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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

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

αριθ. 37/2002 Νέοι κανόνες για τις οµάδες επισκεπτών

αριθ. 38/2002 Χρονοδιάγραµµα των επίσηµων συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το
2003

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

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 19ης ∆εκεµβρίου 2002, έλαβε γνώση της
εκλογής του:

του κ. Graham H. BOOTH

εις αντικατάσταση του κ. Μichael John HOLMES (NI/UK), µε ισχύ από 18 ∆εκεµβρίου 2002.

Ο κ. ΒΟΟΤΗ εντάχθηκε στην οµάδα ΕDD
_______________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

Κατά τη συνεδρίασή του της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση ότι:

ο κ.Jean-Thomas NΟRDMANN

προσχώρησε στην Οµάδα ELDR  µε ισχύ από16 ∆εκεµβρίου 2002.

_______________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                      (Κατάσταση στις 23.12.2002)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Olivier Dupuis Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ρωσίας E-3446/02

Bob van den Bos Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Ιράν /
Υποβολή ψηφίσµατος στην Τρίτη Επιτροπή της Γενικής
Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών

E-3447/02

Eluned Morgan Συντάξεις και αφερεγγυότητα P-3448/02

Glyn Ford Χορήγηση αδειών σε βιοτεχνολόγους E-3449/02

Avril Doyle Παρουσία ουρανίου στο πόσιµο νερό E-3450/02

Eluned Morgan Γεωργία και IACS) E-3451/02

Carlos Bautista Ojeda ΣΓΠ (Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών) της
Αυτόνοµης Κοινότητας της Ανδαλουσίας

E-3452/02

Christopher Huhne Οικονοµική ολοκλήρωση P-3453/02

Christopher Heaton-Harris ∆ηµιουργία ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής P-3454/02

Giacomo Santini Επιδηµία γρίπης των ορνίθων P-3455/02

Christopher Heaton-Harris Αναγνώριση των αδειών συµµετοχής σε αγώνες
αυτοκινήτου στην ΕΕ

E-3456/02

Christopher Heaton-Harris Eurocost E-3457/02

Christopher Heaton-Harris Φορολογική µεταχείριση του βιοντίζελ E-3458/02

Christopher Heaton-Harris Θρησκευτική ελευθερία στην Ουγγαρία E-3459/02

Christopher Heaton-Harris H ίδρυση ευρωπαϊκής εισαγγελίας E-3460/02

Christopher Heaton-Harris H ίδρυση ευρωπαϊκής εισαγγελίας E-3461/02

Christopher Huhne Οικονοµική ολοκλήρωση E-3462/02

Christopher Huhne Οικονοµική ολοκλήρωση E-3463/02

Cristiana Muscardini Εξαφάνιση φαρµάκου στην Ιταλία E-3464/02

Sérgio Marques POSEIMA Περιβάλλον E-3465/02

Eluned Morgan Αδελφοποίηση πόλεων E-3466/02

Graham Watson Αποτελεσµατική αντιµετώπιση της φυµατίωσης - η
σχετική πρόοδος

E-3467/02

Graham Watson Ιβηρικός λύγκας E-3468/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Ward Beysen Συγκέντρωση στην τσεχική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
στο πλαίσιο της διεύρυνσης

E-3469/02

Luis Berenguer Fuster Η κάλυψη του ελλείµµατος από την πώληση του
ηλεκτρικού ρεύµατος στην Ισπανία αποτελεί περίπτωση
παράνοµης κρατικής ενίσχυσης;

E-3470/02

Roberta Angelilli ∆ιαχείριση των κονδυλίων που προορίζονται για τα
υπαγόµενα στο ∆ήµο Fiumicino δηµοτικά διαµερίσµατα
(Aranova, Fregene, Focene, Maccarese, Palidoro,
Passoscuro, Torrimpietra)

E-3471/02

Hanja Maij-Weggen Επιπλέον έλεγχος των εµπορευµάτων που µεταφέρονται
στις ΗΠΑ µέσω ευρωπαϊκών λιµένων

E-3472/02

Herbert Bösch Νέος λογιστής της Επιτροπής E-3473/02

Ioannis Marinos Περίεργοι όροι σε προκήρυξη για πρόσληψη υπαλλήλων
στην Ελλάδα

E-3474/02

Benedetto Della Vedova κρατικές ενισχύσεις προς τις δηµόσιες ραδιοτηλεοπτικές
επιχειρήσεις

E-3475/02

Jan Mulder Ευρωπαϊκός κανονισµός-πλαίσιο για την µέσω τελών
επιβάρυνση των καταναλωτών για το κόστος της ΣΕΒ

E-3476/02

Gerhard Schmid ∆ιακρίσεις µε βάση την ιθαγένεια στο Άµστερνταµ
(Ολλανδία)

E-3477/02

Gerhard Schmid ∆ιακρίσεις µε βάση την ιθαγένεια στο Bayeux (Γαλλία) E-3478/02

Philippe Herzog Eπέκταση της µεθόδου Lamfalussy και χρηµατοπιστωτική
εποπτεία

E-3479/02

Francesco Fiori και Paolo
Bartolozzi

Ελαιόλαδο E-3480/02

Michiel van Hulten Ανάθεση κρατικής σύµβασης του Βελγίου για την
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνοικίας

E-3481/02

Freddy Blak Νεποτισµός στη Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας της
Επιτροπής

P-3482/02

Eryl McNally Η απαίτηση για τραπεζικές εγγυήσεις από µικρές
οργανώσεις που συµµετέχουν σε έργα του
SAVE/ALTENER

P-3483/02

Charles Tannock Η βύθιση του Prestige και η επιθεώρηση πλοίων P-3484/02

Jaime Valdivielso de Cué Αποκλεισµός των γαλλικών αυτοκινητοδρόµων P-3485/02

Roger Helmer Αναθεώρηση των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών E-3486/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Charles Tannock Φορολογικό καθεστώς του Γιβραλτάρ E-3487/02

Charles Tannock και Christopher
Heaton-Harris

Το θέµα της απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η
πειθαρχική δίωξη της Marta Andreasen

E-3488/02

Charles Tannock και Theresa
Villiers

Προσπάθειες της Επιτροπής για µείωση της δυσκαµψίας
της αγοράς εργασίας

E-3489/02

Bill Newton Dunn και άλλοι Χρηµατοδότηση των συµβουλίων τοπικής αυτοδιοίκησης
στη Βρετανία από τα κοινοτικά κονδύλια στο πλαίσιο των
προγραµµάτων αδελφοποίησης των πόλεων

E-3490/02

Renzo Imbeni Αναπροσαρµογή του επαγγέλµατος του εκτελωνιστή στο
πλαίσιο της διεύρυνσης

E-3491/02

Renzo Imbeni Αναπροσαρµογή του επαγγέλµατος του εκτελωνιστή στο
πλαίσιο της διεύρυνσης

E-3492/02

Colette Flesch Μετάθεση στις Βρυξέλλες δύο υπαλλήλων του γραφείου
της Επιτροπής στο Παρίσι

E-3493/02

Cristiana Muscardini Οι µαζικοί σκοτωµοί ατόµων στη Νιγηρία E-3494/02

Camilo Nogueira Román Κατασκευή γηπέδου γκολφ στο Γκρόβε (Γαλικία), σε
περιοχή του ∆ικτύου Natura

E-3495/02

Paulo Casaca Κρατικές ενισχύσεις στις µικρές επιχειρήσεις ακτοπλοΐας
στις Αζόρες

P-3496/02

Claude Moraes Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Ιράν P-3497/02

Robert Evans Αναφορά αριθ. 566/2000 P-3498/02

Franz Turchi Κέντρο για παιδιά µε ειδικές ανάγκες των
ευρωυπαλλήλων

P-3499/02

Roberta Angelilli Ασφάλεια στα σχολεία της Ρώµης P-3500/02

Markus Ferber Εφαρµογή της οδηγίας 89/130/ΕΟΚ της 13ης
Φεβρουαρίου 1989 σχετικά µε την εναρµόνιση του
καθορισµού του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε τιµές
αγοράς

E-3501/02

Robert Evans Εκτροφή αρκούδων για την χολή τους στην Κίνα E-3502/02

Robert Evans Άγρια πτηνά πιασµένα σε ορµιές από παραγάδια E-3503/02

Robert Evans Οδηγία περί των αγωγών παραλείψεως στον τοµέα της
προστασίας των συµφερόντων των καταναλωτών

E-3504/02

Robert Evans Συνεχιζόµενη φυλάκιση της Ngawang Sangdrol E-3505/02

Robert Evans Η Siham Qandah και η µεταχείρισή της στην Ιορδανία E-3506/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Giacomo Santini Επιδηµία γρίπης των ορνίθων στην Ιταλία E-3507/02

Mario Borghezio Οι εργαζόµενοι στη Fiat δεν καλύπτονται από εγγυήσεις
σε αντίθεση µε τους εργαζοµένους στην Opel

E-3508/02

Erik Meijer Η κατάργηση της δυνατότητας των µικρών και εποχιακών
εµπορικών επιχειρήσεων να πραγµατοποιούν
διασυνοριακές ταχυδροµικές παραδόσεις έναντι
καταβολής του αντίτιµου

E-3509/02

Erik Meijer Οι διαφορές µεταξύ της εθνικής και της ευρωπαϊκής
πολιτικής στον τοµέα των εναέριων µεταφορών µε στόχο
την υλοποίηση του "ελεύθερου ουρανού" ("open skies")
και η υποσκέλιση αεροµεταφορέων από νεοαφιχθέντες

E-3510/02

Erik Meijer Απόφαση του ∆ικαστηρίου σχετικά µε διµερείς
συµφωνίες στον τοµέα των εναέριων µεταφορών που
έχουν συνάψει τα κράτη µέλη της ΕΕ µε άλλα κράτη και
οι συνέπειες της µη συµµετοχής ορισµένων κρατών
µελών

E-3511/02

Herman Vermeer Πρόβληµα αµοιβαίας αναγνώρισης στο λιµάνι της
Αµβέρσας, σχετικά µε βίζα που έχει χορηγήσει κράτος
µέλος της Σένγκεν

E-3512/02

Konstantinos Hatzidakis Παραβίαση της κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε το
περιβάλλον από την Ελλάδα

E-3513/02

Paulo Casaca Eκτέλεση του Tαµείου Συνοχής στην Πορτογαλία E-3514/02

Theodorus Bouwman Οι συνέπειες της απόφασης Simap της 3ης Οκτωβρίου
2000 (C-303/98), όσον αφορά την οδηγία 2000/34/ΕΚ
σχετικά µε την οργάνωση του χρόνου εργασίας και τις
πρακτικές εργασίας των πυροσβεστών του Ρότερνταµ

P-3515/02

Caroline Lucas Σχέδιο κατασκευής αεροδροµίου στα έλη του Βορείου
Κεντ, Ηνωµένο Βασίλειο

P-3516/02

Chris Davies Κοινή αλιευτική πολιτική P-3517/02

Ursula Schleicher Σήµανση προϊόντων P-3518/02

Ursula Schleicher Καταστατικό και χρηµατοδότηση των ευρωπαϊκών
πολιτικών κοµµάτων

E-3519/02

Ursula Schleicher Καταστατικό και χρηµατοδότηση των ευρωπαϊκών
πολιτικών κοµµάτων

E-3520/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Λιµενικές επιθεωρήσεις E-3521/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Bart Staes Τα τηλεοπτικά δικαιώµατα για την Champions Leagu -
διένεξη για τη συγκέντρωση πληροφοριών και τα
δικαιώµατα δηµιουργού

E-3522/02

Konstantinos Hatzidakis "Κρυµµένο" έλλειµµα της Ελλάδας το 2001 P-3523/02

Antonios Trakatellis Κακοτεχνίες στην Ελλάδα: Ατυχήµατα στον Κηφισό και
στη γέφυρα στον κόµβο Παιανίας

E-3524/02

Concepció Ferrer Εµπορικά κωλύµατα στα υποψήφια προς ένταξη κράτη E-3525/02

Olivier Dupuis Ο κ. Sadri Khiari θύµα απαγόρευσης αποµάκρυνσης από
τη χώρα

E-3526/02

Ian Hudghton Εθνικό πάρκο Biebrza, Πολωνία P-3527/02

Amalia Sartori Έµµεση χρηµατοδότηση προς την κυβέρνηση της
Βιρµανίας

E-3528/02

Bartho Pronk Νοµική ρύθµιση σχετικά µε το επίδοµα αδείας E-3529/02

Erik Meijer Ανταγωνισµός µεταξύ µεγάλων λιµένων που έχουν κοινή
ενδοχώρα και σπατάλη δηµοσίων χρηµάτων εξαιτίας
αυτού

E-3530/02

Paulo Casaca Ύψος των δαπανών του παρελθόντος στον
προϋπολογισµό της Πορτογαλίας για το 2002

E-3531/02

Paulo Casaca Σπάνια χαρακτηριστικά για ελλείµµατα E-3532/02

Paulo Casaca Άγνοια σχετικά µε τον προϋπολογισµό του πορτογαλικού
κράτους

E-3533/02

Brice Hortefeux Γλωσσική ποικιλοµορφία P-3534/02

Patricia McKenna ∆ιάθεση σφαγίων που έχουν µολυνθεί από την ΣΕΒ P-3535/02

Christopher Huhne Αναθεώρηση του προγράµµατος STAR 21 E-3536/02

Christopher Huhne Αναθεώρηση του προγράµµατος STAR 21 E-3537/02

Christopher Huhne Εµπόριο πολεµικού υλικού E-3538/02

Chris Davies Φάρµακα προτιµησιακής τιµολόγησης παρανόµως
επανεισαγόµενα στην ΕΕ

E-3539/02

Chris Davies Ανισότητες σε θέµατα υγείας E-3540/02

Glenys Kinnock ∆ιαµεσολαβητής για το εµπόριο στις αναπτυσσόµενες
χώρες

E-3541/02

Glenys Kinnock Βοήθεια που συνδέεται µε το εµπόριο E-3542/02

Glenys Kinnock ∆υτική Σαχάρα E-3543/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Pedro Aparicio Sánchez και
Alejandro Cercas

∆ιάκριση σε βάρος Ισπανών συνταξιούχων που
εργάσθηκαν στο Γιβραλτάρ

E-3544/02

Michel-Ange Scarbonchi ∆ηµιουργία ευρωπαϊκού σώµατος ακτοφυλακής E-3545/02

Michel-Ange Scarbonchi ∆ηµιουργία ευρωπαϊκού σώµατος ακτοφυλακής E-3546/02

Michl Ebner Αποκλεισµός διαπεριφερειακών οργανώσεων από το
δίκτυο EURES

E-3547/02

Cristiana Muscardini, Antonio
Mussa και Sergio Berlato

Παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις φυσικές
καταστροφές που έπληξαν τη Βόρειο Ιταλία

E-3548/02

Benedetto Della Vedova Συµβατότητα του νόµου της 3ης Φεβρουαρίου 1963, αριθ.
69 µε το άρθρο 39 της Συνθήκης ΕΚ που εξασφαλίζει την
ελευθερία κυκλοφορίας των εργαζοµένων στο εσωτερικό
της Κοινότητας

P-3549/02

John Cushnahan Όξινο γλουταµινικό νάτριο Ε621 P-3550/02

Charles Tannock Νοµοθεσία του άρθρου 23 στο Χογκ Κογκ και
δικαιώµατα των οπαδών του Falum Gong στην Κίνα

E-3551/02

Jean-Maurice Dehousse ∆ιακριτική µεταχείριση των εργαζοµένων στα ευρωπαϊκά
σχολεία

E-3552/02

Marco Cappato Σοβαρές παραβιάσεις της ελευθερίας λατρείας στη
Λευκορωσία

E-3553/02

Erik Meijer Περιορισµός της προθεσµίας για την εξάλειψη
πετρελαιοφόρων µονού κύτους κατόπιν της καταστροφής
στις ακτές της Γαλικίας

E-3554/02

Hans-Peter Martin ∆ικαίωµα προσφυγής των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης

P-3555/02

Dorette Corbey Περιβαλλοντικές συµφωνίες P-3556/02

Marie Isler Béguin ∆ηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την
προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος

E-3557/02

Marie Isler Béguin ∆ηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την
προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος

E-3558/02

Cristiana Muscardini Ακύρωση συνόδου ΑΚΕ E-3559/02

Olivier Dupuis Προτεινόµενη εισαγωγή του άρθρου 23 στη νοµοθεσία
του Χόνγκ Κόνγκ

E-3560/02

Chris Davies Κρέας από άγρια ζώα E-3561/02

Chris Davies Οδηγία περί των συµπληρωµάτων διατροφής E-3562/02

Brice Hortefeux Θαλάσσια ασφάλεια E-3563/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Marialiese Flemming Ενιαία ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία των ζώων E-3564/02

Markus Ferber Συµφωνία µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ E-3565/02

Freddy Blak Συµβόλαια µεταξύ Eurostat και εταιρίας Eurogramme E-3566/02

Bart Staes και Jan Dhaene Αίτηση για την επίτευξη ονόµατος τοµέα ".eu" E-3567/02

Luisa Morgantini Απειλές κατά της θρησκευτικής και πολιτιστικής
ποικιλοµορφίας στο Ισραήλ

P-3568/02

Jonas Sjöstedt Η κατάσταση όσον αφορά τους επικίνδυνους πυρηνικούς
αντιδραστήρες στις υποψήφιες χώρες

E-3569/02

Jonas Sjöstedt Ιδιωτικές εισαγωγές οίνου στη Σουηδία E-3570/02

Jonas Sjöstedt Πρόταση ενσωµάτωσης ρήτρας απορρήτου στο έκτο
πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα

E-3571/02

Ilda Figueiredo Κοινοτικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις του διεθνούς
οµίλου ARA και GRANIT

E-3572/02

Ilda Figueiredo Η παράγραφος 2 του άρθρου 299 και η οικονοµική και
κοινωνική συνοχή στις Αζόρες

E-3573/02

Ilda Figueiredo Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και διεύρυνση E-3574/02

Ioannis Averoff Ελλιπής εφαρµογή του ΟΣ∆Ε στην Ελλάδα P-3575/02

Herbert Bösch Ενίσχυση της διασυνοριακής κινητικότητας των
εργαζοµένων - EURES

E-3576/02

Elisabeth Schroedter Καταστροφή του λιµνότοπου Lakoma και του
Hammergraben (Βραδεµβούργο), δυνητικού βιότοπου
προστασίας της χλωρίδας και της πανίδας σηµαντικών
διαστάσεων

E-3577/02

Olivier Dupuis ∆ιώξεις µελών της ανεπίσηµης καθολικής Εκκλησίας στη
Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας

E-3578/02

Toine Manders Κρατικές ενισχύσεις σε επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς
συλλόγους

E-3579/02

Joaquim Miranda Ελεύθερη κυκλοφορία και συνεργασία µεταξύ κρατών
µελών στον τοµέα της εκπαίδευσης

E-3580/02

Camilo Nogueira Román Οι αποφάσεις τις οποίες, όπως φαίνεται, έλαβαν ο
Πρωθυπουργός της ισπανικής κυβέρνησης και ο
Πρόεδρος της Γαλλίας για το διαχωρισµό των θαλάσσιων
διαδρόµων µέσω των οποίων µπορούν να κυκλοφορούν
πλοία του τύπου Πρεστίζ

E-3581/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Camilo Nogueira Román Η εφαρµογή των νοµοθετικών δεσµών "Έρικα" από τα
κράτη µέλη της ΕΕ

E-3582/02

Camilo Nogueira Román Εκτίµηση του οικονοµικού κόστους που προκάλεσε η
καταστροφή του Exxon Valdez στα ανοικτά των ακτών
της Αλάσκας και προβλέψεις σχετικά µε την καταστροφή
του Πρεστίζ στα ανοικτά των ακτών της Γαλικίας

E-3583/02

Camilo Nogueira Román Οι νοµοθετικές δέσµες "Έρικα" και το "Oil Pollution Act"
των ΗΠΑ του 1990

E-3584/02

Camilo Nogueira Román Έδρα της Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια στη
Θάλασσα

E-3585/02

Camilo Nogueira Román Έδρα της Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια στη
Θάλασσα

E-3586/02

Camilo Nogueira Román Χαρακτηρισµός των ακτών της Γαλικίας ως πληγείσας
περιοχής της ΕΕ µετά το ναυάγιο του Πρεστίζ

E-3587/02

Camilo Nogueira Román Χαρακτηρισµός των ακτών της Γαλικίας ως πληγείσας
περιοχής της ΕΕ µετά το ναυάγιο του Πρεστίζ

E-3588/02

Camilo Nogueira Román Ειδικά µέτρα του Συµβουλίου για την πρόληψη και την
αντιµετώπιση των συνεπειών από τις θαλάσσιες
καταστροφές στο σηµαντικότατο διάδροµο µπροστά από
τις ακτές της Γαλικίας

E-3589/02

Camilo Nogueira Román Ειδικά µέτρα της Επιτροπής για την πρόληψη και την
αντιµετώπιση των συνεπειών από τις θαλάσσιες
καταστροφές στο σηµαντικότατο διάδροµο µπροστά από
τις ακτές της Γαλικίας

E-3590/02

Camilo Nogueira Román Οι δέσµες νοµοθετικών µέτρων Erika και ο νόµος Oil
Pollution Act των ΗΠΑ, του 1990

E-3591/02

Camilo Nogueira Román Χαρακτηρισµός της Γαλικίας ως περιοχής µε εξαιρετικά
υψηλή εξάρτηση από την αλιεία

E-3592/02

Camilo Nogueira Román Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
αναθεώρηση του ∆ιεθνούς ∆ικαίου της Θάλασσας -
Ασαφής νοµική κατάσταση των πετρελαιοφόρων

E-3593/02

Camilo Nogueira Román Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
εξασφάλιση πληρωµάτων µε επαρκή και κατάλληλη
τεχνική και θεωρητική προετοιµασία, στα πλοία που
ταξιδεύουν σε ευρωπαϊκά ύδατα µεταφέροντας επικίνδυνο
φορτίο

E-3594/02

Camilo Nogueira Román Μέτρα για να αποφευχθεί η συνέχιση της διαρροής
πετρελαίου από το βυθισµένο Prestige

E-3595/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Camilo Nogueira Román Σκάφη καθαρισµού για καταστροφές όπως αυτή του
Prestige

E-3596/02

Camilo Nogueira Román Κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιµετώπιση
των οικονοµικών, κοινωνικών και οικολογικών
επιπτώσεων της καταστροφής του Prestige στις ακτές της
Γαλικίας

E-3597/02

Camilo Nogueira Román Εκτίµηση του οικονοµικού κόστους της καταστροφής του
Exxon Valdez στις ακτές της Αλάσκας και προβλέψεις
σχετικά µε την καταστροφή του Prestige στα ανοικτά των
ακτών της Γαλικίας

E-3598/02

Camilo Nogueira Román Αποκατάσταση των αλιευτικών πόρων της Γαλικίας µετά
την καταστροφή του Prestige

E-3599/02

Camilo Nogueira Román Η κατάσταση όσον αφορά την εφαρµογή των
νοµοθετικών µέτρων Erika εκ µέρους των κρατών µελών
της ΕΕ

E-3600/02

Camilo Nogueira Román Η ρύπανση που προκλήθηκε λόγω του τύπου του
πετρελαίου που µετέφερε το πλοίο Prestige -
Προβλεπόµενες ενέργειες για την αντιµετώπιση των
µακροπρόθεσµων συνεπειών της ρύπανσης

E-3601/02

Paulo Casaca Νέο ταµείο για την αποζηµίωση των θυµάτων της
ρύπανσης

E-3602/02

Paulo Casaca "Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοπορεί στον τοµέα της
ασφάλειας στη θάλασσα"

E-3603/02

Paulo Casaca Λιµενικός έλεγχος στο πλοίο Πρεστίζ E-3604/02

Helle Thorning-Schmidt και
Torben Lund

Νοµίσµατα ευρώ και  αλλεργία στο νικέλιο E-3605/02

Dieter-Lebrecht Koch Τουρισµός µε αυτοκινούµενα τροχόσπιτα (camping-cars) E-3606/02

Mary Banotti Ανταλλαξιµότητα των γραµµατοσήµων της ζώνης ευρώ E-3607/02

Cristiana Muscardini ∆ιεύρυνση του ΝΑΤΟ και αµυντική πολιτική της ΕΕ E-3608/02

Cristiana Muscardini Προστασία των ευρωπαϊκών γλωσσών E-3609/02

Jules Maaten Ο ρόλος της Ολλανδίας και των υπόλοιπων κυβερνήσεων
της ΕΕ σε περίπτωση ενδεχόµενης απαγόρευσης των
τσιγάρων από σοκολάτα

E-3610/02

Kathleen Van Brempt Ασφάλεια αυτοκινήτων E-3611/02

Bob van den Bos Ρήτρα περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων E-3612/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Paulo Casaca Περικοπές πιστώσεων του Ταµείου Συνοχής στην
Πορτογαλία

E-3613/02

Concepció Ferrer Εισαγωγές πρώτων υλών από το Μαρόκο και ο
ευρωπαϊκός τοµέας δερµατίνων στην Ευρώπη

P-3614/02

Benedetto Della Vedova και Marco
Cappato

Κρατικές ενισχύσεις της γαλλικής κυβέρνησης στην
France Telecom

E-3615/02

Erik Meijer Τακτικές και ασφαλείς αναχωρήσεις µε πλοία  σε
προκαθορισµένες διαδροµές που απειλούνται από
απαγόρευση συµφωνιών επί του τιµολογίου και η
εκχώρηση µυστικών εκπτώσεων

E-3616/02

Erik Meijer H προώθηση, σε ευρωπαϊκή κλίµακα, εναλλακτικών
λύσεων σε ότι αφορά το θέµα της κακής ολοκλήρωσης
µεταξύ των πληθυσµιακών οµάδων και τη δηµιουργία
χωριστών κόσµων ζωής

E-3617/02

Erik Meijer Στρέβλωση της πολιτικής ανταγωνισµού µε την
προσφορά εξαιρετικά φθηνών εναέριων µεταφορών σε
µικρή απόσταση εντός της ΕΕ  από αεροπορική εταιρεία
εκτός Ευρώπης

E-3618/02

María Sornosa Martínez Αποκατάσταση των τόπων κοινοτικής σηµασίας που
επλήγησαν από το ατύχηµα του Prestige

P-3619/02

Wolfgang Ilgenfritz Θέση της νήσου Τζέρσεϋ στην ΕΕ P-3620/02

Ian Hudghton Εγκαταστάσεις τοπικών σφαγείων - ∆υτικοί Νήσοι της
Σκωτίας

P-3621/02

Paulo Casaca Σύγκρουση συµφερόντων στην Επιτροπή P-3622/02

Helmut Kuhne Υποτιθέµενη κατάχρηση κοινοτικών κονδυλίων στην
Πορτογαλία

E-3623/02

Olivier Dupuis Ταϊλάνδη: καταναγκαστική επιστροφή του κ. Sok Yuen
στη Καµπότζη

E-3624/02

Paolo Costa και άλλοι Ασφάλεια στη θάλασσα E-3625/02

Alexandros Alavanos Εφαρµογή της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ από την Ελλάδα P-3626/02

Kathleen Van Brempt Αύξηση των τιµών των παιχνιδιών P-3627/02

Mihail Papayannakis Ανέγερση Μουσείου στο άλσος Ριζάρη E-3628/02

Alexandros Alavanos Εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας για την υγιεινή και
ασφάλεια στην Ελλάδα

E-3629/02

Bill Newton Dunn Περιορισµός στον αριθµό των σιγαρέτων που µπορεί
κανείς να µεταφέρει εκτός Ισπανίας

E-3630/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Bill Newton Dunn Πληρωµή προστίµων που έχει επιβάλει το ∆ικαστήριο
των ΕΚ

E-3631/02

Isidoro Sánchez García Μέτρα για την πρόληψη ή την αποζηµίωση καταστροφών
όπως το ναυάγιο του "Πρεστίζ"

E-3632/02

Miquel Mayol i Raynal Συµφωνία σύνδεσης ΕΕ-Χιλής και σεβασµός των
δικαιωµάτων του λαού των µαπούτσε

E-3633/02

Miquel Mayol i Raynal Συµφωνία σύνδεσης ΕΕ-Χιλής και σεβασµός των
δικαιωµάτων του λαού των µαπούτσε

E-3634/02

Kathleen Van Brempt Περιεχόµενο προϊόντων που πωλούνται σε καταστήµατα E-3635/02

Niall Andrews Ανθρωπιστική βοήθεια και µεταναστευτικοί έλεγχοι P-3636/02

Christopher Huhne Οικονοµική ολοκλήρωση E-3637/02

Christopher Huhne Τραπεζικά διαθέσιµα E-3638/02

Daniel Hannan Βοήθεια προς την περιοχή της Τοσκάνης E-3639/02

Juan Ojeda Sanz, Manuel Pérez
Álvarez και Roy Perry

Αναπροσαρµογή των συντάξεων στο Γιβραλτάρ E-3640/02

Ole Sørensen Κινηµατογραφικά παραγωγή - Ενίσχυση του στόχου 2 P-3641/02

Emmanouil Bakopoulos Κράτηση κ. Απόστολου Μαγκούρα P-3642/02

Olivier Dupuis ∆ια της βίας επαναπατρισµός των τσετσένων προσφύγων
του στρατοπέδου Iman d'Aki Iourt

P-3643/02

Hanja Maij-Weggen Φυλάκιση του Shaiboub E-3644/02

Hanja Maij-Weggen Φυλάκιση του Shakir E-3645/02

Hanja Maij-Weggen Φυλάκιση του Juan Carlos Gonzalez Leiva E-3646/02

Hanja Maij-Weggen Κρατούµενοι των UPDF στην Ουγκάντα E-3647/02

Hanja Maij-Weggen Ανεξιθρησκεία στο Λάος E-3648/02

Mathieu Grosch Εκπαίδευση και πιστοποίηση επάρκειας για το προσωπικό
των σιδηροδρόµων

P-3649/02

Paul Rübig Φιλικότερη προς τις ΜΜΕ διαµόρφωση των όρων των
προσκλήσεων προς υποβολή προσφορών για κοινοτικά
προγράµµατα ενίσχυσης τρίτων χωρών

P-3650/02

Antonio Di Pietro ∆ιάλυση της διαφηµιστικής εταιρίας HMC Pubblicitá P-3651/02

Hanja Maij-Weggen Επανεκδίκαση της υπόθεσης El Kosheh E-3652/02

Rosa Miguélez Ramos Πετρελαιοκηλίδα στη Γαλικία: περιορισµοί για πλοία µε
µια καρίνα

E-3653/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Rosa Miguélez Ramos Πετρελαιοκηλίδα στη Γαλικία: νοµοθεσία ΕΕ. Ηνωµένων
Πολιτειών.

E-3654/02

Rosa Miguélez Ramos Πετρελαιοκηλίδα στη Γαλικία: τοµείς που επλήγησαν
περισσότερο

E-3655/02

Rosa Miguélez Ramos Πετρελαιοκηλίδα στη Γαλικία:  ζηµίες στην αλιεία E-3656/02

Rosa Miguélez Ramos Πετρελαιοκηλίδα στη Γαλικία: αποµάκρυνση της ρότας
του Finesterre

E-3657/02

Rosa Miguélez Ramos Πετρελαιοκηλίδα στη Γαλικία: ευκαιριακές ρυπάνσεις E-3658/02

Rosa Miguélez Ramos Πετρελαιοκηλίδα στη Γαλικία: οικονοµικοί πόροι E-3659/02

Rosa Miguélez Ramos Πετρελαιοκηλίδα στη Γαλικία: δηλώσεις της Επιτρόπου
των Μεταφορών

E-3660/02

Rosa Miguélez Ramos Πετρελαιοκηλίδα στη Γαλικία: δίκτυο Natura 2000 E-3661/02

Marie Isler Béguin Τροποποίηση της Συµφωνίας  WHA 12-40 που συνδέει
τον ΠΟΑ (Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας και τον
∆ΟΑΕ (∆ιεθνής Οργανισµός Ατοµικής Ενέργειας)

E-3662/02

Marie Isler Béguin Τροποποίηση της Συµφωνίας  WHA 12-40 που συνδέει
τον ΠΟΑ (Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας και τον
∆ΟΑΕ (∆ιεθνής Οργανισµός Ατοµικής Ενέργειας)

E-3663/02

Olivier Dupuis Τεχνικές "webjacking" που χρησιµοποιούνται από τις
αρχές του Πεκίνου για το µπλοκάρισµα ανεπιθύµητων
ιστοσελίδων

E-3664/02

Paul Rübig Εναρµόνιση των εξαρτώµενων από την απόδοση του
οχήµατος ευρωπαϊκών συστηµάτων είσπραξης διοδίων
για τα εµπορικά οχήµατα

E-3665/02

Emmanouil Bakopoulos Ατύχηµα δεξαµενόπλοιου Moskovskiy Festival E-3666/02

Emmanouil Bakopoulos Εκδίωξη δεξαµενόπλοιου Enalios Titan από το Γαλλικό
Πολεµικό Ναυτικό

E-3667/02

Emmanouil Bakopoulos Αίτια ναυάγιου δεξαµενόπλοιου Prestige E-3668/02

Emmanouil Bakopoulos Ατύχηµα δεξαµενόπλοιου Οκλαχόµα Σίτι E-3669/02

Joan Vallvé Κόστος εξουδετέρωσης των καταλοίπων στην αλυσίδα
σφαγής ζώων

E-3670/02

Patricia McKenna Ατµοσφαιρική ρύπανση από την βιοµηχανία κεραµικών
ειδών στο Καστεγιόν, Ισπανία

E-3671/02

Antonio Di Pietro Άσκηση του επαγγέλµατος του στοµατολόγου E-3672/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Antonio Di Pietro Κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσον αφορά την
απασχόληση για τις βιοµηχανίες του ηλεκτρονικού πόλου
της L' Aquila

E-3673/02

Paolo Pastorelli Φόρος Foal Levy E-3674/02

Cristiana Muscardini Ευρώπη και παλαιστινιακή τροµοκρατία E-3675/02

Toine Manders Ανικανότητα προς εργασία E-3676/02

Bart Staes Η καταπολέµηση της λευχαιµίας µέσω βλαστικών
κυττάρων από το αίµα του οµφάλιου λώρου

E-3677/02

Dorette Corbey Γερµανικό αιολικό πάρκο πλησίον του Bellingwolde P-3678/02

Alexander Radwan Busquin: Η ΕΕ θα έπρεπε να είναι "πραγµατική δύναµη
στο διάστηµα" (άρθρο στην Ευρωπαϊκή Φωνή, 19
Σεπτεµβρίου, σελίδα 8 - ειδήσεις)

E-3679/02

Fernando Fernández Martín Ζιµπάµπουε E-3680/02

Fernando Fernández Martín Ζιµπάµπουε E-3681/02

Fernando Fernández Martín Νήσοι Σολοµώντος E-3682/02

Fernando Fernández Martín Νήσοι Σολοµώντος E-3683/02

Fernando Fernández Martín Σεϋχέλλες E-3684/02

Fernando Fernández Martín Σεϋχέλλες E-3685/02

Fernando Fernández Martín Σενεγάλη E-3686/02

Fernando Fernández Martín Σενεγάλη E-3687/02

Fernando Fernández Martín Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε E-3688/02

Fernando Fernández Martín Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε E-3689/02

Fernando Fernández Martín Σαµόα E-3690/02

Fernando Fernández Martín Σαµόα E-3691/02

Fernando Fernández Martín Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες E-3692/02

Fernando Fernández Martín Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες E-3693/02

Fernando Fernández Martín Αγία Λουκία E-3694/02

Fernando Fernández Martín Αγία Λουκία E-3695/02

Fernando Fernández Martín Τόγκο E-3696/02

Fernando Fernández Martín Τόγκο E-3697/02

Fernando Fernández Martín Τανζανία E-3698/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Fernando Fernández Martín Τανζανία E-3699/02

Fernando Fernández Martín Σουαζιλάνδη E-3700/02

Fernando Fernández Martín Σουαζιλάνδη E-3701/02

Fernando Fernández Martín Σουρινάµ E-3702/02

Fernando Fernández Martín Σουρινάµ E-3703/02

Fernando Fernández Martín Σουδάν E-3704/02

Fernando Fernández Martín Σουδάν E-3705/02

Fernando Fernández Martín Νότια Αφρική E-3706/02

Fernando Fernández Martín Νότια Αφρική E-3707/02

Fernando Fernández Martín Ουγκάντα E-3708/02

Fernando Fernández Martín Ουγκάντα E-3709/02

Fernando Fernández Martín Ζάµπια E-3710/02

Fernando Fernández Martín Ζάµπια E-3711/02

Fernando Fernández Martín Σιέρρα Λεόνε E-3712/02

Fernando Fernández Martín Σιέρρα Λεόνε E-3713/02

Fernando Fernández Martín Σοµαλία E-3714/02

Fernando Fernández Martín Σοµαλία E-3715/02

Fernando Fernández Martín Τόνγκα E-3716/02

Fernando Fernández Martín Τόνγκα E-3717/02

Fernando Fernández Martín Τουβαλού E-3718/02

Fernando Fernández Martín Τουβαλού E-3719/02

Fernando Fernández Martín Τρινιδάδ και Τοµπάγκο E-3720/02

Fernando Fernández Martín Τρινιδάδ και Τοµπάγκο E-3721/02

Fernando Fernández Martín Βανουάτου E-3722/02

Fernando Fernández Martín Βανουάτου E-3723/02

Fernando Fernández Martín Τσαντ E-3724/02

Fernando Fernández Martín Τσαντ E-3725/02

Glenys Kinnock Πρόγραµµα Comenius E-3726/02

Patricia McKenna ∆ιευθετηµένοι κλωβοί για ωοπαραγωγές όρνιθες E-3727/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Giacomo Santini Κατάργηση του τραίνου αριθ. 299 E-3728/02

Erik Meijer Νοµικό καθεστώς εντός της ΕΕ για την εξόριστη ιρανική
αντιπολίτευση που υποστηρίζει πλουραλιστική
δηµοκρατία και αντιτίθεται στην θεοκρατική δικτατορία

E-3729/02

Erik Meijer Μέτρα κατά εισαγωγών αµερικανικών τροφίµων που δεν
αναφέρουν τη σύνθεση και την προέλευσή τους, και
περιέχουν γενετικώς τροποποιηµένα συστατικά

E-3730/02

Marianne Thyssen Έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 98/6/ΕΚ
της 16.2.1998 περί της προστασίας των καταναλωτών
όσον αφορά την αναγραφή των τιµών των προϊόντων που
προσφέρονται στους καταναλωτές

P-3731/02

Philip Bradbourn Galileo P-3732/02

Graham Watson Επιθεώρηση χώρου διάθεσης γενετικώς τροποποιηµένων
καλλιεργειών

E-3733/02

Caroline Lucas Ενίσχυση και η επιβίωση του τοµέα της µπανάνας στην
Καραϊβική

E-3734/02

Caroline Lucas Ποσοστώσεις και η επιβίωση του τοµέα της µπανάνας
στην Καραϊβική

E-3735/02

Olivier Dupuis Η περίπτωση του κ. Fang Jue E-3736/02

Ilda Figueiredo "ABEJ - Solidarités" E-3737/02

Ilda Figueiredo Απολύσεις στο Euronews E-3738/02

Gabriele Stauner Προσαυξήσεις του εισοδήµατος των Επιτρόπων χωρίς
νοµική βάση

E-3739/02

Gabriele Stauner Ετήσιοι λογαριασµοί για το οικονοµικό έτος 2001 E-3740/02

Miet Smet Αξιοποίηση των εγγεγραµµένων στη θέση B2-142
πιστώσεων

P-3741/02

Gabriele Stauner Συγκρούσεις συµφερόντων P-3742/02

Hanja Maij-Weggen Εκτέλεση θιβετιανών στην Κίνα P-3743/02

Proinsias De Rossa Ζώνες ασφαλείας στα σχολικά λεωφορεία E-3744/02

Proinsias De Rossa ∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι οδικής ασφαλείας E-3745/02

Olivier Dupuis Θιβέτ/Κίνα: Καταδίκη σε θάνατο των Tenzin Deleg
Rinpoche και Lobsang Dhondup

E-3746/02

Cristiana Muscardini Το τεστ ΗPV αποτελεί προνόµιο; E-3747/02

Francesco Speroni Πληθυσµός των κρατών µελών P-3748/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Glenys Kinnock Χρηµατοδότηση για την ανάπτυξη E-3749/02

Mario Mauro Σχέσεις ΕΕ - ∆ηµοκρατίας του Σουρινάµ E-3750/02

Hanja Maij-Weggen Ο Arjan Erkel αγνοούµενος στο Dagestan E-3751/02

Kathleen Van Brempt Παλλάδιον E-3752/02

Kathleen Van Brempt Φορολογία της κηροζίνης E-3753/02

Jan Andersson Εφαρµογή της σύµβασης του Σένγκεν στο αεροδρόµιο της
Φρανκφούρτης

E-3754/02

Antonios Trakatellis Αποζηµίωση αγροτών για καταστροφές λόγω
κακοκαιρίας

P-3755/02

Herman Vermeer Η αποσύνδεση των ΤΑC (Συνολικών Επιτρεπόµενων
Αλιευµάτων) της γλώσσας και του πησσιού από το
πρόβληµα του µπακαλιάρου, η αντιµετώπιση της κρίσης
του µπακαλιάρου και τα ΤΑC (Συνολικά Επιτρεπόµενα
Αλιεύµατα) της γλώσσας και του πησσιού

P-3756/02

Bernd Lange Ποσοτικώς υπολογίσιµοι περιβαλλοντικοί στόχοι στον
τοµέα των µεταφορών

E-3757/02

Miquel Mayol i Raynal Πρόγραµµα για την εκτροπή τµήµατος των υδάτων του
Ροδανού

E-3758/02

Jan Mulder Ο έλεγχος της προέλευσης της ζάχαρης ΑΚΕ E-3759/02

Gerhard Schmid Φορολόγηση ειδών διατροφής που περιέχουν παιχνίδια E-3760/02

Emmanouil Bakopoulos Ισπανική πρόταση στον ΟΗΕ E-3761/02

Emmanouil Bakopoulos Ανακοίνωση COM (2002) 681 τελικό E-3762/02

Emmanouil Bakopoulos Ασφάλεια στην ναυσιπλοΐα E-3763/02

Bill Miller Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο E-3764/02

Luigi Cocilovo Κράτη µε διεθνείς συµβάσεις που αφορούν µόνον τους
πολίτες της χώρας και όχι όλους τους πολίτες της
Κοινότητας

E-3765/02

Erik Meijer Ο τρόπος αποφυγής εκνευρισµού και καθυστερήσεων
κατά τον έλεγχο των διαµετακοµιστικών µεταφορών
µεταξύ της Ρωσίας και του Καλίνινγκραντ µέσω
µελλοντικού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-3766/02
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Erik Meijer ∆ηµοσιονοµικές διατάξεις για τις επισκέψεις συγγενών
και ηλικιωµένων παραθεριστών από τη Ρωσία οι οποίοι,
προκειµένου να µεταβούν στο Καλίνινγκραντ  θα πρέπει
να διασχίζουν το µελλοντικό έδαφος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

E-3767/02

Erik Meijer Ο σεβασµός των επανειληµµένως αναγνωρισθέντων
γλωσσικών δικαιωµάτων της σλοβενικής µειονότητας της
αυστριακής επαρχίας Karintië, πριν από την ένταξη της
Σλοβενίας στην ΕΕ

E-3768/02

Caroline Lucas ΓΣΕΥ P-3769/02

Bart Staes Μετατροπή της βιοµηχανίας όπλων P-3770/02

Christopher Heaton-Harris Κίνδυνος τροµοκρατικών επιθέσεων P-3771/02

Chris Davies Οι επιπτώσεις της Via Baltica σε σηµαντικές
προστατευόµενες περιοχές στην Πολωνία

P-3772/02

Maurizio Turco Παραβίαση εκ µέρους του Βασιλείου της Ισπανίας της
Οδηγίας  91/680/ΕΟΚ σχετικά µε την φορολογική
εναρµόνιση του ΦΠΑ

P-3773/02

Margrietus van den Berg Αναβολή της εφαρµογής του συστήµατος πιστοποίησης
διαµαντιών

P-3774/02

António Campos Κοινή Αγροτική Πολιτική P-3775/02

Christoph Konrad Μη συµβατή µε τον ανταγωνισµό διαχείριση των
απορριµµάτων στη Γερµανία

E-3776/02

Christopher Huhne Παραγωγή της Pirelli E-3777/02

Patricia McKenna Κέντρο Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης Drogheda στην
Ιρλανδία

E-3778/02
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0510/02)  17 και 18 ∆εκεµβρίου 2002

22 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Josu ORTUONDO
LARREA

Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων - Πινακίδες στον
σιδηροδροµικό σταθµό της Μπαγιόνα (Χώρα των Βάσκων,
Γαλλία)

H-0724/02

Manuel MEDINA ORTEGA Απελάσεις στο βόρειο τµήµα της Κύπρου H-0726/02

Sarah LUDFORD Ενσωµάτωση υπηκόων τρίτων χωρών H-0728/02

Jonas SJÖSTEDT Κοινό σύστηµα διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας H-0729/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Οι προτάσεις του Προέδρου της Συνέλευσης για το Μέλλον
της Ευρώπης, Valery Giscard d'Estaing, σχετικά µε τα
ονόµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

H-0731/02

Hans-Peter MARTIN Ευρωπαϊκό Σύνταγµα H-0768/02

Andrew DUFF Κύπρος H-0734/02

María IZQUIERDO ROJO Επιπτώσεις της διεύρυνσης στις λιγότερο ευνοηµένες
περιφέρειες

H-0738/02

Bill NEWTON DUNN Μυστική συµφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για ποινικά ζητήµατα H-0745/02

Paul LANNOYE Όπλα που χρησιµοποιήθηκαν στο Αφγανιστάν H-0749/02

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Manuel MEDINA ORTEGA Έλεγχος των συνόρων στη Βόρεια Αφρική H-0727/02

Mary BANOTTI Κατάχρηση της κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα της
έρευνας που καλύπτει τα ορφανά φάρµακα

H-0825/02

Bernd POSSELT Τσετσενία - ταξίδι του Επίτροπου Nielson H-0773/02
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο
ΣΥΝΟ∆ΟΥ

κα. de PALACIO

José GARCÍA-
MARGALLO Y MARFIL

Φορολογία καυσίµων πωλούµενων από το Γιβραλτάρ H-0800/02

Nuala AHERN Κανονιστική ρύθµιση, σε επίπεδο ΕΕ, όσον αφορά την
πυρηνική ενέργεια

H-0721/02

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Ανεξάρτητη λειτουργία της Επιτροπής H-0737/02

Carlos BAUTISTA OJEDA Ηµεροµηνία 3ου Σχεδίου ∆ράσης για την Οδική Ασφάλεια H-0781/02

Proinsias DE ROSSA Προστασία της υποδοµής εµπορευµατικών σιδηροδροµικών
µεταφορών στην Ιρλανδία

H-0786/02

Paul LANNOYE Αεροπορικές µεταφορές και θόρυβος H-0793/02

κ. KINNOCK

Gerard COLLINS Νέο κτήριο Berlaymont H-0801/02

Kathleen VAN BREMPT Η µεταπήδηση υπαλλήλων της Επιτροπής προς τις ιδιωτικές
επιχειρήσεις

H-0818/02

κ. MONTI

Astrid THORS Έρευνα για ενδεχόµενες παραβιάσεις της νοµοθεσίας της ΕΕ
για τον ανταγωνισµό από την εταιρεία Microsoft

H-0828/02
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002

΄Οργανο
Αριθµός
ερωτή-
σεων που
κατατέ-
θηκαν

Αριθµός
των

ερωτήσεων
που

εξετάστη-
καν στην
Ολοµέλεια

Ερωτή-
σεις µε
γραπτή
απάντη-
ση

Συµπληρωτικές
ερωτήσεις

Μη
εξετασθεί-
σες

ερωτήσεις
(απουσία
του

συντάκτη)

Ερωτήσεις
που

αποσύρθη-
καν από το
συντάκτη
τους

Ερωτήσεις που
προβλέπονται
ήδη στην
Ηµερήσια
∆ιάταξη

Εκπρόσωποι των Θεσµικών
Οργάνων

Συµβούλιο 36 10 23 1 3 0 0 κ. HAARDER

Επιτροπή 66 12 48 3 2 0 4 κ. NIELSON
κ. LIIKANEN
κα. de PALACIO
κ. KINNOCK
κ. MONTI

Σύνολο 102 22 71 4 5 0 4
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ Αριθ. ΡΕ Συντακτησ Θεµα
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας Υπογραφές

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

23.09.2002 23.12.2002 78

 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 27

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 23

16/2002 323.719 Freddy BLAK Υποστήριξη της ενδιάµεσης επανεξέτασης της
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

02.10.2002 02.01.2003 15

                                                     
1 Κατάσταση στις  19.12.2002
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17/2002 323.955 Jo LEINEN,  Alain LAMASSOURE,
Cecilia MALMSTRÖM, Monica
FRASSONI και Mihail
PAPAYANNAKIS

Εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

17.10.2002 17.01.2003 213

18/2002 324.277 James PROVAN, Jan MULDER και
Terence WYNN

Χρήση της διαδικασίας συναπόφασης σε αποφάσεις
που λαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 37 της
Συνθήκης

21.10.2002 21.01.2003 56

19/2002 325.134 Jean LAMBERT και Phillip
WHITEHEAD

Συνεχιζόµενη κράτηση του Mordechai Vanunu από
τις ισραηλινές αρχές

29.10.2002 29.01.2003 29

20/2002 325.556 Marie-Hélène DESCAMPS, Marie-
Thérèse HERMANCE, Dominique
VLATO και Françoise VEYRINAS

Προστασία των ανηλίκων από τις πορνογραφικές
σκηνές και τις σκηνές αναίτιας βίας

18.11.2002 18.02.2003 9

21/2002 325.687 Mario BORGHEZIO Συγκρότηση ενός οργάνου αντιτροµοκρατικού
δηµοσιονοµικού ελέγχου για τις οικονοµικές
ενισχύσεις της ΕΕ προς την εθνική Παλαιστινιακή
Αρχή

18.11.2002 18.02.2003 8
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Εκθεση της Επιτροπης στο Ευρωπαϊκο Κοινοβουλιο και στο
Συµβουλιο Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 9/2002 και
αριθ. 10/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 1244
τελ.

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για την τροποποίηση της
απόφασης 77/271/Ευρατόµ περί εφαρµογής της αποφάσεως
77/270/Ευρατόµ περί εξουσιοδοτήσεως της Επιτροπής να συνάπτει
δάνεια Ευρατόµ µε σκοπό την συµµετοχή στη χρηµατοδότηση των
πυρηνικών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας

ENVI
ITRE

COM (02) 457
τελ.

Εικοστή ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για τις δραστηριότητες αντιντάµπινγκ και
αντεπιδοτήσεων της Κοινότητας - Γενική επισκόπηση της
παρακολούθησης των υποθέσεων αντιντάµπινγκ και
αντεπιδοτήσεων τρίτων χωρών

DEVE
ITRE

COM (02) 484
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο
Συµβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην
Επιτροπή των Περιφερειών: Το νοµοθετικό πρόγραµµα και
πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2003

TOUT COM (02) 590
τελ.

Εκθεση της επιτροπης: 13Η  ετησια εκθεση για τα διαρθρωτικα
ταµεια (2001)

BUDG
EMPL
FEMM
PECH
RETT

COM (02) 591
τελ.

 31η ∆ηµοσιονοµική ΄Εκθεση για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων - ΕΓΤΠΕ - Τµήµα Εγγυήσεων -
Οικονοµικό έτος 2001

AGRI
BUDG
CONT

COM (02) 594
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής Ετήσια έκθεση για το µέσο προενταξιακών
διαρθρωτικών πολιτικών (ISPA) 2001

AFET
BUDG
ENVI
RETT

COM (02) 596
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: Η υλοποίηση και τα αποτελέσµατα του
Ευρωπαϊκού ΄Ετους των Γλωσσών 2001

BUDG
CULT

COM (02) 597
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για τη µεσοπρόθεσµη αξιολόγηση του σχεδίου δράσης
της Ευρωπαϊκής ΄ Ενωσης για την καταπολέµηση των ναρκωτικών
(2000-2004)

ITRE
LIBE

COM (02) 599
τελ.

Τροποποιηµένες Προτάσεις
(΄Αρθ. 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ)

Τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4045/89 περί των
ελέγχων, εκ µέρους των κρατών µελών, των πράξεων που
αποτελούν µέρος του συστήµατος χρηµατοδότησης από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων,
τµήµα Εγγυήσεων

AGRI
CONT

COM (02) 682
τελ.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

ΤΗΣ 11ης ΚΑΙ 12ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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")

1. ΑΛΙΕΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ

•  Μεταρρύθµιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
 Εισηγητής: ο κ. KALLIO (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � FIN)
 Συνεισηγητής: ο κ. GHAGAS (Μισθωτοί � Ρ)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 181 τελικό � CESE 1369/2002
 
� Κύρια σηµεία:
 

 Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται τη διάγνωση της Επιτροπής στην Πράσινη Βίβλο της του 2001 για την
κατάσταση του τοµέα της αλιείας στην ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την υφιστάµενη υπερβολική ικανότητα
του κοινοτικού στόλου.
 
•  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ανάγκη να επιτευχθεί ισορροπία µεταξύ της

αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των αλιευτικών σκαφών, αφενός, και της
βιώσιµης απασχόλησης, αφετέρου.

http://www.cese.europa.eu
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•  Η ΕΟΚΕ επικροτεί το πολυετές πρόγραµµα διαχείρισης, έχει όµως ορισµένες επιφυλάξεις
όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής να µην συµµετέχει πλέον το Συµβούλιο στην ετήσια
διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα Συνολικά Επιτρεπόµενα Αλιεύµατα (TAC) και τις
ποσοστώσεις µετά την υιοθέτηση του πολυετούς προγράµµατος.

•  Η ΕΟΚΕ ζητά να αυξηθεί η συνεργασία της επιστηµονικής κοινότητας και του αλιευτικού
κλάδου µε στόχο τη σαφέστερη και βαθύτερη αξιολόγηση των επιστηµονικών δεδοµένων.
Είναι ευπρόσδεκτη η σύσταση Περιφερειακών Γνωµοδοτικών Συµβουλίων για τη διαχείριση
της αλιείας, αλλά θα πρέπει να καθοριστούν επακριβώς ο ρόλος και τα συγκεκριµένα
καθήκοντά τους στο πλαίσιο της Συµβουλευτικής Επιτροπής Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας
της ΕΕ και των οµάδων εργασίας της.

•  Τα περιβαλλοντικά θέµατα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε όλες τις κοινές πολιτικές της
ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της αλιευτικής. Η ΕΟΚΕ προτείνει να εφαρµόζεται η αρχή "ο
ρυπαίνων πληρώνει" για να καθορίζεται ποιος θα αναλάβει το κόστος της περιβαλλοντικής
διαχείρισης.

•  Οι επιστηµονικές συµβουλές για την τρέχουσα κατάσταση των ιχθυαποθεµάτων είναι το πιο
σηµαντικό στοιχείο στη διαχείριση της αλιείας, γι' αυτό και η ΕΟΚΕ ζητά καλύτερη
συνεργασία της επιστηµονικής κοινότητας και του τοµέα της αλιείας.

•  Η ΕΟΚΕ έχει ορισµένες επιφυλάξεις σε σχέση µε την πρόταση της Επιτροπής για τους
νέους κανόνες χορήγησης ενισχύσεων στον αλιευτικό στόλο. Ειδικότερα, η ΕΟΚΕ είναι
επιφυλακτική όσον αφορά την κατάργηση των κρατικών ενισχύσεων για τον εκσυγχρονισµό
των αλιευτικών σκαφών.

•  Μολονότι οι επιδοτήσεις δεν µπορούν να προσφέρουν µια µόνιµη λύση για τον τοµέα, η
ΕΟΚΕ πιστεύει ότι εξακολουθούν να συντρέχουν λόγοι (ανάγκη να εξασφαλιστεί η ασφάλεια
των εργαζοµένων, καλές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, ποιότητα κλπ.) υπέρ της συνέχισης
της παροχής κρατικών ενισχύσεων για τον εκσυγχρονισµό των αλιευτικών σκαφών. Oι
σηµερινοί περιορισµοί µπορούν να διατηρηθούν, ιδιαίτερα δε η απαγόρευση αύξησης της
αλιευτικής ικανότητας.

•  Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι τα µικρά αλιευτικά σκάφη (κάτω των 12 µέτρων) θα πρέπει
να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρµογής των σχεδίων µείωσης της ικανότητας που προβλέπει η
µεταρρύθµιση.

•  Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος των αλιευτικών ζωνών 6-12
µιλίων στα εθνικά ύδατα.  Συµφωνεί επίσης µε το υφιστάµενο σύστηµα κατανοµής των
αλιευτικών δυνατοτήτων σύµφωνα µε την αρχή της σχετικής σταθερότητας.

•  Σύµφωνα και µε παλαιότερες γνωµοδοτήσεις της, η ΕΟΚΕ τονίζει τη σηµασία της εποπτείας
στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης της αλιευτικής πολιτικής.

•  Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόσφατη υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενός σχεδίου
δράσης για την αντιµετώπιση των κοινωνικών, οικονοµικών και περιφερειακών συνεπειών της
αναδιάρθρωσης της αλιευτικής βιοµηχανίας της ΕΕ. Πιστεύει µάλιστα ότι πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στις κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις της µεταρρύθµισης της ΚΑΠ σε όλες
τις παράκτιες περιοχές της Κοινότητας.

•  Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι, λόγω της έλλειψης πόρων στις αναπτυσσόµενες χώρες για τον έλεγχο
των αλιευτικών δραστηριοτήτων, η ΕΕ θα πρέπει να βοηθά τις χώρες αυτές στον έλεγχο των
αλιευτικών δραστηριοτήτων που ασκούνται στα χωρικά τους ύδατα.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Gaia Angelini

 (Tηλ.: + 32 2 546 9109 � e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)
 

mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ42

∆ελτίο 13.01.2003 - EL - PE 327.464

 
•  Ενδιάµεση επισκόπηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής
 Εισηγητής: ο κ. KIENLE (Εργοδότες � D)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 394 τελικό � CESE 1366/2002
 
� Κύρια σηµεία:
 

 Στη γνωµοδότηση αυτή, η οποία συνεχίζει και συµπληρώνει τη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας
για το "Μέλλον της ΚΓΠ" που υιοθετήθηκε τον περασµένο Μάρτιο, η ΕΟΚΕ συνεχίζει την
ανάλυσή της για τις πιθανές εξελίξεις της κοινής γεωργικής πολιτικής, αυτή τη φορά όµως υπό
το φως των προτάσεων της Επιτροπής για την ενδιάµεση επισκόπηση.
 
 Σύµφωνα µε την ΕΟΚΕ, η συζήτηση για τη µελλοντική ΚΓΠ, που ξεκίνησε από την Επιτροπή
µε την πρόταση για την ενδιάµεση επισκόπηση προκειµένου να συµβάλει στον καθορισµό
συγκεκριµένων νοµοθετικών προτάσεων από µέρους του κοινοτικού εκτελεστικού οργάνου,
έχει θεµελιώδη σηµασία. Στην πραγµατικότητα, υπερβαίνει κατά πολύ τα οικονοµικά και
κοινωνικά θέµατα του γεωργικού τοµέα, περιλαµβάνοντας και τις πτυχές της ασφάλειας των
τροφίµων, της ασφάλειας του εφοδιασµού µε τρόφιµα και της προστασίας των καταναλωτών,
του περιβάλλοντος και της φύσης.
 
 Γενικά, οι στόχοι της Επιτροπής υποστηρίζονται από την ΕΟΚΕ. Ιδιαίτερα επιδοκιµάζεται η
επιδιωκόµενη ενσωµάτωση της ιδέας της πολυλειτουργικότητας της γεωργίας σε όλες τις
συνιστώσες της Κοινής Γεωργικής πολιτικής. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να εξετασθεί κατά
πόσο και σε ποιο βαθµό τα µέτρα που προτείνει η Επιτροπή εξυπηρετούν στην πράξη την
επίτευξη αυτών των στόχων.
 
 Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, ένας από τους κυριότερους στόχους της Επιτροπής, η επαναφορά
της λειτουργίας της παρέµβασης στις αγορές και ιδιαίτερα στην αγορά δηµητριακών στο
επίπεδο ενός δικτύου ασφαλείας,  επιτεύχθηκε ήδη µε τη µείωση των τιµών στο Πρόγραµµα
∆ράσης 2000. Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ αµφισβητεί κατά πόσο είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί
βάσει της εξέλιξης των παγκόσµιων τιµών αγοράς η προτεινόµενη περαιτέρω µείωση της
τιµής των σιτηρών κατά 5%.
 
 Η ΕΟΚΕ έχει δηλώσει επανειληµµένα ότι είναι υπέρ της ενίσχυσης της ανάπτυξης της
υπαίθρου. Επισηµαίνει µε ανησυχία, εκτός από την ανεπάρκεια των πόρων του δεύτερου
πυλώνα, την εξαιρετικά άνιση κατανοµή τους µεταξύ των περιφερειών. Γι' αυτό, αν υπάρξει
περαιτέρω επέκταση του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ, θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι κάθε
κράτος µέλος της ΕΕ θα διαθέσει ένα ελάχιστο επίπεδο εθνικών πόρων συγχρηµατοδότησης.
 
 Όσο για την ανακατανοµή, µέσω της διαφοροποίησης, η ΕΟΚΕ αναµένει διευκρινίσεις
σχετικά µε τη συγκεκριµένη µορφή της και µε τις χρηµατοοικονοµικές της συνέπειες.
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 Για την πλήρη αποσύνδεση των αντισταθµιστικών πληρωµών από την παραγωγή, η ΕΟΚΕ
εκφράζει απορίες και ζητά περαιτέρω εξηγήσεις. Αν και παρέχει µεγαλύτερη ελευθερία
αποφάσεων στους γεωργούς, η πλήρης αποσύνδεση παρουσιάζει τον κίνδυνο να µην
εξυπηρετεί ούτε την πολυλειτουργικότητα της γεωργίας ούτε τη µακροπρόθεσµη διασφάλιση
των άµεσων πληρωµών.
 
 Οι προτάσεις για την αποσύνδεση στην πραγµατικότητα προοιωνίζουν έναν ανακαθορισµό ή
"ανασύνδεση", καθώς οι άµεσες πληρωµές θα εξαρτώνται στο µέλλον από την εκπλήρωση
συγκεκριµένων κριτηρίων (cross compliance - πολλαπλή συµµόρφωση). Κατά τη γνώµη της
ΕΟΚΕ, το θέµα θα µπορέσει να εκτιµηθεί πραγµατικά, όταν η Επιτροπή θα υποβάλει πιο
συγκεκριµένες προτάσεις για το εύρος και τις διαδικασίες του ελέγχου των διατάξεων για την
πολλαπλή συµµόρφωση.
 
 Όσον αφορά την πορεία των διαπραγµατεύσεων του ∆ΟΕ, η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή
να συνεχίσει τη στάση που υπερασπιζόταν µε επιµονή µέχρι σήµερα υπέρ της διασύνδεσης
των κλασικών εµπορικών θεµάτων µε τα συµφέροντα που θεωρούνται ότι δεν συνδέονται µε
το εµπόριο. Τέλος, η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητο να συµπεριληφθούν οι υποψήφιες χώρες στις
διαβουλεύσεις για την ενδιάµεση επισκόπηση.
 

� Για περισσότερες πληροφορίες: κa Eleonora di Nicolantonio
 (Tηλ.: + 32 2 546 9454 � e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)

 
•  Ενδοκοινοτικές συναλλαγές - Εισαγωγές σπέρµατος βοοειδών
 Εισηγητής: ο κ. NIELSEN (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � DΚ)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 527 τελικό - 2002/0229 CΝS � CESE 1359/2002

 
� Κύρια σηµεία:

 Η πρόταση αποσκοπεί, µεταξύ άλλων, στη διευκόλυνση της δηµιουργίας κέντρων
αποθήκευσης σπέρµατος διαφορετικών από τα κέντρα συλλογής σπέρµατος, η οποία θα έχει
ως αποτέλεσµα την ελευθέρωση της αγοράς προς όφελος µιας "βιοµηχανίας γονιµοποίησης" µε
πιο διεθνή χαρακτήρα, η οποία θα διανέµει σπέρµα και έµβρυα µέσω τοπικών κέντρων
αποθήκευσης.
 
 Κατά την ΕΟΚΕ, η πρόταση ενέχει σοβαρό κίνδυνο υπονόµευσης του µέχρι σήµερα ισχύοντος
συστήµατος, διότι αυξάνεται η συγκέντρωση της επιλογής, παραγωγής και διανοµής των υλών
εκτροφής. Συνέπεια αυτών µπορεί να είναι η σταδιακή µεταβολή των στόχων εκτροφής και η
έλλειψη ποικιλίας των υλών εκτροφής, µε αποτέλεσµα την παραγωγή οµοιόµορφων ζώων.
 
 Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι οι υφιστάµενες διατάξεις για τη συµµετοχή στην εµπορία σπερµάτων
παρέχουν επαρκή εγγύηση τόσο για τον κτηνίατρο όσο και για τον παραγωγό. Κατά την
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ΕΟΚΕ, η εγγύηση αυτή δεν ήταν δυνατό να διασφαλισθεί από τις αποθήκες σπέρµατος σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις.
 
 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η πρόταση τροποποίησης για τα κέντρα αποθήκευσης σπέρµατος δεν
δύναται να γίνει αποδεκτή όπως διατυπώνεται.
 
 Αντίθετα, η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τις τρεις άλλες προτάσεις τροποποίησης.
 

� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Gaia Angelini
 (Tηλ.: + 32 2 546 9109 � e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)

 
 
•  Εµπορία σπόρων
 Εισηγητής: ο κ. BEDONI (Εργοδότες � I)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 523 τελικό - 2002/0232 CΝS � CESE 1360/2002

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κa Eleonora di Nicolantonio

 (Tηλ.: + 32 2 546 9454 � e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 
 

•  Μεταφορά αιγοπροβάτων
Εισηγητής: ο κ. ΦΑΚΑΣ (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � EL)

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 504 τελικό � 2002/0218 CNS � CESE 1357/2002
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Gaia Angelini

 (Tηλ.: + 32 2 546 9109 � e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)
 
 

•  Προστασία των δασών
Εισηγητής: ο κ. KALLIO (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � FIN)

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 404 τελικό � 2002/0164 COD � CESE 1368/2002
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind

 (Tηλ.: + 32 2 546 9111 � e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
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 2. ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ
 
 
•  Η οικονοµική και κοινωνική επίπτωση της διεύρυνσης στις υποψήφιες χώρες
 Εισηγητής: ο κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ (Εργοδότες � EL)
 Συνεισηγήτρια: η κα BELABED (Μισθωτοί � Α)
 
� Έγγραφα αναφοράς: CESE 591/2002 fin  CESE 1365/2002
 
� Κύρια σηµεία:

 
 Η γνωµοδότηση αποτελεί έµπρακτη απόδειξη του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που επιδεικνύει η
ΕΟΚΕ για την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε τις υποψήφιες χώρες. Η
ΕΟΚΕ στηρίζει µε κάθε τρόπο τη διεύρυνση και συµµερίζεται την άποψη της Προεδρίας της
∆ανίας ότι το χρονοδιάγραµµα για τη διεύρυνση της ΕΕ θα πρέπει να γίνει σεβαστό.
 
 Η γνωµοδότηση επικεντρώνεται στις οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις που θα έχει η διεύρυνση
στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και ιδιαίτερα στους πολίτες τους.
 
 Εξετάζει, µεταξύ άλλων, την οικονοµική κατάσταση σε όλους τους καίριους τοµείς, τη διαδικασία της
ιδιωτικοποίησης, τις δηµόσιες υπηρεσίες, την τρέχουσα κοινωνική κατάσταση, τα δικαιώµατα των
καταναλωτών, τα περιβαλλοντικά θέµατα και τη δηµόσια ασφάλεια. Η ΕΟΚΕ διατυπώνει συστάσεις σε
όλους αυτούς τους τοµείς.
 
 Η ΕΟΚΕ αναλύει τις συνέπειες της µετάβασης στην ελεύθερη αγορά, που έχουν δηµιουργήσει µία νέα
αντίληψη για τις οικονοµικές, τις κοινωνικές και τις επιχειρηµατικές διαδικασίες στις υποψήφιες χώρες
της Ανατολικής Ευρώπης, και υπογραµµίζει τις δραστικές αλλαγές των κοινωνικοοικονοµικών
συνθηκών λόγω του αυξηµένου πολιτικού και κοινωνικοοικονοµικού κόστους της µετάβασης, της
αναποτελεσµατικότητας των δηµόσιων διοικήσεων και της κατάρρευσης των εσωτερικών µηχανισµών
και διαδικασιών των οικονοµιών.
 
 Η ΕΟΚΕ ζητά µια αποτελεσµατική πολιτική για την αγορά εργασίας, βελτίωση των υποδοµών και
ισορροπηµένη πολιτική για τις κοινωνικές παροχές, τα ηµεροµίσθια και τους µισθούς.
 
 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει την ανάγκη στενής παρακολούθησης της εργατικής νοµοθεσίας, προκειµένου να
εξασφαλιστεί ότι αναπτύσσεται σύµφωνα µε τις αρχές του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου.
 
 Η ΕΟΚΕ επιβεβαιώνει την άποψή της ότι η διεύρυνση της ΕΕ αποτελεί µια ιστορική ευκαιρία να
ενωθεί η Ευρώπη και οι πολίτες της κάτω από µία «κοινή στέγη», διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και
την ευηµερία στην ευρωπαϊκή ήπειρο.
 
 Στη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ κάνει ακόµη συστάσεις για τη µείωση της γραφειοκρατίας, τη
βελτίωση της δικαστικής προστασίας, την αύξηση των ξένων επενδύσεων, τη µεταρρύθµιση της
γεωργικής πολιτικής, την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και την προαγωγή της οικονοµικής και
κοινωνικής σύγκλισης.
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� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jacques Kemp

 (Tηλ.: + 32 2 546 9810 � e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)
 
 
 

 3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

 
 

•  Παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
 Εισηγήτρια: η κα SIRKEINEN (Εργοδότες � FIN)
 Συνεισηγητής: ο κ. EHNMARK (Μισθωτοί � S)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 262 τελικό � CESE 1370/2002
 
� Κύρια σηµεία:

 
 Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι το σηµαντικότερο βήµα για την περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας στην
ΕΕ είναι η πλήρης εφαρµογή της στρατηγικής της Λισαβόνας.
 
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τη µεθοδολογία της για ανάλυση,
συγκριτική αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τις εξελίξεις της παραγωγικότητας, µε σκοπό
την υποστήριξη δράσεων για την αύξηση της παραγωγικότητας. Το φάσµα θα πρέπει να διευρυνθεί για
να συµπεριλάβει και την ανάλυση της αποδοτικότητας του δηµόσιου τοµέα.
 
 Τα θέµατα της οικολογικής παραγωγικότητας και του ρόλου της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και
των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και άλλες ποιοτικές πτυχές της παραγωγικότητας, απαιτούν περαιτέρω
διερεύνηση. Επιπλέον, το πρόβληµα της συµπερίληψης του κόστους της υποβάθµισης των φυσικών
πόρων και της ρύπανσης στους Εθνικούς Λογαριασµούς και στο ΑΕγχΠ επιβάλλει την ανάπτυξη της
έρευνας και της µεθοδολογίας.
 
 Η ΕΟΚΕ συνιστά τα θέµατα της παραγωγικότητας, καθώς και η βιώσιµη ανάπτυξη, να αποτελέσουν
αναπόσπαστο µέρος της ετήσιας έκθεσης για τη συνέχεια του συνόλου της στρατηγικής της Λισαβόνας.
 
 Η ΕΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή την επείγουσα ανάλυση των συνεπειών της διεύρυνσης επί της
αύξησης της παραγωγικότητας στη µελλοντική ΕΕ. Οι εξελίξεις σχετικά µε την παραγωγικότητα στις
υποψήφιες χώρες αποτελούν σηµαντική πρόκληση, αλλά φαίνεται ότι προσφέρουν και σηµαντικά
δυνητικά οφέλη.
 
 Η ίδια η ΕΟΚΕ προτίθεται:
 
•  να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στις εξελίξεις σχετικά µε την παραγωγικότητα κατά την

έκδοση της γνωµοδότησής της για τη συνέχεια της στρατηγικής της Λισαβόνας ενόψει της
εαρινής Συνόδου Κορυφής,

•  να διοργανώνει ανά διετία διάσκεψη για τη στρατηγική της Λισαβόνας και
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•  όταν κρίνεται σκόπιµο, να καταρτίζει γνωµοδοτήσεις πρωτοβουλίας για την παραγωγικότητα.
 

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

•  Οικονοµική διακυβέρνηση στην ΕΕ
 Εισηγήτρια: η κα FLORIO (Μισθωτοί � Ι)
 
� Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 1363/2002
 
� Κύρια σηµεία:

 
 Ο συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών αναµένεται να συµβάλει στην καλύτερη δυνατή
εκµετάλλευση του υφιστάµενου στην Ένωση αναπτυξιακού και εργατικού δυναµικού.
 
 Το δικαίωµα της Επιτροπής να υποβάλει προτάσεις και η υποχρεωτική διαβούλευση µε την ΕΟΚΕ στη
διαδικασία κατάρτισης των γενικών προσανατολισµών της οικονοµικής πολιτικής επιβάλλεται να
αποκατασταθούν.
 
 Η ΕΟΚΕ ζητά να υπάρξει σαφής αναφορά, στη συνταγµατική Συνθήκη, της πλήρους απασχόλησης
µεταξύ των στόχων της Ένωσης και να διευκρινιστεί περαιτέρω ότι η οικονοµική και νοµισµατική
πολιτική οφείλει να συµβάλει στην επίτευξη του στόχου της ανάπτυξης και της πλήρους απασχόλησης.
 
 Η Ένωση επιβάλλεται να εξοπλισθεί µε τα αναγκαία µέσα για την εφαρµογή της στρατηγικής της
Λισαβόνας. Αυτό σηµαίνει, µεταξύ άλλων, τη συντονισµένη εφαρµογή της οικονοµικής και της
διαρθρωτικής πολιτικής, καθώς και ένα λεπτοµερή διάλογο µεταξύ των παραγόντων της
µακροοικονοµικής πολιτικής.
 
 Η συνταγµατική Συνθήκη επιβάλλεται να περιλαµβάνει και µία αναφορά στην παροχή υπηρεσιών
γενικού ενδιαφέροντος. Θα πρέπει επίσης να προβλέψει µια πιο κατάλληλη νοµική βάση για την
οργάνωση του συντονισµού και τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και των ενδιαφεροµένων
παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε κοινοτική κλίµακα
επιβάλλεται να σέβεται τις αρχές της αλληλεγγύης, της διαφάνειας, της συνοχής, της επικουρικότητας,
της αναλογικότητας και της διαφάνειας.
 

� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Katarina Lindahl
 (Tηλ.: + 32 2 546 9254 � e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
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 4. METAΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ
 
 
•  Κοινωνικός διάλογος / Πανευρωπαϊκοί διάδροµοι µεταφορών
 Εισηγήτρια: η κα ALLEWELDT (Μισθωτοί � D)
 
� Έγγραφα αναφοράς: Πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 1351/2002
 
� Κύρια σηµεία:

 
 Η ΕΟΚΕ ενεργοποιείται ήδη εδώ και µερικά χρόνια για την εφαρµογή ενός διαρθρωµένου κοινωνικού
διαλόγου στους πανευρωπαϊκούς διαδρόµους µεταφορών, δεδοµένης της εµφανούς έλλειψης
συντονισµού και διαφάνειας µεταξύ των εκπροσώπων των οικονοµικών και κοινωνικών κύκλων των
χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ) και των εθνικών τους διοικήσεων.
 
 Οι εργασίες της ΕΟΚΕ βασίστηκαν σε δηµόσιες συζητήσεις, από τις οποίες προέκυψε η διαπίστωση ότι
υφίστανται σηµαντικές ελλείψεις όσον αφορά την υλοποίηση µιας πραγµατικά ολοκληρωµένης
πολιτικής στον τοµέα των µεταφορών.
 
 Η ΕΟΚΕ απέδειξε ότι µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου µε τους
κοινωνικοοικονοµικούς εταίρους της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. ∆ιαδραµατίζει, επίσης, τον
ρόλο του συνοµιλητή των ευρωπαϊκών οργάνων και των ενδιαφερόµενων κυβερνήσεων και
υπουργείων. Ο ρόλος της αυτός µπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω µε:
 
•  την καθιέρωση µεσοπρόθεσµων υποχρεώσεων, ιδίως την ανασύσταση µόνιµης οµάδας µελέτης

για την "Προώθηση του κοινωνικού διαλόγου στους πανευρωπαϊκούς διαδρόµους
µεταφορών",

•  την περαιτέρω βελτίωση της ανάπτυξης επαφών, της παροχής πληροφοριών και της
ανταλλαγής εµπειριών µε τους ενδιαφερόµενους,

•  την παγίωση της αρχής των "διασκέψεων-διαλόγων" και της επί τόπου δράσης και
•  τη διασφάλιση της υποχρεωτικής εκπροσώπησης της ΕΟΚΕ και, κατά συνέπεια, των

συµφερόντων των κοινωνικοοικονοµικών οµάδων στα αντίστοιχα φόρουµ και τις αντίστοιχες
διευθύνουσες επιτροπές.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Luis Lobo

 (Tηλ.: + 32 2 546 9717 � e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
 

•  Ασφάλεια / Επιβατηγά πλοία
 Εισηγητής: ο κ. CHAGAS (Μισθωτοί � Ρ)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 158 τελικό � 2002/0074�0075 COD � CESE 1352/2002
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� Κύρια σηµεία:

 
 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά µε:
 
•  τις ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας για επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία Ro-Ro, υπογραµµίζοντας

ότι θα ήταν επιθυµητή η σύναψη µιας διεθνούς συµφωνίας στο πλαίσιο του ∆ΝΟ,
 
•  τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία, αν και λυπάται που η

συµβιβαστική λύση στο Συµβούλιο Υπουργών προβλέπει την κατάργηση του άρθρου 6α, παρ.
3.

 
 Τέλος, µολονότι παραδέχεται ότι µία διεθνής συµφωνία αποτελεί την πλέον πρόσφορη λύση σε ό,τι
αφορά το ζήτηµα της αστικής ευθύνης των µεταφορέων επιβατών διά θαλάσσης, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι
µία οµοιοµορφία σε όλα τα κράτη µέλη της Ένωσης θα αποτελούσε σηµαντικό πλεονέκτηµα.
 

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

•  Οργανοκασσιτερικές ενώσεις σε πλοία
 Εισηγήτρια: η κα ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ (Εργοδότες � EL)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 396 τελικό � 2002/0149 COD � CESE 1354/2002
 
� Κύρια σηµεία:

 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η κοινοτική δράση θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις αρχές της Σύµβασης AFS
του IMO, λαµβάνοντας επαρκώς υπόψη τους νοµικούς περιορισµούς και τους εµπορικούς
προβληµατισµούς.
 
 Έτσι, κατά την ΕΟΚΕ:
 
•  τα κράτη µέλη θα πρέπει να επικυρώσουν επειγόντως τη Σύµβαση AFS, να αξιολογήσουν τον

βαθµό συµµόρφωσης και τις προοπτικές της αγοράς και να καθορίσουν ένα ρεαλιστικό
πλαίσιο συµπληρωµατικών δράσεων,

•  η βαθµιαία κατάργηση της χρησιµοποίησης υφαλοχρωµάτων που περιέχουν
τριβουτυλοκασσίτερο (ΤΒΤ) κατά τη µεταβατική περίοδο συµφιλιώνει τις περιβαλλοντικές
ανησυχίες µε την ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας του στόλου της ΕΕ σε
παγκόσµια κλίµακα,

•  τέλος, η ΕΟΚΕ προτείνει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας τα πλοία που
λειτουργούν εκτός των χωρικών υδάτων της ΕΕ, προκειµένου να περιοριστούν οι αρνητικές
συνέπειες στον κλάδο.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Luis Lobo

 (Tηλ.: + 32 2 546 9717 � e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
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 5. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 
 

•  Οι επιπτώσεις της διεύρυνσης στην Ενιαία Αγορά
 Εισηγήτρια: η κα BELABED (Μισθωτοί � A)
 
� Έγγραφα αναφοράς: Πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 1371/2002
 
� Κύρια σηµεία:

 
 Η διευρυµένη ενιαία αγορά θα προσφέρει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη και θα ενισχύσει την
ανταγωνιστική ικανότητα της ΕΕ στο πλαίσιο της παγκόσµιας οικονοµίας, εάν υπάρξει σωστή
εκµετάλλευση των σηµερινών δυνατοτήτων, συµπεριλαµβανοµένης της χρησιµοποίησης του
υπάρχοντος εργατικού δυναµικού.
 
 Αποφασιστικό παράγοντα για την αποδοχή της διεύρυνσης από τον πληθυσµό θα αποτελέσει, ωστόσο,
ο τρόπος κατανοµής του οφέλους στους πολίτες.
 Οι προσπάθειες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων που διαθέτουν οι διοικητικές και νοµικές αρχές θα
πρέπει να εντατικοποιηθούν και να υποστηριχθούν προκειµένου το κοινοτικό δίκαιο να µην αποτελεί
µόνο θεωρία, αλλά να εφαρµόζεται και να ακολουθείται και στην πράξη.
 
 Η υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου και η ενοποίηση των οικονοµιών των χωρών ευθύνονται για
τις οικονοµικές και κοινωνικές ανακατατάξεις για την αντιµετώπιση των οποίων προτείνονται, µεταξύ
άλλων, µεταβατικοί κανόνες και από τις δύο πλευρές.
 
 Η ΕΟΚΕ διατύπωσε διάφορες συστάσεις για την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς, µεταξύ των οποίων και
την πρόταση σύστασης κέντρων συντονισµού της ενιαίας αγοράς στις υποψήφιες χώρες.
 

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

•  Απαιτήσεις δηµοσιότητας / Εταιρείες
 Εισηγήτρια: η κα SANCHEZ MIGUEL (Μισθωτοί � E)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 279 τελικό � 2002/0122 COD � CESE 1350/2002
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joao Pereira dos Santos

 (Tηλ.: + 32 2 546 9245 � e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
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 6. METAΝΑΣΤΕΥΣΗ
 
 
•  Κοινοτική πολιτική για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων
 Μόνος εισηγητής: ο κ. PARIZA-CASTANOS (Μισθωτοί � Ε)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 564 τελικό CESE 1362/2002
 
� Κύρια σηµεία:

 
 Πρέπει να λαµβάνεται πάντοτε υπόψη ότι ένα πρόσωπο �χωρίς χαρτιά� δεν είναι ένα πρόσωπο χωρίς
δικαιώµατα και ότι ένας µετανάστης παράτυπα διαµένων δεν είναι εγκληµατίας, παρότι η κατάστασή
του δεν είναι νόµιµη.
 
 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να προβληµατιστούν η Επιτροπή και το Συµβούλιο σχετικά µε την αντίφαση και την
έλλειψη ισορροπίας που συνεπάγεται η καθυστέρηση της κοινής νοµοθεσίας για την παράνοµη
µετανάστευση και η υιοθέτηση τόσο σκληρών µέτρων εναντίον της όσο η απέλαση και ο υποχρεωτικός
επαναπατρισµός.
 
 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η απέλαση και ο αναγκαστικός επαναπατρισµός αποτελούν έσχατο µέτρο. Στη
γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για την Πράσινη Βίβλο είχε διατυπωθεί ήδη η ανάγκη να ενισχυθεί όσο το
δυνατόν περισσότερο η εκούσια επιστροφή και να χρησιµοποιείται η ακούσια ως έσχατο µέσο.
 
 Κάθε πολιτική επιστροφής πρέπει οπωσδήποτε να βασίζεται στον σεβασµό των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών (Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
και Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων).
 
 Το να εφαρµόσουµε µερικές από τις προτάσεις που διατυπώνονται σε αυτή την ανακοίνωση, τη στιγµή
που δεν διαθέτουµε ακόµη κοινή πολιτική και νοµοθεσία για τη νόµιµη διευθέτηση της µετανάστευσης
ούτε κοινή πολιτική και νοµοθεσία για το άσυλο, είναι σαν να αρχίζουµε να χτίζουµε ένα σπίτι από τη
στέγη.
 
 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί ισορροπία µεταξύ των µέτρων που αποσκοπούν στη µείωση της παράνοµης
µετανάστευσης και των µέτρων που απαιτούνται για να γίνεται η µετανάστευση µε νόµιµο τρόπο.
 Το δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση πρέπει να επικρατεί σαφώς της αιτιολόγησης µιας
απέλασης για παράνοµη διαµονή. ∆εν πρέπει να εκδίδεται απόφαση απέλασης όταν αυτή συνεπάγεται
χωρισµό της οικογένειας.
 

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alan Hick
 (Tηλ.: + 32 2 546 9302 � e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
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 7. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

 
 

•  Επεξεργασία ανθρώπινων ιστών και κυττάρων
 Εισηγητής: ο κ. BEDOSSA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � F)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 319 τελικό � 2002/0128 COD � CESE 1361/2002
 
� Κύρια σηµεία:

 
 Η ειδική αυτή οδηγία επιβάλλεται επειγόντως και οι επιλεγείσες διατάξεις είναι απαραίτητες και
συναφείς µεταξύ τους, πράγµα που διευκρινίζει η επιλεγείσα νοµοθετική προσέγγιση. Επιπλέον, αυτές
οι συναλλαγές ιστών και κυττάρων βασίζονται σε ουσιαστικές αρχές: την ανωνυµία της δωρεάς, τον
εθελοντικό χαρακτήρα, την αλληλεγγύη που αυτός προϋποθέτει και τον άνευ επιβαρύνσεων χαρακτήρα
αυτών των στοιχείων του ανθρώπινου σώµατος.
 
 Η ΕΟΚΕ καταλήγει στην ίδια διαπίστωση µε την Επιτροπή: λαµβανοµένου υπόψη του ραγδαίου
ρυθµού των επιστηµονικών εξελίξεων σε αυτούς τους τοµείς, κρίνεται σκόπιµο το κείµενο να
παραµείνει ανοιχτό σε τακτικές ενηµερώσεις ως συνέπεια των επαληθευµένων επιστηµονικών
προόδων, µε τον πλήρη σεβασµό της αρχής της συνάφειας.
 
 Θα ήταν σκόπιµη η εισαγωγή στο σώµα της οδηγίας της υποχρέωσης πρόβλεψης µίας "έγκρισης της
διαδικασίας" για την προετοιµασία ενός τύπου προϊόντος (ιστικού και κυτταρικού), η οποία να
περιγράφει τις διαδικασίες λειτουργίας και τις πρακτικές, ανά τύπο προϊόντος, για όλα τα στάδια, από
την αφαίρεση µέχρι την κατανοµή. Η εν λόγω έγκριση θα αποτελεί µία υγειονοµική εγγύηση και µία
εγγύηση για τα µοσχεύµατα.
 
 Πρέπει να προβλεφθεί η σύναψη Σύµβασης ευρωπαϊκής κλίµακας µεταξύ των υγειονοµικών ιδρυµάτων
προµηθευτών ή/και χρηστών ιστών (ενώ το ίδιο ισχύει και για τις µονάδες κυτταρικής θεραπείας και τα
ιδρύµατα περίθαλψης).
 
 ∆εδοµένου ότι τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της οδηγίας, είναι πιθανόν η τακτική
ενηµέρωσή τους να καθυστερεί για διοικητικούς λόγους. Γι΄ αυτό, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι στο άρθρο 29 θα
πρέπει να συµπεριληφθεί πρόβλεψη για την τακτική προσαρµογή των εν λόγω παραρτηµάτων στις
επιστηµονικές προόδους, καθώς και η υποχρέωση για την αναδιατύπωση των εν λόγω παραρτηµάτων
ανά διετία.
 

� Για περισσότερες πληροφορίες: κa Stefania Barbesta
 (Tηλ.: + 32 2 546 9510 � e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
 

•  Γλυκαντικά - Τροποποίηση
 Εισηγητής: ο κ. DONNELLY (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � IRL)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 375 τελικό - 2002/0152 COD � CESE 1356/2002
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� Για περισσότερες πληροφορίες: κa Eleonora di Nicolantonio
 (Tηλ.: + 32 2 546 9454 � e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)

 
•  Αρώµατα καπνιστών τροφίµων
 Εισηγήτρια: η κα DAVISON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � UK)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 400 τελικό - 2002/0163 COD � CESE 1355/2002

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κa Eleonora di Nicolantonio

 (Tηλ.: + 32 2 546 9454 � e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 
 
 
 

•  Konjak (πρόσθετη ύλη τροφίµων)
 Εισηγητής: ο κ. DOΝNELLY (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � IRL)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 451 τελικό - 2002/0201 COD � CESE 1358/2002

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Gaia Angelini

 (Tηλ.: + 32 2 546 9109 � e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)
 
 

 8. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
 
 
•  Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών
 Εισηγητής: ο κ. MALOSSE (Εργοδότες � F)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 196 τελικό � CESE 1349/2002
 
� Κύρια σηµεία:

 
 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι πρέπει να εξακολουθήσει να χρησιµοποιείται ως µέσον η σύσταση.
 
 Ως προς την εµβέλεια των ρητρών προσφυγής στους Εναλλακτικούς Τρόπους Επίλυσης των ∆ιαφορών
(ADR), η ΕΟΚΕ δέχεται το µη παραδεκτό της προσφυγής σε δικαστή µέχρις ότου πραγµατοποιηθεί η
ουσιαστική εφαρµογή της διαδικασίας ADR.
 
 Ως προς τις ελάχιστες εγγυήσεις διαδικασιών, θα πρέπει να διατηρηθούν οι αρχές της αµεροληψίας του
τρίτου έναντι των µερών, της διαφάνειας, της αποτελεσµατικότητας, της ευθυδικίας και του απορρήτου.
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 Ως προς την κατάληξη της διαδικασίας ADR, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα ενοποίησης, σε όλα
τα κράτη µέλη, της νοµικής φύσης των συµφωνιών και να προβλεφθεί ήδη ότι η εκτελεστότητα της
συµφωνίας, όταν έχει εξασφαλιστεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του εκάστοτε κράτους, θα επιφέρει εκ
των πραγµάτων την εκτελεστότητα στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να τροποποιηθεί
αναλόγως ο κανονισµός "Βρυξέλλες Ι".
 

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

•  Μη αµφισβητούµενες αξιώσεις
 Εισηγητής: ο κ. RAVOET (Εργοδότες � B)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 159 τελικό � 2002/0090 CNS � CESE 1348/2002

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joao Pereira dos Santos

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

 9. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 
 
•  Εκµετάλλευση των εγγράφων του δηµόσιου τοµέα
 Εισηγητής: ο κ. LEVAUX (Εργοδότες � F)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 207 τελικό � 2002/0123 COD � CESE 1353/2002
 
� Κύρια σηµεία:

 
 Η ΕΟΚΕ στηρίζει την πρόταση οδηγίας και, για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της, καλεί την
Επιτροπή να λάβει καλύτερα υπόψη τις κατωτέρω προτάσεις:
 
•  επέκταση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας στα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή

δηµόσιων µουσείων και πανεπιστηµιακών και δηµόσιων βιβλιοθηκών, που αποτελούν κοινή
πολιτιστική κληρονοµιά της Ευρώπης,

•  καταλογισµό της ευθύνης όλων των οργανισµών ή ιδρυµάτων του δηµόσιου τοµέα σε
περίπτωση εσκεµµένης παροχής λανθασµένων ή ελλιπών πληροφοριών,

•  επιβεβαίωση της αρχή της χρέωσης σύµφωνα µε το "µοντέλο του χαµηλού κόστους",
•  δωρεάν διάθεση των "ουσιωδών πληροφοριών" που βρίσκονται στην κατοχή των δηµοσίων

διοικήσεων των κρατών µελών.
 

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Raffaele Del Fiore
 (Tηλ.: + 32 2 546 9794 � e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
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 10. ΘΕΣΜΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
 
 
•  ∆ηµοσιονοµικός Κανονισµός / Κοινοτικοί οργανισµοί
 Γενικός εισηγητής: ο κ. CHAGAS (Μισθωτοί � Ρ)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 406 τελικό � 2002/0169-0179-0181-0182 COD � CESE

1364/2002
 

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Luis Lobo
(Tηλ.: + 32 2 546 9717 � e-mail: luis.lobo@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


Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 3
Type: http:

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

Page: 40
Type: http:

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

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:gaia.angelini@esc.eu.int
New: mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:gaia.angelini@esc.eu.int
New: mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:gaia.angelini@esc.eu.int
New: mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 57
Type: http:

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