να στερούνται της προστασίας της αρχής της
απαγόρευσης των διακρίσεων σε σχέση µε τους "συγκρίσιµους εργαζοµένους" της χρήστριας
εταιρείας. Η προστασία αυτή είναι, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, ουσιαστική για να διασφαλιστεί η
νοµική ασφάλεια του προσωρινά απασχολούµενου και να µην υπονοµευθούν τα συµβατικά
συστήµατα που προσδιορίζουν τους όρους εργασίας και µισθοδοσίας στη χρήστρια εταιρεία.
 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί, αφετέρου, ότι η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, η οποία αποτελεί
θεµελιώδη αρχή των ευρωπαϊκών Συνθηκών, δεν µπορεί να αµφισβητηθεί. Η οδηγία διασφαλίζει
την αρχή αυτή, στον βαθµό που προβλέπει ότι "το σηµείο αναφοράς για τους βασικούς όρους
εργασίας και απασχόλησης πρέπει να είναι ο συγκρίσιµος εργαζόµενος της χρήστριας επιχείρησης".
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει, όµως, ότι για να εφαρµοστεί κατά τρόπο έγκυρο από τα κράτη µέλη,
δεδοµένων των διαφορετικών νοµικών και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτά και του
τριαδικού χαρακτήρα της προσωρινής απασχόλησης, που αποτελεί µια από τις ιδιάζουσες πτυχές
της, τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν ελευθερία επιλογής του τρόπου εφαρµογής της, έτσι ώστε να
αποφευχθεί ένα σύστηµα αναφοράς περιορισµένης ή παρεκκλίνουσας ερµηνείας και να γίνουν
σεβαστές οι  νοµοθεσίες, οι συµβάσεις και οι εθνικές πρακτικές.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κa Stefania BARBESTA
 (Tηλ.: + 32 2 546 9510 � e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
 
•  Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένα στοιχεία
της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (κωδικοποιηµένη έκδοση)

 Εισηγήτρια: η κα CASSINA (Εργαζόµενοι - Ι)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM (2002) 336 τελικό � 2002/0131 COD � CES 1026/2002
 

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alan Hick
 (Τηλ.: + 32 2 546 9302 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
 
 
•  Eκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές
 Εισηγήτρια: η κα CARROLL (Εργοδότες � IRL)
 Συνεισηγητές: ο κ. RETUREAU (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � F)

 ο κ. BURNEL (Εργαζόµενοι � F)
 
 

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 222 τελικό � 2002/0110 CNS � CES 1021/2002
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� Κύρια σηµεία:
 
 Η ΟΚΕ µε ικανοποίησή της σηµειώνει ότι η τρέχουσα πρόταση είναι ευρύτερη και πιο
φιλόδοξη στους στόχους της απ' ό,τι ο κανονισµός (EΚ) 1347/2000. Επίσης, εκφράζει την ικανοποίησή
της για το γεγονός ότι ο στόχος δεν περιορίζεται πλέον στα ζητήµατα γονικής µέριµνας που
προκύπτουν πριν από την οριστική κρίση ή απόφαση σε διαδικασία διαζυγίου ή χωρισµού, αλλά
καλύπτονται και οι υπό εξέλιξη διενέξεις.
 
 Ωστόσο, παραµένει ακόµη να εξεταστεί το ζήτηµα των εξωσυζυγικών οικογενειακών καταστάσεων
και των διενέξεων στις οποίες αυτές µπορούν να οδηγήσουν σε περίπτωση χωρισµού, ιδίως σε σχέση
µε τη γονική µέριµνα. Η ΟΚΕ καλεί επειγόντως την Επιτροπή να προωθήσει προτάσεις που να
καλύπτουν τις εξωσυζυγικές καταστάσεις όπως έπραξε και στη γνωµοδότησή της για την πρόταση
κανονισµού 1347/2000.
 
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κa Stefania BARBESTA
 (Tηλ.: + 32 2 546 9510 � e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
 
•  Κοινοτική πολιτική επιστροφής των παρανόµως διαµενόντων
 Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAΡOS (Εργαζόµενοι - Ε)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 175 τελικό � CES 1019/2002
 
� Κύρια σηµεία:
 

 Η ΕΟΚΕ πιστεύει πως είναι λάθος να θεωρείται ότι η ακούσια επιστροφή µπορεί να είναι η
µοναδική ή η κύρια απάντηση της ΕΕ στους µετανάστες "χωρίς χαρτιά" που βρίσκονται σήµερα
ανάµεσά µας. Απαιτείται µια σφαιρική πολιτική, η οποία να περιλαµβάνει τόσο δράσεις
επιστροφής, όσο και δράσεις νοµιµοποίησης.
 
 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την έκπληξη και την επίκρισή της για το γεγονός ότι το Συµβούλιο της
Σεβίλλης δεν όρισε προθεσµία για την υιοθέτηση της οδηγίας σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής των οικονοµικών µεταναστών. Η λειτουργία των διαύλων της νόµιµης
µετανάστευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόληψη της λαθροµετανάστευσης. Από
την άποψη αυτή, το µήνυµα του Συµβουλίου της Σεβίλλης δεν είναι το κατάλληλο για την
ισορροπηµένη προώθηση της κοινής πολιτικής µετανάστευσης και ασύλου.
 
 Η ΕΟΚΕ αξιολογεί θετικά τον χαρακτηρισµό της Πράσινης Βίβλου από την Επιτροπή ως
εγγράφου προβληµατισµού που καλεί σε ευρεία συζήτηση.
 
 Είναι ορθή η πρόταση της Επιτροπής να δοθεί προτεραιότητα στην εκούσια επιστροφή και να
θεωρείται η ακούσια ως µέσο έσχατης ανάγκης.
 
 Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ µιας κοινής νοµοθεσίας, εφόσον αυτή βασίζεται στον Χάρτη των
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τη ∆ιασφάλιση των Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων.
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 Η ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφής σε σχέση µε τις τρίτες χώρες πρέπει να είναι θετική για την
ανάπτυξη των χωρών αυτών. Οι επιστροφές πρέπει να περιλαµβάνουν "προγράµµατα στήριξης"
σε κάθε προσωπική κατάσταση, λαµβάνοντας υπόψη τις οικονοµικές, επαγγελµατικές, κοινωνικές
και οικογενειακές περιστάσεις των ατόµων, καθώς και την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση
της χώρας στην οποία επιστρέφουν.
 

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alan Hick
  (Τηλ.: + 32 2 546 9302 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 
 
 5. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
 
•  2η δέσµη για τους σιδηροδρόµους
 Εισηγητής: ο κ. ΚΟΝΖ (Εργαζόµενοι � L)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 21-22-23-25 τελικό � CES 1028/2002
 
� Κύρια σηµεία:
 

 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη διασφάλιση της ελεύθερης και χωρίς
διακρίσεις πρόσβασης όλων των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων στο σύνολο του ευρωπαϊκού
σιδηροδροµικού δικτύου, αλλά φρονεί ότι η ασφάλεια στον σιδηροδροµικό τοµέα πρέπει να
εξακολουθήσει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο.

 
 Υπό το πρίσµα αυτό, η ΕΟΚΕ:
 
•  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η εσπευσµένη ελευθέρωση µπορεί να οδηγήσει σε

εκτενή απορύθµιση,
•  πιστεύει ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να διατηρήσουν την ευχέρεια να λαµβάνουν µέτρα

που να υπερβαίνουν τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά µε τον προβλεπόµενο διαχωρισµό
των λογαριασµών µεταξύ των υποδοµών και της εκµετάλλευσης, καθώς και να
αναθέτουν τις ουσιώδεις λειτουργίες σε ανεξάρτητο όργανο, σύµφωνα µε την οδηγία
91/440 ΕΟΚ,

•  υποστηρίζει τη συµµετοχή τόσο των σιδηροδροµικών και των συνδικαλιστικών τους
ενώσεων όσο και των χρηστών και των πελατών των σιδηροδρόµων στις διαδικασίες
που αποσκοπούν στην ασφάλεια των σιδηροδροµικών υπηρεσιών και στην
αναδιάρθρωση των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων,

•  υπογραµµίζει την κεφαλαιώδη σηµασία της εναρµόνισης και της αυστηρής εφαρµογής
των κοινωνικών προδιαγραφών.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Luis Lobo

 (Tηλ.: + 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
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•  Αθέµιτες πρακτικές/Αεροπορικές µεταφορές
 Εισηγητής: ο κ. GREEN (Εργοδότες - DK)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 110 τελικό � 2002/0067 COD � CES 1011/2002
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Luis Lobo
 (Tηλ.: + 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
 
•  Το µέλλον του ευρωπαϊκού τουρισµού
 Εισηγητής: ο κ. LIVERANI (Εργαζόµενοι � Ι)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2001) 665 τελικό � CES 1009/2002
 
� Κύρια σηµεία:

 
 Στη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ προβαίνει σε λεπτοµερή ανάλυση των ζητηµάτων του τουρισµού
στην Ευρώπη, µια ανάλυση που υπερβαίνει κατά πολύ την πρόταση της Επιτροπής.
 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής και το επακόλουθο ψήφισµα του Συµβουλίου
Υπουργών της 21ης Μαΐου 2002 και εκτιµά το έργο που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα, τόσο
από πλευράς µεθόδου όσο και από πλευράς περιεχοµένου, θεωρώντας το ορθή βάση για την
εδραίωση της πολιτικής της ΕΕ για τον τουρισµό.
 
 Καλεί την Επιτροπή και προπαντός το Συµβούλιο να καθορίσουν την απαραίτητη νοµική βάση
για την ενίσχυση των κοινοτικών στρατηγικών για τον τουρισµό, απαίτηση ιδιαίτερα επείγουσα
δεδοµένης της σηµασίας του τοµέα αυτού για την ευρωπαϊκή οικονοµία και κοινωνία, του
εδραιωµένου πλέον ευρωπαϊκού οικονοµικού χώρου, της τρέχουσας διαδικασίας επανένωσης της
Ευρώπης και της προβλεπόµενης δηµιουργίας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών στη Μεσόγειο.
 
 Η νοµική βάση θα συντελέσει στην ανάπτυξη του δυναµικού του τοµέα και θα διευκολύνει τον
προσδιορισµό ενός προγράµµατος πλαισίου για τον τουρισµό, µέσου ικανού να στηρίξει τον
τουρισµό µε κοινοτικά προγράµµατα και δράσεις που αφορούν άλλους τοµείς, αλλά που έχουν
προφανείς σχέσεις µαζί του. Οι στρατηγικές και τα πρακτικά µέτρα που θα εφαρµοστούν θα
πρέπει να σχεδιαστούν µε την ευρύτερη δυνατή συναίνεση της οργανωµένης κοινωνίας των
πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και των εθνικών και κοινοτικών θεσµικών οργάνων κατά τη
διάρκεια των ετήσιων Ευρωπαϊκών Φόρουµ για τον Τουρισµό που προβλέπονται από την
Επιτροπή.
 
 Με τη συγκεκριµένη συµβολή της στο 1ο Ευρωπαϊκό Φόρουµ για τον Τουρισµό, που έχει
προγραµµατιστεί για τον ∆εκέµβριο του 2002 στις Βρυξέλλες, η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι είναι
απαραίτητο: να ενισχυθούν προσωρινά οι οικονοµικοί και οι ανθρώπινοι πόροι της Μονάδας
Τουρισµού της Επιτροπής, να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο Κέντρων Παροχής Βασικών Τουριστικών
Πληροφοριών και Συµβουλών και να προετοιµαστεί η εφαρµογή του Χάρτη Ποιότητας των
Ευρωπαϊκών Τουριστικών Προορισµών.
 

� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Birgit Fular
 (Tηλ.: + 32 2 546 9044 � e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)
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•  Το µέλλον των ορεινών περιοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  Εισηγητής: ο κ. BASTIAN (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � F)
 
� Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CES 1025/2002
 
� Κύρια σηµεία:
 

 Με την ευκαιρία της ανακήρυξης από τον ΟΗΕ του "∆ιεθνούς Έτους του Βουνού", η ΕΟΚΕ
καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει την προσοχή που πρέπει να αποδοθεί στις ορεινές της
περιοχές, ιδίως ενόψει της επικείµενης διεύρυνσης που θα οδηγήσει στην αύξηση του ποσοστού
τους σε σχέση µε τα σηµερινά εδαφικά δεδοµένα της Ένωσης.
 
 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η πολιτική για τις ορεινές περιοχές πρέπει να καταστεί πρότυπο δίκαιης και
βιώσιµης ανάπτυξης, που θα προβλέπει την αντιστάθµιση των ανυπέρβλητων αδυναµιών που
χαρακτηρίζουν τις περιοχές αυτές, τη µείωση των παραγόντων που οδηγούν σε ανυπέρβλητα
µειονεκτήµατα και την αξιοποίηση του χαρακτήρα και των πόρων τους.
 
 Η υλοποίηση αυτής της πολιτικής εξαρτάται αισθητά, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, από µια
πολιτική παρέµβασης των διαρθρωτικών ταµείων, η οποία δεν πρέπει να αποκλείει την ενίσχυση
των ορεινών περιοχών που ωφελούνται σήµερα.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Roberto Pietrasanta
 (Tηλ.: + 32 2 546 9313 � e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
 
 
 6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ
 
•  Λισσαβώνα � Αναθεώρηση της προοπτικής
 Εισηγητής: ο κ. ΜΟRGAN (Εργοδότες � UK)
 
� Έγγραφα αναφοράς:  Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CES 1030/2002
 
� Κύρια σηµεία:
 

 Έχει σηµειωθεί µεγάλη πρόοδος σε πολλούς τοµείς, ιδίως εκεί όπου η Επιτροπή είχε την πρωτοβουλία.
 
 Στους τοµείς όπου χρειάζεται πολιτική πρωτοβουλία, µόνο µερικά κράτη µέλη έχουν πραγµατοποιήσει
την απαραίτητη πρόοδο.
 
 Η ανοικτή µέθοδος συντονισµού χρειάζεται αντικειµενική εκτίµηση ενόψει της εαρινής συνόδου
κορυφής του 2003, όταν το χρονοδιάγραµµα της Λισσαβώνας θα έχει υλοποιηθεί κατά 30%.
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 Στη γνωµοδότηση που υπεβλήθη στη σύνοδο κορυφής της Λισσαβώνας, η ΕΟΚΕ έθεσε το ερώτηµα
µήπως, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις της νέας συγκυρίας, χρειαζόµαστε µάλλον ένα
νέο πρότυπο διακυβέρνησης. Είναι σαφές ότι το εν λόγω ερώτηµα πρέπει να τεθεί εκ νέου, εάν θέλουµε
να αναληφθεί η απαιτούµενη δράση προκειµένου να πραγµατωθεί η Προοπτική της Λισσαβώνας. Το
νέο πρότυπο θα πρέπει να προσδιορισθεί από τη Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης.

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

 *
 

 *          *
 
 
 7. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

 
•  Φάρµακα
 Εισηγητής: ο κ. FUCHS (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - D)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2001) 404 τελικό � 2001/252-253-254 COD � CES 1007/2002
 
� Κύρια σηµεία:
 

 Στη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει γενικά τις προτάσεις της Επιτροπής για την
αναθεώρηση και ανάπτυξη της κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα των φαρµάκων που
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και των κτηνιατρικών φαρµάκων. Αποδίδει, ωστόσο,
ιδιαίτερη σηµασία στη διαπίστωση ότι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και της υγείας των
ζώων έχει απόλυτη προτεραιότητα, πριν από κάθε άλλο τοµέα της ρύθµισης.
 
 Η ΕΟΚΕ
 
� στηρίζει την Επιτροπή στην προσπάθειά της να αυξήσει την ασφάλεια των φαρµάκων µέσω της

βελτιωµένης ενηµέρωσης των ασθενών και των καταναλωτών σχετικά µε τα φάρµακα, καθώς και
χάρη στη βελτίωση της φαρµακοεπαγρύπνησης, µέσω της συµµετοχής των επαγγελµατιών στον
τοµέα της ιατρικής αλλά και των ασθενών µε τη µορφή εταιρικής σχέσης, στην εξακρίβωση των
κινδύνων των φαρµάκων,

� επιδοκιµάζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την προώθηση νέων δραστικών ουσιών στα
φάρµακα και τη διάθεσή τους το ταχύτερο δυνατό για τη θεραπεία των ασθενών. Ωστόσο, κρίνει
απαραίτητο να διασφαλισθεί, αφενός, η προστασία των δεδοµένων και, αφετέρου, να µην
δυσχεραίνεται υπερβολικά ο ανταγωνισµός για τους παραγωγούς κοινών φαρµάκων,

� θεωρεί αναγκαίο να υπάρχει µια ισόρροπη σχέση µεταξύ των διαφόρων συστηµάτων έγκρισης
(έκδοση άδειας µε κεντρική διαδικασία, έγκριση µε αµοιβαία αναγνώριση και εθνικό σύστηµα
έκδοσης άδειας) και να διαθέτουν οι αιτούντες κατ' αρχήν δικαίωµα επιλογής µεταξύ των
συστηµάτων,

� κρίνει αναγκαία τη βελτίωση και την επέκταση του εφοδιασµού µε κτηνιατρικά φάρµακα, καθώς
και την κατάρτιση προγράµµατος για την προώθηση της ανάπτυξης φαρµακευτικών προϊόντων για
τη θεραπεία σπάνιων ζωονόσων,
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� συνιστά να γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ της έννοιας των φαρµάκων και άλλων προϊόντων όπως
τα προϊόντα της ιατρικής, τα τρόφιµα, τα συµπληρώµατα των τροφίµων και τα καλλυντικά,

� επιδοκιµάζει την πρόθεση της Επιτροπής να επεκτείνει την εφαρµογή των κανόνων "ορθών
πρακτικών" και στις βασικές ουσίες και ιδιαίτερα στις δραστικές ουσίες,

� κρίνει απαραίτητη την εναρµόνιση της υποχρέωσης για την χορήγηση συνταγής στα κράτη µέλη.
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Birgit Fular
 (Tηλ.: + 32 2 546 9044 � e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)
 
 
•  Φυτικά φαρµακευτικά προϊόντα
 Εισηγητής: ο κ. BRAGHIN (Εργοδότες - Ι)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 1 τελικό � 2002/0008 COD � CES 1008/2002
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Birgit Fular
 (Tηλ.: + 32 2 546 9044 � e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)
 
 

 *
 

 *          *
 
 
 8. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 
•  Παράνοµο περιεχόµενο/∆ιαδίκτυο
 Εισηγήτρια: η κα DAVISON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - UK)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 152 τελικό � 2002/0071 COD �  CES 1012/2002
 
� Κύρια σηµεία:
 

 Η ΕΟΚΕ επιβεβαιώνει τη θέση της υπέρ της προστασίας των παιδιών στην κοινωνία των
πληροφοριών, την οποία είχε ήδη εκφράσει στη γνωµοδότησή της "Ένα πρόγραµµα για την
προστασία των παιδιών στο ∆ιαδίκτυο" της 28ης Νοεµβρίου 2001, και επικροτεί το Σχέδιο
∆ράσης, ελπίζοντας ότι θα τύχει µεγαλύτερης υποστήριξης από τις κυβερνήσεις και τη βιοµηχανία
της πληροφορικής.
 
 Η ΕΟΚΕ, αν και υποστηρίζει τις γραµµές δράσης του Σχεδίου, θεωρεί σκόπιµο να προτείνει:

 
� τη δηµιουργία ενός "θετικού" χώρου επιγραµµικής σύνδεσης για τα παιδιά στο ∆ιαδίκτυο,

ενδεχοµένως µέσω µιας ευρείας προστατευµένης περιοχής (του αποκαλούµενου ασφαλούς
κήπου) υπό µία διεύθυνση του τύπου .kids.eu,

 
� τη δηµιουργία άµεσων γραµµών στις χώρες όπου δεν υπάρχουν ακόµη  ιδιαίτερα στις

υποψήφιες χώρες,
 
� τη θέσπιση ενός  νοµοθετικού πλαισίου µε από κοινού ρύθµιση,
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� την εντονότερη παρέµβαση των κυβερνήσεων και των φορέων του τοµέα προκειµένου να

λειτουργήσουν τα συστήµατα διαβάθµισης των περιεχοµένων στο ∆ιαδίκτυο,
 
� να διαδραµατίζουν οι φορείς του τοµέα ενεργό ρόλο όσον αφορά την ασφάλεια και την

ευαισθητοποίηση. Από την πλευρά της, η Επιτροπή θα µπορούσε να εµβαθύνει υφιστάµενα
θεµατικά προγράµµατα όπως το e-Europe και το e-learning.

 
 Ο ρατσισµός στο ∆ιαδίκτυο απαιτεί ακόµη αυστηρότερη προσέγγιση: η ελευθερία έκφρασης
πρέπει οπωσδήποτε να λαµβάνεται υπόψη, αλλά δεν πρέπει να χρησιµεύει ως πρόσχηµα για τη
διάδοση της εγκληµατικότητας.
 

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Raffaele Del Fiore
 (Tηλ.: + 32 2 546 9794 � e-mail: Raffaele.Delfiore@esc.eu.int)
 
 
•  ∆ίπλωµα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή
 Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Εργαζόµενοι - F)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 92 τελικό � 2002/0047 COD � CES 1031/2002
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joγo Pereira dos Santos
 (Tηλ.: + 32 2 546 9245 � e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 

 *
 

 *          *
 
 

 9. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ
 
•  Τάσεις, διαρθρώσεις και θεσµικοί µηχανισµοί των διεθνών αγορών κεφαλαίων
 Εισηγητής: ο κ. SEPI (Εργαζόµενοι - I)
 
� Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CES 1024/2002
 
� Κύρια σηµεία:
 

 Μια νέα χρηµατοπιστωτική αρχιτεκτονική που να µπορεί να προλαµβάνει ή να αντιµετωπίζει τις
κρίσεις πρέπει να βασιστεί σε ένα νέο εννοιολογικό πλαίσιο, το οποίο θα αντικατοπτρίζει όχι µόνο
τις χρηµατοπιστωτικές, αλλά και τις οικονοµικές και κοινωνικές πτυχές, καθώς και τη
δηµοκρατική και θεσµική σταθερότητα των ενεχόµενων χωρών.
 
 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί µια διακυβέρνηση του τύπου που προτείνει η Επιτροπή στη Λευκή της Βίβλο
για τη ∆ιακυβέρνηση, όπου οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν είναι η συµµετοχή της κοινωνίας
των πολιτών και η µείωση των παγκόσµιων οικονοµικών ανισοτήτων.
 

mailto:Raffaele.Delfiore@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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 Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει µεγαλύτερο ρόλο στη συζήτηση αυτή, προβάλλοντας µε
ενιαίο τρόπο αυτό το νέο όραµα στα διεθνή φόρα.
 
 Οι διεθνείς οργανισµοί πρέπει να µεταρρυθµιστούν σε βάθος. Ενώ η ∆ιεθνής Τράπεζα διευρύνει
προοδευτικά τις µεθόδους ανάλυσής της, το ∆ΝΤ εµµένει σταθερά στα παραδοσιακά του
κριτήρια.
 
 Η µεταρρύθµιση είναι δυνατή µόνο αν αλλάξουν οι σχέσεις ισχύος των διεθνών οργανισµών: αυτό
προϋποθέτει συµφωνία µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών να εκφράζονται µε ενιαία φωνή.
 
 Η ΕΟΚΕ καλεί όλους τους διεθνείς οργανισµούς να αναπτύξουν στενή και αποτελεσµατική
συνεργασία µεταξύ τους και µε τα εθνικά συστήµατα.
 

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

 *
 

 *          *
 
 
 10. ΕΡΕΥΝΑ
 
•  Βιοεπιστήµες και βιοτεχνολογία
 Εισηγητής: ο κ. BEDOSSA (∆ιάφορες δραστηριότητες - I)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 27 τελικό � CES 1010/2002
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Birgit Fular

(Tηλ.: + 32 2 546 9044 � e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

______________________
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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

και συνέχειες που δόθηκαν

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση :

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

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών

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

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 53
Type: http:

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:georgine.willems@esc.eu.int
New: mailto:georgine.willems@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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Page: 60
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 71
Type: http:

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