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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. 36/02 Προσαρµογή των αποζηµιώσεων για το 2003

αριθ. 01/03 Κράτηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων κατά τις ώρες της αιχµής

αριθ. 02/03 Στρασβούργο: γραφεία στον Πύργο του κτιρίου LOW

αριθ. 03/03 Εργασίες στα κτήρια του ΕΚ στις Βρυξέλλες

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

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΣΟΥΗ∆ΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Κανονισµού

η κα. Anneli HULTHÉN (PSE/SV)

παραιτήθηκε από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από 1η Φεβρουαρίου 2003.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 29ης Ιανουαρίου 2003

_______________

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΣΟΥΗ∆ΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 30ης Ιανουαρίου 2003, έλαβε γνώση της
εκλογής της

της κας YVONNE SANDBERG-FRIES

εις αντικατάσταση της κας Anneli HULTHÉN (PSE/SV), µε ισχύ από 1η Φεβρουαρίου 2003

_______________
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
που συστάθηκαν σύµφωνα µε τη ρύθµιση που ενέκρινε η διάσκεψη των προέδρων στις 16.12.1999

(Κατάσταση της 15.01.2003)

΄Ονοµα Ηµεροµηνία
σύστασης

Προεδρία Αριθµός Μελών Οµάδες στήριξης

ANTIRACISME � EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

CIEL ET ESPACE 11.06.2001 SAVARY Gilles (PSE) 33 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

20.10.2000 HIERONYMI Ruth (PPE-DE)
VELTRONI Walter (PSE)
FRASSE Geneviève (GUE/NGL)

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

COMITE QUART MONDE EUROPEEN 17.05.2000 ROURE Martine (PSE) 41 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

CONSUMER FORUM 15.10.2002 THORS Astrid (ELDR)
WHITEHEAD Philip (PSE)
de ROO Alexander (Verts7ALE)

27 PSE
ELDR
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR
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ECONOMIE SOCIALE 27.11.2002 GILLIG Hélène(PSE) 16 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD

FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANT 01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE
PSE
UEN

GAY AND LESBIAN RIGHTS 06.03.2002 SWIEBEL Joke (PSE) 16 PSE
ELDR
Verts/ALE

HEALTH INTERGROUP 19.06.2001 STIHLER Catherine (PSE)
GROSSETÊTE Françoise (PPE-DE)
AHERN Nuala (Verts/ALE)

10 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.2000 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD

NATIONS SANS ETAT � STATELESS NATIONS 07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
Verts/ALE
TDI.

PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI



ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 13

∆ελτίο 10.02.2003 - EL - PE 327.465

REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA� Guido (PPE-DE) 44 PPE
PSE
Verts/ALE

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI

VITICULTURE- TRADITION �QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José Maria
(PPE/DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Κατάσταση της 15.01.2003

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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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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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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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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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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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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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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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 (B5-0001/03)  14 και 15 Iανουαρίου 2003

23 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Josu ORTUONDO
LARREA

Άµεση εφαρµογή των οδηγιών Erika I και II H-0833/02

Manuel MEDINA ORTEGA ∆ιάβαση πετρελαιοφόρων από τα ύδατα των Αζορών, των
Καναρίων και της Μαδέρας

H-0839/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

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

H-0847/02

John CUSHNAHAN Πρόσφατες θαλάσσιες καταστροφές H-0871/02

Alexandros ALAVANOS Λύση του Κυπριακού και Ένταξη της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

H-0837/02

Sarah LUDFORD ∆ικονοµικές εγγυήσεις υπέρ κατηγορουµένων σε ποινικές
υποθέσεις

H-0842/02

Bernd POSSELT Aστυνοµική Ακαδηµία και προστασία των συνόρων της ΕΕ H-0865/02

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Πρωτοβουλίες για τις Μικροµεσαίες επιχειρήσεις H-0875/02

Hans-Peter MARTIN Ηµεροµηνία ένταξης των νέων κρατών µελών H-0877/02

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Προσπάθειες ανατροπής του νόµιµα εκλεγµένου Προέδρου
της Βενεζουέλας

H-0880/02

Efstratios KORAKAS Ένταξη πολεµικών προετοιµασιών εναντίον του Ιράκ H-0881/02

Ioannis PATAKIS Απόσυρση των ΗΠΑ από τη Συνθήκη για τους
αντιβαλλιστικούς πυραύλους και κίνδυνοι για την παγκόσµια
ειρήνη

H-0882/02

Matti WUORI H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη
∆ηµοκρατία της Τσετσενίας

H-0884/02

Bart STAES Η κατάσταση στην Τσετσενία H-0889/02
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ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Carlos LAGE Aνθρωπιστική κρίση στην Αγκόλα H-0851/02

John CUSHNAHAN Πρόσφατες θαλάσσιες καταστροφές H-0872/02

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

κα. de PALACIO

Mihail PAPAYANNAKIS Καταγγελίες για βασανιστήρια στην Ελλάδα H-0874/02

κ. LIIKANEN

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Ελλάδα και Μικροµεσαίες επιχειρήσεις H-0876/02

Paul RÜBIG Θέση των τρίτων πιστοποιητών στην ΕΕ H-0879/02

κ. PATTEN

Bart STAES Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας:
µελλοντικές προοπτικές για το Κοσσυφοπέδιο

H-0832/02

Bernd POSSELT Το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου H-0866/02

Torben LUND Ισραηλινές στρατιωτικές ενέργειες και απώλεια µέσων της
Ε.Ε.

H-0836/02

Olivier DUPUIS Φωνή της Ευρώπης H-0843/02
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003

΄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 14 14 0 9 0 0 0 κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

Επιτροπή 44 9 32 7 2 1 0 κ.NIELSON
κα ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
κα de PALACIO
κ. LIIKANEN
κ. PATTEN

Σύνολο 58 23 32 16 2 1 0
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ Αριθ. ΡΕ Συντακτησ Θεµα
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας Υπογραφές

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 320

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 62

19/2002 325.134 Jean LAMBERT και Phillip
WHITEHEAD

Συνεχιζόµενη κράτηση του Mordechai Vanunu από
τις ισραηλινές αρχές

29.10.2002 29.01.2003 36

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 15

                                                     
1 Κατάσταση στις  16.01.2003
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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 12

1/2003 327.463 Marie Anne ISLER BEGUIN κα
Inger SCHÖRLING

∆ηµιουργία Ευρωπαϊκής Τράπεζας Προστασίας και
Αποκατάστασης του Περιβάλλοντος

13.01.2003 13.04.2003 10
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ..............................(Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση)

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
VERTS/ALE

Οι γυναίκες της υπαίθρου στην ΕΕ υπό
το πρίσµα της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής

AGRI (Γ) 23.01.03

ADAM
(PSE)

Σύστηµα αναγνώρισης και καταγραφής
των αιγοπροβάτων - τροποποίηση καν.
ΕΟΚ 3508/92

AGRI (O) 23.01.03

BAUTISTA
OJEDA
(VERTS/ALE)

Ρύζι: κοινή οργάνωση αγοράς ΚΟΑ AGRI (O) 23.01.03

JEGGLE
(PPE-DE)

Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα :
κοινή οργάνωση αγοράς ΚΟΑ (τροπ.
καν. 1255/1999/ΕΚ)

AGRI (O) 23.01.03

JEGGLE
(PPE-DE)

Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα:
καθιέρωση εισφοράς

AGRI (O) 23.01.03

KREISSL-
DÖRFLER
(PSE)

Επιζωοτίες: αφθώδης πυρετός (τροπ. οδ.
92/46/ΕΟΚ)

AGRI (O) 23.01.03

OLSSON
(ELDR)

ΕΓΤΠΕ: ενίσχυση της ανάπτυξης της
υπαίθρου (τροπ. καν. 1257/1999/ΕΚ,
κατάργηση καν. 2826/2000/ΕΚ)

AGRI (O) 23.01.03

SOUCHET
(NI)

∆ηµητριακά: υπολογισµός των
εισαγωγικών δασµών (τροπ. καν.
1766/92/ΕΟΚ)

AGRI (O) 23.01.03

SOUCHET
(NI)

∆ηµητριακά: κοινή οργάνωση αγοράς
ΚΟΑ

AGRI (O) 23.01.03

SOUCHET
(NI)

Ξηρές ζωοτροφές : κοινή οργάνωση
αγοράς ΚΟΑ για τις εσοδείες 2004/05
έως 2007/08

AGRI (O) 23.01.03

Οµάδα
PPE-DE

Κοινή γεωργική πολιτική: άµεση
ενίσχυση και ενίσχυση στους
παραγωγούς ορισµένων καλλιεργειών

AGRI (O) 23.01.03
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Συµφωνία αλιείας ΕΚ/Κιριµπάτι BUDG (Γ) 21.01.03

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Η εφαρµογή της µακροοικονοµικής
βοήθειας σε τρίτες χώρες

BUDG (Γ) 21.01.03

McCARTIN
(PPE-DE)

Σύστηµα αναγνώρισης και καταγραφής
των αιγοπροβάτων - τροποποίηση καν.
ΕΟΚ 3508/92

CONT (Γ) 22.01.03

ALAVANOS
(GUE/NGL)

Κοινοτικό πλαίσιο για τις εταιρίες
είσπραξης στον τοµέα των πνευµατικών
δικαιωµάτων

CULT (Γ) 21.01.03

MAURO
(PPE-DE)

Πρόγραµµα E-learning CULT (O) 21.01.03 C5-0630/02

FLESCH
(ELDR)

Οι εργασίες της Συνέλευσης ΄Ισης
Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

DEVE (O) 21.01.03

GRÖNFELDT
BERGMAN
(PPE-DE)

Απαλλαγή 2001: γενικός
προϋπολογισµός των ΕΚ, τµήµα ΙΙΙ.
Επιτροπή

ECON (Γ) 20.01.03 C5-0239/02

RAPKAY
(PSE)

Φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια:
κανόνες σχετικά µε τον τόπο παροχής
(τροπ. οδ. 77/388/ΕΟΚ)

ECON (O) 20.01.03 C5-0617/02

THORS
(ELDR)

Ααπιτήσεις διπλού κύτους για τα
πετρελαιοφόρα

ENVI (Γ) 28.01.03 C5-0629/02

Οµάδα
PSE

Επιζωοτίες: αφθώδης πυρετός (τροπ. οδ.
92/46/ΕΟΚ)

ENVI (Γ) 28.01.03

TRAKATELLIS
(PPE-DE)

Προστασία της υγείας των παιδιών:
φθαλικές ενώσεις, επικίνδυνες ουσίες,
παιχνίδια (τροποποίηση οδηγίας)

ENVI (O) 21.01.03 C5-0276/99

Οµάδα
PPE-DE

Περιορισµός των εκποµπών πτητικών
οργανικών ενώσεων από διαλύτες για
χρώµατα αυτοκινήτων

ENVI (O) 28.01.03 C5-0632/02
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
PSE

Εκποµπές αερίων και σωµατιδιακών
ρύπων προερχόµενων από κινητήρες
εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται
σε µη οδικά κινητά

ENVI (O) 28.01.03 C5-0636/02

GRÖNER
(PSE)

Πρόγραµµα E-learning FEMM (Γ) 23.01.03 C5-0630/02

SMET
(PPE-DE)

Προϋπολογισµός 2004: τµήµα ΙΙΙ,
Επιτροπή - κατευθυντήριες γραµµές

FEMM (Γ) 23.01.03

Οµάδα
PPE-DE

Εταιρικό δίκαιο, δηµόσιες προσφορές
εξαγοράς

ITRE (Γ) 23.01.03 C5-0481/02

Οµάδα
PSE

Αποσύνδεση της βοήθειας: ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας της βοήθειας

ITRE (Γ) 23.01.03 C5-0626/02

Οµάδα
PSE

Υγρά καύσιµα: περιεκτικότητα των
καυσίµων πλοίων σε θείο (τροπ. οδηγίας
1999/32/ΕΚ)

ITRE (Γ) 23.01.03 C5-0558/02

Οµάδα
PPE-DE

Φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια:
κανόνες σχετικά µε τον τόπο παροχής
(τροπ. οδ. 77/388/ΕΟΚ)

ITRE (Γ) 23.01.03 C5-0617/02

MARTIN
(PSE)

Ο ρόλος των ευρωπαϊκών βιοµηχανικων
συνδέσµων στον καθορισµό των
πολιτικών της ΄Ενωσης

ITRE (O) 23.01.03

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Αυτοκινητοβιοµηχανία: συστήµατα
εξοπλισµού µε υγραέριο και πεπιεσµένο
φυσικό αέριο, Οικονοµική Επιτροπή
των Ηνωµένων Εθν

ITRE (O) 23.01.03 C5-0546/02

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Χαλυβουργία: ετήσιες κοινοτικές
στατιστικές χάλυβα για το διάστηµα
2003-2009

ITRE (O) 23.01.03 C5-0509/02

McCARTHY
(PSE)

Επενδυτικές υπηρεσίες και
ρυθµιζόµενες αγορές (τροπ. οδηγιών
85/611/ΕΟΚ, 93/6/ΕΟΚ και
2000/12/ΕΚ)

JURI (Γ) 28.01.03 C5-0586/02
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
PPE-DE

Η προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Κοινοτήτων και η
καταπολέµηση της απάτης - Ετήσια
έκθεση

JURI (Γ) 28.01.03 C5-0519/02

GARGANI
(PPE-DE)

Γεωργικοί ή δασικοί ελκυστήρες:
έγκριση τύπου ΕΚ (αναµόρφωση
οδηγίας 74/150/ΕΟΚ)

JURI (O) 28.01.03 C5-0025/02

Οµάδα
VERTS/ALE

΄Εκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του
κοινοτικού δικαίου

JURI (O) 28.01.03 C5-0008/03

Οµάδα
ELDR

΄Εκθεση : βελτίωση της νοµοθεσίας -
Εφαρµογή της αρχής της
επικουρικότητας

JURI (O) 28.01.03 C5-0007/03

HERNANDEZ
MOLLAR
(PPE-DE)

Θεωρήσεις: τρίτες χώρες οι υπήκοοι των
οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση
θεώρησης (τροπ. καν. )

LIBE (O) 21.01.03 C5-0609/02

Οµάδα
VERTS/ALE

Η κατάσταση των θεµελιωδών
δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
(2003)

LIBE (O) 21.01.03

PERRY
(PPE-DE)

Προϋπολογισµός 2004: άλλα τµήµατα -
προσανατολισµοί

PETI (Γ) 23.01.03

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Υγρά καύσιµα: περιεκτικότητα των
καυσίµων πλοίων σε θείο (τροπ. οδηγίας
1999/32/ΕΚ)

RETT (Γ) 21.01.03 C5-0558/02

Οµάδα
ELDR

∆ιαρθρωτικά ταµεία: εκτίµηση του
"υπολοίπου προς εκκαθάριση" καθώς
και των αναγκών για το 2004

RETT (Γ) 21.01.03

Οµάδα
PSE

Εκποµπές αερίων και σωµατιδιακών
ρύπων προερχόµενων από κινητήρες
εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται
σε µη οδικά κινητά

RETT (Γ) 21.01.03 C5-0636/02

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Οι µειονεκτούσες, από διαρθρωτική
άποψη, περιφέρειες στο πλαίσιο της
πολιτικής συνοχής και των θεσµικών
προοπτικών

RETT (O) 20.01.03
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

RACK
(PPE-DE)

Σήραγγες του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού
∆ικτύου

RETT (O) 21.01.03 C5-0635/02

Οµάδα
PSE

Ααπιτήσεις διπλού κύτους για τα
πετρελαιοφόρα

RETT (O) 21.01.03 C5-0629/02

Οµάδα
PSE

Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των
ναυτικών

RETT (O) 21.01.03 C5-0006/03
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Η προώθηση της
εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυµορφίας -
∆ιαβούλευση

CULT SEC (02) 1234
τελ.

Ανακοινωση της Επιτροπης προς το Συµβουλιο εκθεση σχετικα µε
τις διαπραγµατευσεις µε τριτες χωρες για τη φορολογηση
εισοδηµατων απο αποταµιευσεις

JURI
ECON

SEC (02) 1287
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο: Σχέδιο δράσης για την αντιµετώπιση των κοινωνικών,
οικονοµικών και περιφερειακών συνεπειών της αναδιάρθρωσης της
αλιείας της ΕΕ

BUDG
RETT
PECH

COM (02) 600
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβουλιο και το Ευρωπαϊκο
Κοινοβουλιο: Η πυρηνική ασφάλεια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
νωσης

ENVI
ITRE

COM (02) 605
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής για την κατάσταση όσον αφορά την
εφαρµογή των οδηγιών 80/779/ΕΟΚ, 82/884/ΕΟΚ και 85/203/ΕΟΚ
για την ποιότητα του αέρα του περιβάλλοντος κατά την περίοδο
1997-1999

ENVI COM (02) 609
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Βελτίωση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων

EMPL
ITRE

ECON

COM (02) 610
τελ.

Πέµπτη ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκο Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 4
και 5 της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ - Τηλεόραση χωρίς σύνορα?, όπως
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/36/ΕΚ, για την περίοδο 1999 και
2000

CULT COM (02) 612
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά
µε την εφαρµογή της απόφασης 1999/784/EK του Συµβουλίου της
22ας Νοεµβρίου 1999 για συµµετοχή της Κοινότητας στο
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τοµέα

ITRE
CULT

COM (02) 619
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοινωση της επιτροπης στο συµβουλιο Σχέδιο Κοινή κθεση για
την Απασχόληση 2002

CULT
ECON
FEMM
EMPL

COM (02) 621
τελ.

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

ITRE COM (02) 622
τελ.

Ανακοινωση της Επιτροπης προς το Συµβουλιο και το Ευρωπαϊκο
Κοινοβουλιο : Χάρτες πορείας για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία

TOUT
AFET

COM (02) 624
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε τη νοµοθεσία τρίτων χωρών περί καλής
διαβίωσης των ζώων εκτροφής και τις επιπτώσεις της για την ΕΕ

ENVI
ITRE
AGRI

COM (02) 626
τελ.

Εκθεση της Επιτροπης στο Ευρωπαϊκο Κοινοβουλιο και στο
Συµβουλιο σχετικά µε την εφαρµογή της ταχυδροµικής οδηγίας
(οδηγία 97/67/ΕΚ)

ECON
JURI
RETT

COM (02) 632
τελ.

Πίνακας Επιδόσεων για τις κρατικές ενισχύσεις Επικαιροποίηση
φθινοπώρου 2002 - Ειδική έκδοση για τις υποψήφιες χώρες

AFET
ITRE

ECON

COM (02) 638
τελ.

Εκθεση της Επιτροπης προς την αρµοδια για τον Προϋπολογισµο
αρχη σχετικά µε τις επιπτώσεις στις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ - Τµήµα
Εγγυήσεων κατά το 2002 των διακυµάνσεων της ισοτιµίας
ευρώ/δολαρίου

AGRI
CONT

COM (02) 648
τελ.

Ανακοινωση της επιτροπhς προς το συµβουλιο kai το ευρωπαϊκο
κοινοβουλιο: eEurope 2005: ∆είκτες συγκριτικής αξιολόγησης

ITRE COM (02) 655
τελ.

Ανακοινωση της Επιτροπης στο συµβουλιο και στο Ευρωπαϊκο
κοινοβουλιο Περί Κοινοτικού Σχεδίου ∆ράσης για τη µείωση των
απορρίψεων ψαριών

ENVI
PECH

COM (02) 656
τελ.

Εκθεση προοδου για την ανακοινωση της επιτροπης σχετικα µε τον
αντικτυπο της διευρυνσης στις περιοχες που συνορευουν µε
υποψηφιες χωρες

AFET
EMPL
RETT

COM (02) 660
τελ.

Ανακοινωση της επιτροπης προς το ευρωπαϊκο κοινοβουλιο και το
συµβουλιο σχετικα µε τις στατιστικες της ευρωζωνης "προς
βελτιωµενες µεθοδολογιες για τις στατιστικες και τους δεικτες της
ευρωζωνης"

ECON COM (02) 661
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Εκθεση της Επιτροπης στο Ευρωπαϊκο Κοινοβουλιο και το
Συµβουλιο σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 97/5/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης
Ιανουαρίου 1997 για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων

ENVI
JURI

ECON

COM (02) 663
τελ.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

141/02

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την εδαφική διαφορά
µεταξύ Μπελίζε και Γουατεµάλας
Βρυξέλλες, 3 Oκτωβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει το έργο του Οργανισµού Αµερικανικών Κρατών και των Μεσολαβητών του
(τον Sir Shridath Ramphal για το Μπελίζε και τον κ. Paul Reichler για την Γουατεµάλα), οι οποίοι
συνέδραµαν τις Κυβερνήσεις του Μπελίζε και της Γουατεµάλας στο να προσεγγίσουν σε µια αµοιβαίως
αποδεκτή και έντιµη συµφωνία προς επίλυση της εδαφικής τους διαφοράς. Πρέπει επίσης να επιδοκιµαστεί
η εποικοδοµητική προσέγγιση των ναυτιλιακών θεµάτων εκ µέρους της Κυβέρνησης της Ονδούρας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι το έργο των Μεσολαβητών θα καταλήξει σε ταχεία επίλυση της εδαφικής
διαφοράς µεταξύ Μπελίζε και Γουατεµάλας, γεγονός που θα προλειάνει το έδαφος για στενότερη
συνεργασία µεταξύ των δύο χωρών κατά την στιγµή που η Κεντρική Αµερική επιδιώκει ευρύτερη κοινωνική
και οικονοµική ολοκλήρωση.

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.

_______________

142/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε τη Λευκορωσία
Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2002

H Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τους φόβους της για την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά την
ελευθερία του τύπου και την ελευθερία της έκφρασης στη Λευκορωσία. Η λογοκρισία και η παρενόχληση
των ανεξάρτητων µέσων ενηµέρωσης από το κράτος της Λευκορωσίας προκαλούν πολλές ανησυχίες. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της για τις διώξεις δηµοσιογράφων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και
άλλων επικριτών του Προέδρου κ. Λουκασένκο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πλήρως τη δήλωση του Εκπροσώπου για την Ελευθερία του Τύπου του
Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, την οποία προκάλεσε η πρόσφατη
καταδίκη του αρχισυντάκτη κ. Ivashkevich για δυσφήµηση του Προέδρου κ. Λουκασένκο, και η οποία
παραπέµπει στη δήλωση της ΕΕ στα πλαίσια του Μόνιµου Συµβουλίου του ΟΑΣΕ. Οι δίκες των κ.κ.
Ivashkevic, Markevich και Mozheiko, καθώς και η δίωξη της κας Khalip, αποτελούν ανησυχητικά δείγµατα
εκφοβισµού των εκπροσώπων των µέσων ενηµέρωσης από τις αρχές της Λευκορωσίας. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση απευθύνει έκκληση στις αρχές της Λευκορωσίας να ανακαλέσουν τις εν λόγω καταδικαστικές
αποφάσεις.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει επίσης τη βαθιά της ανησυχία για την ανάκριση η οποία έχει διαταχθεί κατά
του αρχηγού της αντιπολίτευσης κ. Lebedko, ο οποίος φέρεται ότι εξύβρισε τον Πρόεδρο και καλεί τις εν
λόγω αρχές να θέσουν ένα τέλος στις προσπάθειές τους να καθυποτάξουν την αντιπολίτευση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση προς τη Λευκορωσία να παραµείνει προσηλωµένη στις διεθνείς
της υποχρεώσεις υπέρ της ελευθερίας του τύπου και της ελευθερίας της έκφρασης και καλεί τις αρµόδιες
αρχές της να αναθεωρήσουν τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα σχετικά µε την ελευθερία του τύπου και της
έκφρασης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και τη δηµοκρατία προκειµένου να υπάρξει πρόοδος στις σχέσεις µεταξύ της ΕΕ και της
Λευκορωσίας.

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

_______________

143/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σχετικά µε το σχέδιο εξ επτά σηµείων
του ειδικού εκπροσώπου του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών κ. Steiner για τη Μιτρόβιτσα

Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πλήρως το σχέδιο εξ επτά σηµείων του ειδικού εκπροσώπου του Γενικού
Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών κ. Steiner για τη Μιτρόβιτσα.

Η αντικατάσταση του φόβου από την εµπιστοσύνη και η οικοδόµηση εµπιστοσύνης µέσω συγκεκριµένων
µέτρων που προτείνονται από τον ειδικό εκπρόσωπο του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, θα
ανοίξει το δρόµο για να τερµατιστεί η σύγκρουση µεταξύ των κατοίκων των δύο πλευρών του ποταµού
Ίµπαρ. Για να υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό απαιτείται καλή θέληση και καλή πίστη εκ µέρους όλων των
ενδιαφεροµένων. Η υλοποίηση του σχεδίου αρχίζει µε τη συµµετοχή στις εκλογές και εξακολουθεί µε την
ανάληψη ευθυνών στα πλαίσια µιας κοινής διοίκησης σε όλα τα επίπεδα. Ο λαός της Βορείου Μιτρόβιτσας
δεν έχει τίποτα να χάσει, αντιθέτως έχει µόνον να κερδίσει.

Η ΕΕ θα συνεχίσει από την πλευρά της να συνδράµει όλους τους κατοίκους και τις κοινότητες του
Κοσσυφοπεδίου να πλησιάσουν περισσότερο τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να καταστήσουν τη Μιτρόβιτσα
κανονική ευρωπαϊκή πόλη.

Για το σκοπό αυτό, η συµµετοχή στις δηµοτικές εκλογές όλων των ψηφοφόρων, συµπεριλαµβανοµένων των
ψηφοφόρων από τις µειονοτικές κοινότητες, είναι καθοριστικής σηµασίας.

_______________
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144/02

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανθρωπιστική κατάσταση στο
Σουδάν

Βρυξέλλες, 4 Oκτωβρίου 2002

Κοινή ∆ήλωση της ad hoc Οµάδας των ∆ωρητών για το Σουδάν

Οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νορβηγία, ο Καναδάς, η Ελβετία και η Ιαπωνία εκφράζουν
σοβαρές ανησυχίες για την ανθρωπιστική κατάσταση στο Σουδάν, ιδίως την απαγόρευση των δράσεων
ανθρωπιστικής βοήθειας που επέβαλε η κυβέρνηση του Σουδάν στις 27 Σεπτεµβρίου. Υπογραµµίζουµε τις
αρνητικές συνέπειες της απαγόρευσης για τον πληγέντα από τον πόλεµο πληθυσµό του Σουδάν. Τα
Ηνωµένα Έθνη υπολογίζουν ότι, λόγω αυτής της απαγόρευσης, τουλάχιστον 500.000 σουδανοί πολίτες θα
στερηθούν την επείγουσα βοήθεια που έχουν ανάγκη. Επιπλέον, η απαγόρευση αφήνει περίπου 400 άτοµα
που εργάζονταν στο πλαίσιο των δράσεων ανθρωπιστικής βοήθειας αβοήθητα και αποµονωµένα σε
εµπόλεµες περιοχές στο νότιο Σουδάν. Η απαγόρευση των πτήσεων εµποδίζει τα Ηνωµένα Έθνη να
εκκενώσουν τους εργαζόµενους αυτούς, ακόµα και σε περίπτωση επείγουσας ιατρικής ανάγκης.

Απευθύνουµε εκ νέου επείγουσα έκκληση προς όλα τα µέρη να επιτρέψουν επειγόντως την πλήρη, ασφαλή
και ανεµπόδιστη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους τους πολίτες που χρειάζονται προστασία
και βοήθεια όπως προβλέπεται στο Πρωτόκολλο του 1999 για τους ∆ικαιούχους της ∆ράσης «Επιβίωση στο
Σουδάν».Εκφράζουµε την απογοήτευσή µας µε την κυβέρνηση του Σουδάν η οποία αρνήθηκε εκ νέου να
επιτρέψει τις αναγκαίες πτήσεις στο πλαίσιο της δράσης «Επιβίωση στο Σουδάν» σε περιοχές όπου υπάρχει
άµεση ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας.

Καλούµε την κυβέρνηση του Σουδάν και το Λαϊκό Απελευθερωτικό Κίνηµα του Σουδάν να επιστρέψουν
στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων. Οι ειρηνευτικές συνοµιλίες του Machakos ήταν ελπιδοφόρες και
προσφέρουν µια πραγµατική ευκαιρία για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για τον λαό του
Σουδάν.

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

_______________
145/02

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις σλοβακικές βουλευτικές
εκλογές

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπει στη σύσταση µιας νέας σλοβακικής κυβέρνησης η οποία θα µπορέσει να
συνεχίσει τη σηµαντική πρόοδο της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας προς την ένταξή της στην ΕΕ. Η ΕΕ
υπενθυµίζει ότι είναι αποφασισµένη να ολοκληρώσει τις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε τις υποψήφιες
χώρες που είναι έτοιµες έως τα τέλη του 2002. Η ΕΕ ελπίζει ότι η Σλοβακική ∆ηµοκρατία θα είναι ένα από
τα νέα κράτη µέλη.

_______________
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146/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την κατάσταση στη

Βενεζουέλα
Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να παρακολουθεί µε προσοχή και ανησυχία την ιδιαίτερα πολωµένη
πολιτική κατάσταση στη Βενεζουέλα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες που καταβάλλει η τριµερής
οµάδα εργασίας του Οργανισµού Αµερικανικών Κρατών (OAS), του Προγράµµατος Ανάπτυξης των
Ηνωµένων Εθνών (UNDP) και του Carter Centre για τη διευκόλυνση του εθνικού διαλόγου µεταξύ της
Κυβέρνησης της Βενεζουέλας και της «Coordinadora Democratica», καθώς και άλλων συναφών τοµέων της
κοινωνίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει επίσης ικανοποίηση για το σηµαντικό ρόλο του Γενικού Γραµµατέα του
OAS στην αναζήτηση ειρηνικής, συνταγµατικής και δηµοκρατικής λύσης για την πολιτική κρίση στη
Βενεζουέλα. Όλοι οι πολιτικοί και κοινωνικοί παράγοντες στη Βενεζουέλα ενθαρρύνονται να
δηµιουργήσουν κατάλληλο κλίµα ανεκτικότητας ώστε να εδραιωθεί πνεύµα εθνικής συµφιλίωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει τη σηµασία της επίλυσης µειζόνων προβληµάτων µέσω διαλόγου και
παροτρύνει την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόµµατα και την κοινωνία των πολιτών να αναλάβουν να
αναζητήσουν λύσεις µέσω διαπραγµάτευσης και ευρείας εθνικής συναίνεσης, µε δέοντα σεβασµό του
Συντάγµατος της Βενεζουέλας, των παγκόσµιων ανθρώπινων δικαιωµάτων και των δηµοκρατικών αρχών
του ∆ιαµερικανικού ∆ηµοκρατικού Χάρτη.

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.

_______________

147/02

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τα αποτελέσµατα της
Περιφερειακής Συνόδου Κορυφής για το Μπουρούντι, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Dar es Salaam

στις 7 Οκτωβρίου 2002
Βρυξέλλες,

H Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τα αποτελέσµατα της Περιφερειακής Συνόδου Κορυφής για το Μπουρούντι,
η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Dar es Salaam στις 7 Οκτωβρίου 2002, την οποία και θεωρεί βήµα προς την
ορθή κατεύθυνση για την καθολική κατάπαυση του πυρός και την εφαρµογή της Συµφωνίας της Arusha.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την υπογραφή συµφωνίας κατάπαυσης του πυρός µεταξύ των CNDD-FDD
(Jean-Bosco Ndayikengurukiye)και Palipehutu-FNL (Alain Mugarabona) αντιστοίχως και της Κυβέρνησης
του Μπουρούντι.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει το χρονοδιάγραµµα που έχει καθορίσει η Περιφερειακή Σύνοδος
Κορυφής για τη σύναψη συµφωνίας κατάπαυσης του πυρός µεταξύ του CNDD-FDD (Pierre Nkurunziza)
και του FNL (Agathon Rwasa) αντιστοίχως και της Κυβέρνησης του Μπουρούντι. Η ΕΕ καλεί όλα τα µέρη
να εκµεταλλευθούν αυτή την ευκαιρία για ειρήνη και απευθύνει θερµά έκκληση σε όλα τα προαναφερθέντα
µέρη να αναλάβουν την ευθύνη, στο υψηλότερο επίπεδο, να συνάψουν συµφωνίες κατάπαυσης του πυρός
εντός 30 ηµερών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την έκκληση των Περιφερειακών Συνόδων Κορυφής προς όλα τα
υπογράφοντα µέρη της Συµφωνίας της Arusha να διευκολύνουν την ένταξη των µερών των συµφωνιών
κατάπαυσης του πυρός στους µεταβατικούς θεσµούς, συµπεριλαµβανοµένου του στρατού και των λοιπών
δυνάµεων ασφαλείας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα µέρη στο Μπουρούντι να παύσουν πάραυτα κάθε στρατιωτική
δραστηριότητα, να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και να προστατεύουν τον άµαχο πληθυσµό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα µέρη στην περιοχή να παύσουν αµέσως να υποστηρίζουν οποιαδήποτε
στρατιωτική δραστηριότητα των ενόπλων οµάδων που εµπλέκονται στη διένεξη του Μπουρούντι.

Η ΕΕ ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό και του Μπουρούντι να συνάψουν
συµφωνία για την εξοµάλυνση των σχέσεών τους, µε βάση τη Συµφωνία που υπέγραψαν τον Ιανουάριο
2002.

Τέλος, η ΕΕ επαναλαµβάνει τη συνεχή της υποστήριξη προς τις περιφερειακές προσπάθειες,
συµπεριλαµβανοµένων των προσπαθειών των Μεσολαβητών, προκειµένου να τερµατισθεί η βία στο
Μπουρούντι ώστε να υπάρξει ειρήνη, σταθερότητα και ανάπτυξη προς όφελος όλου του λαού του
Μπουρούντι.

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

_______________

149/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Σερβία

Βρυξέλλες, 10 Oκτωβρίου

Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε ικανοποίηση, στις 30 Σεπτεµβρίου, για τον οµαλό τρόπο
µε τον οποίο διεξήχθη ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών και ταυτόχρονα κάλεσε όλα τα κόµµατα να
συµβάλουν στην ικανοποιητική διεξαγωγή των περαιτέρω εκλογικών διαδικασιών στη Σερβία και στο
Μαυροβούνιο.
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Ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Σερβία που θα διεξαχθεί στις 13 Οκτωβρίου, η
Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι, στις δηµοκρατικές κοινωνίες, η ψήφος έχει πρωταρχική σηµασία ως έκφραση
της βούλησης του λαού. Κατά συνέπεια, καλεί όλους τους ψηφοφόρους να ασκήσουν το δηµοκρατικό αυτό
δικαίωµά τους.

_______________

150/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τοπικές κοινοβουλευτικές

εκλογές στο Jammu και στο Kashmir
Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την επιτυχή ολοκλήρωση των τοπικών
κοινοβουλευτικών εκλογών στο Jammu και στο Kashmir. Καλούµε όλα τα µέρη να σεβαστούν τα
αποτελέσµατα των εκλογών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµά ιδιαίτερα το γεγονός ότι πολλοί υποψήφιοι και ψηφοφόροι έκαναν χρήση του
δηµοκρατικού τους δικαιώµατος να εκλέξουν τους τοπικούς εκπροσώπους τους παρά την τροµοκρατική βία
και τις απειλές. Η ΕΕ καταδικάζει απερίφραστα την πληθώρα των βιαιοτήτων που οδήγησαν στην τραγική
απώλεια µεγάλου αριθµού ανθρώπινων ζωών.

Η ΕΕ δεν έστειλε παρατηρητές στις εκλογές αυτές, αν και αρκετοί διπλωµάτες της ΕΕ που υπηρετούν στο
Νέο ∆ελχί παρακολούθησαν τη διεξαγωγή των εκλογών µε τη βοήθεια της ινδικής κυβέρνησης. Με βάση τις
προσωπικές τους εντυπώσεις, η ΕΕ χαιρετίζει τις άοκνες προσπάθειες της ινδικής επιτροπής εκλογών για τη
διεξαγωγή ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών. Παροτρύνουµε την ινδική κυβέρνηση να υλοποιήσει την
υπόσχεσή της για την πλήρη διερεύνηση τυχόν καταγγελιών για παρατυπίες.

Η ΕΕ ελπίζει ότι οι εκλογές θα αποτελέσουν σηµείο εκκίνησης για τη διεξαγωγή διαλόγου µε όλα τα
ενδιαφερόµενα µέρη για το µέλλον του Kashmir. Η ΕΕ ελπίζει επίσης ότι οι µελλοντικές εξελίξεις θα
οδηγήσουν σε βελτιώσεις ως προς τη διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο Kashmir.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την Ινδία και το Πακιστάν να επανέλθουν στην τράπεζα των διαπραγµατεύσεων
το συντοµότερο δυνατό για όλα τα θέµατα που τις χωρίζουν, συµπεριλαµβανοµένου του Kashmir. Μια
µόνιµη λύση του προβλήµατος του Kashmir µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε τον διάλογο µε όλα τα
ενδιαφερόµενα µέρη καθώς και µε τον λαό του Kashmir.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να συνεργαστεί µε την Ινδία και το Πακιστάν καθώς και µε άλλα µέλη
της διεθνούς κοινότητας για την αποκλιµάκωση της συνεχιζόµενης κρίσης µεταξύ Ινδίας και Πακιστάν και
για την ενθάρρυνση των προσπαθειών επίλυσης των διαφορών τους µε διµερή διάλογο.

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

_______________
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151/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για την κατάσταση στο Νεπάλ
Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει εκ νέου την υποστήριξή της στη δηµοκρατική διακυβέρνηση καθώς και
στις αρχές της πολυκοµµατικής δηµοκρατίας και της συνταγµατικής µοναρχίας που περιλαµβάνονται στο
Σύνταγµα του Νεπάλ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τη σύσταση προσωρινής κυβέρνησης στο Νεπάλ και ελπίζει ότι η
κυβέρνηση αυτή θα εργασθεί στη βάση µιας ευρείας πολιτικής συναίνεσης. Η ΕΕ απευθύνει έκκληση στη
νέα κυβέρνηση να εξασφαλίσει έγκαιρες διαπραγµατεύσεις µε τους Μαοϊστές µε σκοπό την ενσωµάτωσή
τους στην πολιτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ αναµένει βελτίωση των συνθηκών για τη διεξαγωγή
ειρηνικών και δηµοκρατικών εκλογών και καλεί την κυβέρνηση να ανακοινώσει συντόµως νέες
ηµεροµηνίες για τοπικές και γενικές εκλογές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τις βίαιες ένοπλες ενέργειες των ανταρτών Μαοϊστών εξ αιτίας των
οποίων υπέφερε σηµαντικά ο άµαχος πληθυσµός του Νεπάλ και οι οποίες οδήγησαν τελικά στην ακύρωση
των γενικών εκλογών. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ απευθύνει έκκληση στους αντάρτες να παύσουν πάραυτα τις
βίαιες ενέργειές τους και να προχωρήσουν σε πολιτικό διάλογο µε την κυβέρνηση του Νεπάλ.

Ταυτοχρόνως, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι είναι άµεση ανάγκη να αντιµετωπισθούν τα
ουσιαστικά αίτια των τρεχουσών συγκρούσεων, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων σχετικά µε τη
φτώχεια, τον αποκλεισµό, τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

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.

_______________

152/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος  της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρόσφατες πολιτικές συλλήψεις

στη Βιρµανία/Μυανµάρ.
Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2002

H Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε µεγάλη ανησυχία τις πληροφορίες ότι πρόσφατα διενεργήθηκαν
κρατήσεις και συλλήψεις για πολιτικούς λόγους στη Βιρµανία/Μυανµάρ, συµπεριλαµβανοµένης της
κράτησης πολλών φοιτητών τον Αύγουστο και, πιο πρόσφατα, 30 ατόµων την τελευταία εβδοµάδα του
Σεπτεµβρίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από κοινού µε τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών και της
Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών, έχει επανειληµµένα κάνει εκκλήσεις για την
ελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουµένων στη Βιρµανία/Μυανµάρ.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι τους τελευταίους 18 µήνες
αφέθηκαν ελεύθεροι περισσότεροι από 300 πολιτικοί κρατούµενοι. Όµως αυτή η περιορισµένη πρόοδος
αµαυρώνεται από την εντελώς αδικαιολόγητη διενέργεια νέων κρατήσεων και συλλήψεων για πολιτικούς
λόγους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις αρχές της Βιρµανίας/Μυανµάρ να σταµατήσουν αµέσως τις συλλήψεις και
κρατήσεις ατόµων για πολιτικούς λόγους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί επίσης τις αρχές της
Βιρµανίας/Μυανµάρ να εκµεταλλευτούν τις προσεχείς επισκέψεις του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωµένων
Εθνών για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και του Ειδικού Απεσταλµένου του Γενικού Γραµµατέα των
Ηνωµένων Εθνών προκειµένου να λάβουν επειγόντως µέτρα για την προαγωγή της εθνικής συµφιλίωσης,
τον σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων και την επιστροφή στη δηµοκρατία.

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.

_______________

153/02
∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε τις εκλογές που θα γίνουν

στη Τζαµάικα στις 16 Οκτωβρίου.
Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εκλογική διαδικασία στη Τζαµάικα και τις εκλογές
που θα διεξαχθούν στις 16 Οκτωβρίου, και καλωσορίζει τις εκκλήσεις των µεγαλύτερων πολιτικών
κοµµάτων για ελεύθερες και ειρηνικές εκλογές. Οµοίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλωσορίζει την υιοθέτηση
από τα πολιτική κόµµατα ενός "κώδικα συµπεριφοράς" κατά την εκλογική διαδικασία και τον διορισµό ενός
πολιτικού διαµεσολαβητή που θα διασφαλίσει την ανοικτή και έντιµη διεξαγωγή της. Τα µέτρα αυτά
αποτελούν θετική ένδειξη της δέσµευσης των κοµµάτων να εκριζωθεί η πολιτική βία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση όµως σηµειώνει µε ανησυχία τις βάναυσες σφαγές που σηµειώθηκαν στη διάρκεια των
τελευταίων εβδοµάδων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι οι επερχόµενες εκλογές θα βοηθήσουν να οικοδοµηθεί στη Τζαµάικα µια
κοινωνία απαλλαγµένη από βία.

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

_______________
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154/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της ΕΕ σχετικά µε την επανέναρξη

των ειρηνευτικών διαπραγµατεύσεων στο Σουδάν
Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2002

Η ΕΕ χαιρετίζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Σουδάν και το SPLM/A (Κίνηµα Απελευθέρωσης του
σουδανικού λαού) επέστρεψαν σήµερα, 14 Οκτωβρίου 2002, στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων.
Ειδικότερα, η ΕΕ χαιρετίζει την ανακοίνωση ότι αµφότερα τα µέρη συµφώνησαν να παύσουν τις
εχθροπραξίες σε όλες τις περιοχές µετά από την υπογραφή µνηµονίου συµφωνίας.

Η ΕΕ καλεί όλα τα µέρη να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα για τη διευκόλυνση των ειρηνευτικών
διαπραγµατεύσεων και για την ενεργό επιδίωξη της εγκαθίδρυσης µίας δίκαιης και σταθερής ειρήνης.

Η ΕΕ εκφράζει την πλήρη και σταθερή της υποστήριξη για την ειρηνευτική διαδικασία της IGAD,
(∆ιακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη), το ρόλο της Κένυας στη διευκόλυνση της διαδικασίας αυτής και
τους εξωτερικούς εταίρους οι οποίοι διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο στη διαδικασία αυτή.

Η ΕΕ επιβεβαιώνει τη βούλησή της να υποστηρίξει ένθερµα µία ειρηνευτική συµφωνία και να συνοδεύσει
το Σουδάν στην πορεία για την εδραίωση 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 που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

_______________

155/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε τις γενικές εκλογές στο Πακιστάν
Βρυξέλλες, 15 Οκτωβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για την ολοκλήρωση των πολυκοµµατικών εθνικών και
τοπικών εκλογών στο Πακιστάν. Οι εκλογές αυτές αποτελούν ένα βήµα προς τη σταδιακή µετάβαση στην
πλήρη δηµοκρατία στο Πακιστάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι όλα τα κόµµατα και οι πολιτικές
δυνάµεις θα συνεργασθούν για να επιτύχουν χρηστή διακυβέρνηση και λειτουργικούς δηµοκρατικούς
θεσµούς στο Πακιστάν, καθώς και τη µεταβίβαση της εξουσίας από στρατιωτική σε πολιτική κυβέρνηση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά την εν λόγω διαδικασία και την κατάσταση
στο Πακιστάν καθ� όλη τη διάρκεια της µετάβασης προς τη δηµοκρατία.
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Η Αποστολή Παρατηρητών της ΕΕ παρακολούθησε τις εκλογές και προέβη σε δήλωση σχετικά µε τα
προκαταρκτικά πορίσµατά της στις 12 Οκτωβρίου 2002. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαινεί τις πακιστανικές
αρχές για τη συνεργασία τους µε την Αποστολή Παρατηρητών της ΕΕ και για το ότι η ηµέρα των εκλογών
διεξήχθη, σε µεγάλο βαθµό, σε κλίµα ασφάλειας και χωρίς βιαιοπραγίες. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση
ανησυχεί για κάποιες αναφορές χειραγώγησης και ενθαρρύνει την Επιτροπή Εκλογών να εξετάσει τα
παράπονα σχετικά µε την εκλογική διαδικασία.

Εκτός αυτού, και µετά την ολοκλήρωση τόσο της εκλογικής διαδικασίας στo Jammu και στο Κασµίρ όσο
και των εκλογών στο Πακιστάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την Ινδία και το Πακιστάν να φροντίσουν να
µειώσουν την ένταση µεταξύ τους και να επαναλάβουν το συντοµότερο δυνατό διπλωµατικό διάλογο
σχετικά µε όλα τα ζητήµατα που χωρίζουν αυτές τις χώρες, συµπεριλαµβανοµένου του Κασµίρ.

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

_______________

156/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για τις εξελίξεις στη Νότια Ασία
Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την αναγγελία της κυβέρνησης της Ινδίας ότι θα
αποσύρει µεγάλο µέρος των στρατιωτικών της δυνάµεων από τα σύνορα µε το Πακιστάν. Η απόφαση αυτή
τονίζει τη βούληση της ινδικής κυβέρνησης να αποκλιµακώσει τη σύρραξη και να διαδραµατίσει
σταθεροποιητικό ρόλο στη Νότια Ασία.

Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την απάντηση του Πακιστάν και την αναγγελία της απόσυρσης
στρατευµάτων από τα σύνορα µε την Ινδία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι αυτά τα άκρως σηµαντικά αρχικά βήµατα θα συνεχιστούν µε περισσότερες
πρωτοβουλίες για τη µείωση των εντάσεων και για την οικοδόµηση εµπιστοσύνης µεταξύ των µερών. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει εδώ τη σηµασία της εξάλειψης κάθε µορφής τροµοκρατίας στην περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί και πάλι την Ινδία και το Πακιστάν να επαναλάβουν το ταχύτερο έναν
διπλωµατικό διάλογο επί όλων των ζητηµάτων που τους χωρίζουν, συµπεριλαµβανοµένου και του Κασµίρ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να συνεργαστεί και µε τα δύο µέρη, καθώς και µε άλλους στη διεθνή
κοινότητα, προκειµένου να αµβλυνθεί ακόµα περισσότερο η κρίση µεταξύ Ινδίας και Πακιστάν και να
επιτευχθεί διαρκής ειρήνη στην περιοχή.

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

_______________
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157/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για τις συνεχιζόµενες εχθροπραξίες στο ανατολικό και νοτιοανατολικό τµήµα
της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό
Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη σοβαρή της ανησυχία για τις πρόσφατες, βίαιες πολεµικές συγκρούσεις
στο ανατολικό και βορειοανατολικό τµήµα της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό και για τα πολιτικά
επακόλουθα από την επανάληψη των συγκρούσεων, καθώς και για τις ανθρωπιστικές συνέπειες στον
κονγκολέζικο πληθυσµό.

Η ΕΕ φοβάται µήπως η επανάληψη των εντάσεων οδηγήσει σε αποδυνάµωση της εντυπωσιακής προόδου
που επετεύχθη προσφάτως βάσει των συµφωνιών της Πραιτώριας και της Λουάντας.

Η ΕΕ απευθύνει έκκληση προς όλες τις ένοπλες και παραστρατιωτικές οµάδες που διεξάγουν επιχειρήσεις
στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό να απόσχουν από πολεµικές δραστηριότητες και να εργασθούν για την
πολιτική διευθέτηση της σύρραξης στα πλαίσια του ενδοκονγκολέζικου διαλόγου, τώρα που τα ξένα
στρατεύµατα έχουν σχεδόν εντελώς αποσυρθεί από το έδαφος της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό. Η ΕΕ
παροτρύνει τα συµβαλλόµενα µέρη των συµφωνιών της Πραιτώριας και της Λουάντας να συνεργασθούν
εποικοδοµητικά για την εδραίωση της εµπιστοσύνης και την αποκατάσταση της σταθερότητας στις περιοχές
στις οποίες εκδηλώθηκαν πολεµικές συγκρούσεις.

Επικροτώντας τη δήλωση της κυβέρνησης της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό, η οποία ζητεί από τις
ένοπλες οµάδες να παύσουν τις εχθροπραξίες στο ανατολικό τµήµα  της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό, η
ΕΕ απευθύνει συγχρόνως έκκληση προς όλες τις κυβερνήσεις, τις ένοπλες δυνάµεις, και προς κάθε άλλη
οργάνωση ή άτοµο να διακόψουν κάθε υποστήριξη προς οποιαδήποτε οµάδα που είναι αναµεµειγµένη στη
σύρραξη στα ανατολικά της Λ∆Κ και στο Μπουρούντι, να εκµεταλλευθούν δε όποια επιρροή διαθέτουν στις
οµάδες αυτές προκειµένου να τις πείσουν να σταµατήσουν αµέσως κάθε πολεµική αναµέτρηση.

Η ΕΕ ανησυχεί σοβαρά για τις αυξηµένες καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην περιοχή του
Ιτούρι και προτρέπει τους ενεχοµένους να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα του πληθυσµού.

Η ΕΕ απευθύνει προς το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών έκκληση να εξετάσει τρόπους για την
αποκλιµάκωση της έντασης στο βόρειο και βορειοανατολικό τµήµα της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό
και ειδικότερα να επανεξετάσει την εντολή της Αποστολής των Ηνωµένων Εθνών στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία
του Κονγκό (MONUC), να εξετάσει δε µήπως η αποστολή πρέπει να εντείνει την παρακολούθησή της στο
ανατολικό τµήµα της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό. Η ΕΕ καλεί την κυβέρνηση της Λαϊκής ∆ηµοκρατία
του Κονγκό να συνεργαστεί στο πλήρες µε τη MONUC και όλους τους λοιπούς ενδιαφεροµένους στο θέµα
της διαδικασίας ΑΑΕΕΕ (αφοπλισµού, αποστράτευσης, επανένταξης, επαναπατρισµού και
επανεγκατάστασης. Πιο συγκεκριµένα, χρειάζεται επειγόντως βελτιωµένη συνεργασία στη διαδικασία
ΑΑΕΕΕ στην περιοχή της Kamina (πρόσβαση της MONUC στους πρώην πολεµιστές, αποµάκρυνση
εκείνων των µελών του FDLR που φέρνουν εµπόδια στη διαδικασία).
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Η ΕΕ απευθύνει έκκληση σε όλους τους πρωταγωνιστές του ενδοκονγκολέζικου διαλόγου να επιταχύνουν
τις συνεχιζόµενες προσπάθειες για επίτευξη µιας γενικής και συνολικής λύσης µε σκοπό να συσταθεί
προσωρινή κυβέρνηση.

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.

_______________

158/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραµµα

της Βόρειας Κορέας
Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2002

Η ΕΕ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τις αναφορές από την επίσκεψη του Ειδικού Απεσταλµένου των
ΗΠΑ στην Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας, σύµφωνα µε τις οποίες η Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας έχει
παραδεχθεί ότι πραγµατοποιεί µυστικό πρόγραµµα πυρηνικών εξοπλισµών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει
τη Βόρεια Κορέα να δώσει αµέσως εξηγήσεις για το θέµα αυτό.

Ένα τέτοιο πρόγραµµα συνιστά σοβαρή παραβίαση των δεσµεύσεων της Βόρειας Κορέας δυνάµει της
συνθήκης περί µη διαδόσεως των πυρηνικών όπλων, της συµφωνίας ∆ΟΑΕ περί διασφαλίσεων, καθώς και
της κοινής δήλωσης Βόρειας και Νότιας Κορέας για την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου
και του συµπεφωνηµένου πλαισίου. Το πρόγραµµα αυτό θέτει επίσης εν αµφιβόλω και το σχέδιο KEDO.

Η ΕΕ απευθύνει έκκληση προς τη Βόρεια Κορέα να προβεί αµέσως σε ενέργειες προκειµένου να
συµµορφωθεί µε τις διεθνείς δεσµεύσεις περί µη διαδόσεως των πυρηνικών όπλων και να καταργήσει το
πρόγραµµα πυρηνικού της εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε τη συµφωνία ∆ΟΑΕ περί διασφαλίσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι δεν θα διακυβευθεί η πρόσφατη πρόοδος της ειρηνευτικής διαδικασίας
στην Κορεατική χερσόνησο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να συνεργαστεί µε όλους τους ενδιαφεροµένους προκειµένου να
εξευρεθεί ειρηνική λύση του προβλήµατος αυτού.

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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159/02
∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε δήλωση των συνδεδεµένων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρών της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης, των συνδεδεµένων χωρών Κύπρου και Μάλτας, και των χωρών της ΕΖΕΣ που
είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου Λιχτενστάιν και Νορβηγία, σχετικά µε την παράταση

της κοινής θέσης όσον αφορά τη Βιρµανία/Μυανµάρ
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2002

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι συνδεδεµένες
χώρες Κύπρος και Μάλτα, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου Λιχτενστάιν και Νορβηγία, δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους στόχους της κοινής θέσης
2002/.../ΚΕΠΠΑ την οποία εξέδωσε το Συµβούλιο στις 21 Οκτωβρίου 2002 βάσει του άρθρου 15 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε την παράταση της κοινής θέσης όσον αφορά τη
Βιρµανία/Μυανµάρ. Θα εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση των εθνικών τους πολιτικών προς την εν λόγω
κοινή θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει και επικροτεί αυτή τη δέσµευση.

_______________

160/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε την παύση των εχθροπραξιών στη Σοµαλία
Βρυξέλλες, 5 Νοεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για τη δήλωση σχετικά µε την παύση των εχθροπραξιών και τη
διάρθρωση και τις αρχές της διαδικασίας ειρήνευσης και συµφιλίωσης στη Σοµαλία που ενέκριναν τα
ενδιαφερόµενα µέρη, συνερχόµενα στο Eldoret στο πλαίσιο της πρώτης ∆ιάσκεψης για τη διαδικασία
ειρήνευσης και συµφιλίωσης υπό την αιγίδα της ∆ιακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη (IGAD). Η
συµφωνία αυτή αντιπροσωπεύει ένα θεµελιώδες βήµα, το οποίο θα εξασφαλίσει ευρεία βάση συναίνεσης για
την εν λόγω διαδικασία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει όλους τους συµµετέχοντες γι�αυτήν την έκφραση της βούλησής τους για
ειρήνη, σταθερότητα και οµαλότητα, που είναι και η σφοδρότερη επιθυµία του λαού της Σοµαλίας, και τους
καλεί να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους προς αυτή την κατεύθυνση. Η ανακοίνωση ότι η δεύτερη φάση
της διαδικασίας θα αρχίσει την 1η Νοεµβρίου µε στόχο τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων από τα ενδιαφερόµενα
µέρη σχετικά µε καίρια ζητήµατα της διαδικασίας διαβεβαίωσε την ΕΕ. Αυτή η φάση θα είναι ιδιαίτερα
κρίσιµη και η πραγµατική δέσµευση όλων των ενδιαφεροµένων µερών για την αναζήτηση λύσεων θα είναι
καθοριστική.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την πλήρη υποστήριξή της προς την ειρηνευτική διαδικασία υπό την
αιγίδα της IGAD και τις προσπάθειες της Τεχνικής Επιτροπής, µε συντονιστή την Κένυα, η οποία
διαδραµάτισε βασικό ρόλο στην επίτευξη του αξιοσηµείωτου αυτού αποτελέσµατος.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι είναι πρόθυµη να παράσχει πολιτική, οικονοµική και τεχνική
υποστήριξη στις εργασίες της ∆ιάσκεψης του Eldoret και να συµβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη της χώρας
εάν και όταν σηµειωθεί ουσιαστική πρόοδος όσον αφορά τη συµφιλίωση, την ειρήνη και την ασφάλεια.

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

_______________

161/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για την απόπειρα πραξικοπήµατος στην Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία
Βρυξέλλες, 5 Νοεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει κατηγορηµατικά τη νέα απόπειρα πραξικοπήµατος στην
Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία και εκφράζει τη λύπη της για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν σε αυτό. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση επαναβεβαιώνει την προσήλωσή της στις αρχές της Αφρικανικής Ένωσης και
καταδικάζει κάθε προσφυγή στη βία µε στόχο την επίτευξη πολιτικής αλλαγής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση στους στασιαστές στρατιώτες να καταθέσουν τα όπλα. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει τις χώρες της περιοχής να σεβαστούν την κυριαρχία και την εδαφική
ακεραιότητα της Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί ιδίως τις γειτονικές χώρες
να ελέγχουν τις δραστηριότητες των υπηκόων της Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας, ώστε να τους
εµποδίσουν να προβούν σε αποσταθεροποιητικές ενέργειες ορµώµενοι από το έδαφός τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλους τους υπηκόους της Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας να συνεχίσουν να
πορεύονται στην οδό της συµφιλίωσης και της εθνικής ανασυγκρότησης, απευθύνει δε έκκληση σε όλους
τους πολιτικούς ηγέτες να επιστρέψουν πάραυτα στον πολιτικό διάλογο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει τους διακανονισµούς που εγκρίθηκαν στη συνάντηση κορυφής των
αρχηγών κρατών στη Libreville στις 2 Οκτωβρίου 2002 και τονίζει ότι επείγει η υλοποίησή τους.

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

_______________
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162/02
∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

µετά τις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία στις 27 Οκτωβρίου 2002
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον κ. Luiz Inacio Lula da Silva για τη νίκη του και του εύχεται κάθε
επιτυχία στο µελλοντικό ρόλο του ως Προέδρου της Βραζιλίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει τη δέσµευσή της να συνεχίσει τις εξαιρετικές σχέσεις της µε τη Βραζιλία
και να ενισχύσει περαιτέρω τον πολιτικό διάλογο, τις εµπορικές σχέσεις και τους οικονοµικούς δεσµούς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εµπιστοσύνη στο σθένος της οικονοµίας της Βραζιλίας και στις δυνατότητες
περαιτέρω ανάπτυξης και προσβλέπει στη στενή συνεργασία µε τη νέα κυβέρνηση της χώρας, µεταξύ άλλων
για την ενίσχυση της Mercosur, επαναλαµβάνει δε τη δέσµευση της ΕΕ να συνεχίσει να σηµειώνει
περαιτέρω πρόοδο στο πλαίσιο των τρεχουσών διαπραγµατεύσεων ΕΕ-Mercosur.

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

_______________

163/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε τις βουλευτικές εκλογές στο Τόγκο
Βρυξέλλες, 5 Νοεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολούθησε µε ανησυχία τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών στο Τόγκο στις
27 Οκτωβρίου 2002.

Μολονότι οι εκλογές διεξήχθησαν χωρίς απρόοπτα, δεν τηρήθηκαν οι όροι της Συµφωνίας-πλαισίου της
Λοµέ κατά την προεκλογική περίοδο, τα δε κόµµατα της αντιπολίτευσης που υπέγραψαν τη συµφωνία αυτή
δεν έλαβαν µέρος.

Ούτως εχόντων των πραγµάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πιστεύει ότι οι εκλογές θα προωθήσουν το
διάλογο εντός της χώρας.

Το γεγονός ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες διεξήχθησαν οι εκλογές δεν ήταν αξιόπιστες δεν θα συµβάλει
στην επίτευξη προόδου για την επίλυση της πολιτικής κρίσης στο Τόγκο.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδεικνύει στις αρχές του Τόγκο και σε όλα τα κόµµατα της αντιπολίτευσης να
εξασφαλίσουν ότι κατά τις επόµενες εκλογές θα ακουστούν πολιτικές απόψεις όλων των αποχρώσεων, η δε
συµµετοχή θα χαρακτηρίζεται από τη µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και ανεξαρτησία.

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

_______________

164/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την απρόσκοπτη πρόσβαση

της ανθρωπιστικής βοήθειας στο Σουδάν
Βρυξέλλες, 6 Νοεµβρίου 2002

∆ήλωση των δωρητριών χωρών του Σουδάν

Οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νορβηγία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ελβετία
σηµειώνουν µε ικανοποίηση την υπογραφή στις 15 Οκτωβρίου από την κυβέρνηση του Σουδάν και το Λαϊκό
Απελευθερωτικό Κίνηµα του Σουδάν της δήλωσης προθέσεων για την κατάπαυση των εχθροπραξιών, η
οποία δεσµεύει τα δύο µέρη να επιτρέπουν την απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλες
τις περιοχές, καθώς και σε όλα τα πρόσωπα που την έχουν ανάγκη. Αναµένουµε από αµφότερα τα µέρη να
εκπληρώσουν χωρίς χρονοτριβή τις υποχρεώσεις τους να διευκολύνουν την υλοποίηση των προγραµµάτων
ανθρωπιστικής βοήθειας. Θεωρούµε ενθαρρυντικό στοιχείο την επανάληψη των ειρηνευτικών συνοµιλιών
στα πλαίσια της ∆ιακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη και επικροτούµε τον αποφασιστικό ρόλο που
διαδραµάτισε η κυβέρνηση της Κένυα προς το σκοπό αυτό.

H κατάσταση όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν παραµένει ιδιαίτερα δύσκολη, ιδίως σε
περιοχές που από καιρό δεν έχουν πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Η οµάδα των δωρητών είναι
έτοιµη να υποστηρίξει τα Ηνωµένα Έθνη και τους εταίρους τους ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη
πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας � συµπεριλαµβανοµένης της διενέργειας εκτιµήσεων των αναγκών
και των κινδύνων � σε όλη την έκταση του Σουδάν. Υπογραµµίζουµε τη σηµασία της εξασφάλισης της
ασφάλειας όλων των µελών των ανθρωπιστικών οργανώσεων τώρα που τα προγράµµατα ανθρωπιστικής
βοήθειας εξαπλώνονται σε ολόκληρο το Σουδάν.

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

_______________
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165/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τη συµφωνία παύσης των
εχθροπραξιών µεταξύ της κυβέρνησης της Ινδονησίας και του «Κινήµατος για µια ελεύθερη Ατζέ»

Βρυξέλλες, 4 Νοεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις συνεχιζόµενες προσπάθειες της κυβέρνησης της Ινδονησίας και του
«Κινήµατος για µια ελεύθερη Ατζέ» προς εξεύρεση µιας ειρηνικής λύσης όσον αφορά τη βία στην Ατζέ.

Ο διάλογος είναι η µόνη βιώσιµη λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει τα ενδιαφερόµενα µέρη να
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία επίτευξη συµφωνίας που θα καθιστά δυνατή τη
διεξαγωγή διαλόγου επί όλων των θεµάτων και θα οδηγήσει τελικά στην οριστική διευθέτηση της
σύγκρουσης στην Ατζέ, µε σκοπό τη δηµοκρατία, τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την
ανάπτυξη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη των διαπραγµατεύσεων
µεταξύ της κυβέρνησης της Ινδονησίας και του Κινήµατος για µια ελεύθερη Ατζέ.

_______________

166/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

µετά τις βουλευτικές εκλογές στο Μπαχρέιν
Βρυξέλλες, 5 Νοεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για την ανάπτυξη της εκλογικής διαδικασίας στο Βασίλειο του
Μπαχρέιν, που καταδεικνύει ότι αυτή η χώρα και ο λαός της έχουν κάνει σηµαντικά βήµατα προς την
ανάπτυξη ενός δηµοκρατικού κράτους. Με τις βουλευτικές εκλογές της 24ης και 31ης Οκτωβρίου 2002, ο
λαός του Μπαχρέιν είχε την ευκαιρία να ασκήσει το δηµοκρατικό δικαίωµα ψήφου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι οι βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν µε ήρεµο και οµαλό τρόπο που
αναγνωρίστηκε και από την αντιπολίτευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει επίσης ικανοποίηση για το
γεγονός ότι οι γυναίκες µπόρεσαν να λάβουν µέρος στις εκλογές. Η Ένωση είναι πεπεισµένη ότι η νέα
κυβέρνηση, στη σθεναρή βάση του κράτους δικαίου και του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων και
θεµελιωδών ελευθεριών, θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες ειρήνης και ευηµερίας
όλων των κατοίκων της χώρας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να συµπαραστέκεται στο Βασίλειο του Μπαχρέιν και στον λαό του στην
όλη προσπάθεια δηµοκρατικής µεταρρύθµισης.

_______________
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167/02

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

συνδεδεµένων χωρών Κύπρου, Μάλτας και Τουρκίας,
και των χωρών ΕΖΕΣ που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,

σχετικά µε την εφαρµογή ειδικών µέτρων για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας
Βρυξέλλες, 11 Νοεµβρίου 2002

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι επίσης
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, καθώς και οι χώρες ΕΖΕΣ που είναι µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους στόχους της κοινής θέσης
2002/847/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 2002 σχετικά µε την ενηµέρωση της κοινής θέσης
2001/931/ΚΕΠΠΑ περί εφαρµογής ειδικών µέτρων καταπολέµησης της τροµοκρατίας και περί
καταργήσεως της κοινής θέσης 2002/462/ΚΕΠΠΑ. Θα µεριµνήσουν ώστε η εθνική τους πολιτική να είναι
σύµφωνη µε αυτή την κοινή θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση αυτή τη δέσµευση.

_______________

168/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ακτή Ελεφαντόδοντος

Βρυξέλλες, 15 Νοεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει τα ενδιαφερόµενα µέρη να υπογράψουν χωρίς καθυστέρηση πρωτόκολλο
συµφωνίας δυνάµει των διακανονισµών ECOWAS για διάλογο στα πλαίσια της Λοµέ µετά την υπογραφή
της ανακωχής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την ταχεία ανάπτυξη των δυνάµεων ασφαλείας και επιτήρησης
ECOWAS.

H Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει κάθε πράξη βίας κατά των προσώπων από όπου και αν προέρχεται. Η ΕΕ
καλεί τις αρχές παντού στη χώρα να διερευνήσουν πλήρως την δολοφονία του ∆ρ. Benoît Dacoury-Tabley,
καθώς και τα εγκλήµατα που διαπράχθηκαν, και να ενεργήσουν ώστε οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν στη
δικαιοσύνη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την κυβέρνηση να θέσει σε εφαρµογή τις µεταρρυθµίσεις που προτάθηκαν από
το Φόρουµ εθνικής συµφιλίωσης, τις οποίες δήλωσε ότι είναι έτοιµη να εφαρµόσει προς επίρρωση του
εκδηµοκρατισµού της χώρας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει στις γειτονικές χώρες την ανάγκη ύπαρξης αυστηρού ελέγχου των
συνόρων τους.
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Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία, και οι χώρες ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου, ευθυγραµµίζονται µε τη δήλωση αυτή.

_______________

169/02
∆ήλωση της Πρoεδρίας εξ ovόµατoς της Ευρωπαϊκής Έvωσης για την απόφαση 1441 του Συµβουλίου

Ασφαλείας (Iράκ)
Βρυξέλλες, 14 Νοεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την έκδοση της απόφασης 1441 του Συµβουλίου Ασφαλείας της 8ης
Νοεµβρίου 2002 και το γεγονóς óτι η απόφαση ψηφίστηκε οµόφωνα. Με την έκδοση της απόφασης, το
Συµβούλιο Ασφαλείας επιβεβαίωσε το ρόλο και την ευθύνη του για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και
ασφάλειας.

Η απόφαση αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα προς την εξάλειψη των όπλων µαζικής καταστροφής του Iράκ. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει το Iράκ να δεχθεί αµέσως την απόφαση 1441 του ΣΑΗΕ και να
συµµορφωθεί άνευ όρων µε όλες τις διατάξεις της απόφασης. Πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία του
Iράκ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς αφοπλισµό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει το Iράκ να
επεκτείνει την πλήρη συνεργασία του µε τους επιθεωρητές όπλων και να εξασφαλίσει άµεση, ανεµπόδιστη
και απεριόριστη πρόσβαση των επιθεωρητών όπλων σε όλες τις περιοχές και τις εγκαταστάσεις στο Iράκ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την πλήρη εµπιστοσύνη και υποστήριξή της προς τον δρ. Hans Blix της
Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου και Επιθεώρησης των Ηνωµένων Εθνών και τον δρ. El Baradei του
IAE κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης εκφράζει την υποστήριξή της προς το συνεχιζόµενο χειρισµό του ζητήµατος εκ
µέρους του Συµβουλίου Ασφαλείας.

_______________

171/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την απαγωγή στο Νότιο

Καύκασο εργαζοµένων σε οργανώσεις ανθρωπιστικής βοηθείας
Βρυξέλλες, 20 Νοεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την ασφαλή απελευθέρωση των δύο απαχθέντων
εργαζοµένων στη ∆ιεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στο Νότιο Καύκασο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
παραµένει ωστόσο, βαθειά ανήσυχη για την τύχη της ρωσίδας Nina Davidovich από την Druzhba (εταίρο
της UNICEF) και του ολλανδού Arjan Erkel από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα - Ελβετία, οι οποίοι
απήχθησαν στην Τσετσενία και στο Νταγκεστάν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο αντίστοιχα και παραµένουν,
δυστυχώς, αγνοούµενοι.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τους υπευθύνους να εξασφαλίσουν την άµεση απελευθέρωση και την ασφαλή
επιστροφή τους. Η ασφαλής και απρόσκοπτη πρόσβαση αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση για την παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι απαγωγές εργαζοµένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις θίγει σοβαρά τις
δραστηριότητες των ανθρωπιστικών οργανώσεων στο Νότιο Καύκασο και τον ουσιαστικό ρόλο τους στην
παροχή βοήθειας προς τους έχοντες ανάγκη.

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

_______________

172/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για την εκλογή του νέου Πρωθυπουργού του Πακιστάν
Βρυξέλλες, 22 Νοεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον Zafarullah Khan Jamali για την εκλογή του ως νέου Πρωθυπουργού του
Πακιστάν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοκιµάζει την µεταβίβαση της εξουσίας σε πολιτική κυβέρνηση εντός του χρονικού
διαστήµατος που προβλέπει το «φύλλο πορείας» του Πακιστάν προς τη δηµοκρατία και για άλλη µια φορά
εκφράζει την ελπίδα ότι όλες οι πλευρές και οι πολιτικές δυνάµεις θα συµπράξουν µε σκοπό τη χρηστή
διακυβέρνηση και τη λειτουργία όλων των δηµοκρατικών θεσµών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπει σε συνεργασία µε τη νέα κυβέρνηση του Πακιστάν σε όλα τα ζητήµατα
κοινού ενδιαφέροντος καθώς και στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας.

_______________

173/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης

σχετικά µε την απελευθέρωση του Ριάντ Αλ Τουρκ
Βρυξέλλες, 21 Νοεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίηση για την αποφυλάκιση του Ριάντ Αλ Τουρκ µετά από
προσωπική προεδρική χάρη στις 16 Νοεµβρίου 2002.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την κυβέρνηση της Συρίας να πράξει τα δέοντα ώστε η θετική αυτή απόφαση να
αποτελέσει την αρχή για την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουµένων, συµπεριλαµβανοµένων και
των υπολοίπων εννέα διακεκριµένων µελών της κοινωνίας των πολιτών που συνελήφθησαν το φθινόπωρο
του 2001 επειδή άσκησαν ειρηνικά το δικαίωµά τους για ελευθερία του λόγου.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη
Συρία. Θα παρακολουθήσει επίσης στενά την κατάσταση των υπολοίπων εξεχόντων µελών της κοινωνίας
των πολιτών που συνεχίζουν να είναι φυλακισµένοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να συνεχίσει το
διάλογό της µε την Κυβέρνηση της Συρίας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

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

_______________

175/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης

για την ειρηνευτική διαδικασία στην Αγκόλα
Βρυξέλλες, 2 ∆εκεµβρίου 2002

Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την περάτωση του έργου της Μικτής Επιτροπής, η οποία
σηµατοδοτεί την ολοκλήρωση του κυριότερου µέρους της αποστολής της ειρηνευτικής διαδικασίας της
Αγκόλας.

Τώρα που έχει υπογραφεί η τελική δήλωση της Μικτής Επιτροπής στη Λουάντα, η ΕΕ θα εξακολουθήσει να
υποστηρίζει ενεργά το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών στην επανεξέταση των κυρώσεων που
είχαν επιβληθεί στο UNITA, και θα εφαρµόσει πλήρως και χωρίς καθυστέρηση τυχόν άρση κυρώσεων
έναντι του UNITA. Η υπογραφή θα δώσει επίσης στον Γενικό Γραµµατέα τη δυνατότητα να υποβάλει στο
Συµβούλιο Ασφαλείας την έκθεση για τα σηµαντικά βήµατα που σηµείωσε η ειρηνευτική διαδικασία της
Αγκόλας.

Η Αγκόλα θα πρέπει ακόµα να απαντήσει σε ορισµένες µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες προκλήσεις
όπως η επανένταξη, η επανεγκατάσταση, η ανοικοδόµηση και η επανεγκαθίδρυση της εκλογικής
διαδικασίας. Αυτά τα καθήκοντα θα πρέπει τώρα να επιτελεσθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας εθνικής
συµφιλίωσης που συµφωνήθηκε από τα δύο µέρη.

Η ΕΕ συγχαίρει την κυβέρνηση της Αγκόλας και το UNITA για την ισχυρή πολιτική βούληση που επέδειξαν
επιτυγχάνοντας το σκοπό της ειρήνης και της εθνικής συµφιλίωσης, και καλεί όλα τα µέρη να συνεργαστούν
στενά για να προχωρήσουν στηριζόµενοι πάνω σ� αυτό το επίτευγµα. Η ΕΕ εκφράζει την εµπιστοσύνη της
στην αποφασιστικότητα του λαού της Αγκόλας και ενθαρρύνει τους ηγέτες της χώρας να ανταποκριθούν
στις θεµιτές προσδοκίες για ειρήνη, εθνική συµφιλίωση και δηµοκρατία. Η ΕΕ δέχεται µε µεγάλη
ικανοποίηση τη δήλωση της 19ης Νοεµβρίου 2002 της κυβέρνησης της Αγκόλας, στην οποία επιβεβαιώνει
τις υποχρεώσεις που ανέλαβε όσον αφορά την κοινωνική επανένταξη όλων των υπηκόων της Αγκόλας και
αναγνωρίζει την πλήρη συµµετοχή του UNITA στην ειρηνευτική διαδικασία.

Η ΕΕ καλεί την κυβέρνηση της Αγκόλας να διαθέσει τους αναγκαίους πόρους για να αντιµετωπίσει την
ανθρωπιστική πρόκληση και για να εφαρµόσει πολιτικές για την εξασφάλιση των ατοµικών δικαιωµάτων
και την εφαρµογή πραγµατικών και βιώσιµων οικονοµικών και κοινωνικών µεταρρυθµίσεων, και δηλώνει
την ικανοποίησή της για τη δήλωση προθέσεων της κυβέρνησης να διαθέσει πρόσθετους πόρους σ� αυτούς
τους τοµείς.
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Η ΕΕ επαναλαµβάνει τη δέσµευσή της να συνεχίσει να υποστηρίζει τις αρχές της Αγκόλας στις προσπάθειές
τους να απαλύνουν τη δυστυχία του λαού της. Στη συνάρτηση αυτή και πέραν του βραχυπρόθεσµου σχεδίου
του Μαΐου 2002 για τη στήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιµη να
υπογράψει µε την κυβέρνηση της Αγκόλας τη νέα στρατηγική συνεργασίας ΕΚ/Αγκόλας για την περίοδο
2002-2007, η οποία καθιερώνει µια σύνδεση µεταξύ αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης στο πλαίσιο
της συµφωνίας του Κοτονού.

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

_______________

176/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε την εκλογή του κ. Lucio Gutierrez ως Προέδρου του Ισηµερινού
Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον λαό του Ισηµερινού για την ειρηνική και διαφανή διεξαγωγή των
προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών της 20ής Οκτωβρίου και της 24ης Νοεµβρίου 2002.

Οι ελεύθερες και αδιάβλητες εκλογές µαρτυρούν την εδραίωση της δηµοκρατίας στον Ισηµερινό, πράγµα
που διεπίστωσε η Αποστολή Παρακολούθησης των Εκλογών της ΕΕ, η οποία παρέστη καθ�όλη την
εκλογική διαδικασία.

Η ΕΕ συγχαίρει τον κ. Lucio Edwin Gutierrez Borbúa για την εκλογή του στην Προεδρία του Ισηµερινού
και του εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο της περαιτέρω σταθεροποίησης της δηµοκρατίας και του κράτους
δικαίου.  Η ΕΕ προτρέπει όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις του Ισηµερινού να συνεργαστούν για
την αντιµετώπιση των πολιτικών και κοινωνικών προκλήσεων της χώρας µέσω διαλόγου και εθνικής
συναίνεσης.

Η ΕΕ επιθυµεί να βεβαιώσει και πάλι ότι έχει δεσµευθεί για περαιτέρω σύσφιξη των δεσµών µε τον
Ισηµερινό και την σύνολη περιοχή των Άνδεων στον πολιτικό, τον οικονοµικό και τον αναπτυξιακό τοµέα,
µε σκοπό την ανακούφιση της φτώχιας, την καταπολέµηση της διαφθοράς και την παγίωση της
δηµοκρατίας, του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου.

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

_______________
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177/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε την απόφαση του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου της 10ης Οκτωβρίου
για τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα µεταξύ της Νιγηρίας και του Καµερούν

Βρυξέλλες, 2 ∆εκεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τις κυβερνήσεις της Νιγηρίας και του Καµερούν για την επιτυχή έκβαση της
συνεδρίασης για τα κοινά τους σύνορα, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 15 Νοεµβρίου 2002 στη Γενεύη
µεταξύ των προέδρων της Νιγηρίας και του Καµερούν υπό την προεδρία του Γενικού Γραµµατέα των
Ηνωµένων Εθνών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει και τα δύο µέρη να συνεχίσουν τον διάλογό τους για τη θέσπιση µέτρων
οικοδόµησης αµοιβαίας εµπιστοσύνης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τη σύσταση της Μικτής Επιτροπής Καµερούν και Νιγηρίας ως φόρουµ για
την προώθηση των εργασιών σχετικά µε την απόφαση του διεθνούς δικαστηρίου για τα χερσαία και
θαλάσσια σύνορά τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπει στην πρώτη συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής που θα πραγµατοποιηθεί
στη Γιαουντέ την 1η ∆εκεµβρίου 2002.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να στηρίξει τη διαδικασία αυτή.

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

_______________

178/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για την υπογραφή συµφωνίας κατάπαυσης του πυρός στο Μπουρούντι
Βρυξέλλες, 4 ∆εκεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει την υπογραφή στην Αρούσα της Τανζανίας στις 3 ∆εκεµβρίου 2002,
συµφωνίας κατάπαυσης του πυρός εκ µέρους του Προέδρου της µεταβατικής κυβέρνησης του Μπουρούντι
κ. Pierre Buyoya και του αρχηγού του FDD κ.Pierre Nkurunziza.

H Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοκιµάζει την Αφρικανική Περιφερειακή Πρωτοβουλία και Μεσολάβηση για τις
άοκνες προσπάθειες της να φέρει σε συνεννόηση τις αντιµαχόµενες παρατάξεις και να επιλύσει τη διένεξη
ειρηνικά, µέσω διαπραγµατεύσεων.
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Η ΕΕ καλεί τις παρατάξεις να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία ειρήνευσης του Μπουρούντι και της
Περιοχής των Μεγάλων Λιµνών, έχοντας κατά νου τις προσδοκίες του λαού του Μπουρούντι που
δοκιµάζεται από τον πόλεµο, τη βία και τις στερήσεις επί µακρότατο χρονικό διάστηµα.

Η ΕΕ προτρέπει το FNL να ενταχθεί σ� αυτή τη σηµαντική δυναµική και να συµµετάσχει στην
αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στο Μπουρούντι.

Η ΕΕ η οποία υποστήριξε πάγια αυτή την Ειρηνευτική διαδικασία, διατρανώνει την προσήλωσή της στην
περαιτέρω ουσιαστική συµβολή για την ειρήνη και την Ευηµερία του Μπουρούντι.

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

_______________

180/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της ΕΕ σχετικά µε τη Σοµαλία

Βρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2002 σχετικά µε τη
Σοµαλία στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωνε την υποστήριξή της στη διαδικασία ειρήνευσης και
συµφιλίωσης υπό την  αιγίδα της IGAD (∆ιακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη) και έθετε το γενικό
πλαίσιο της υποστήριξής της στην περιφερειακή αυτή πρωτοβουλία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τη διακήρυξη για τον τερµατισµό των εχθροπραξιών και τη δοµή και τις
αρχές της διαδικασίας ειρήνευσης και εθνικής συµφιλίωσης που υπογράφηκε από όλα τα µέρη που ήσαν
παρόντα στο Ελντόρετ στις 27 Οκτωβρίου 2002 καθώς και την έναρξη των εργασιών, στις 2 ∆εκεµβρίου
2002, των έξι τεχνικών επιτροπών οι οποίες θα µελετήσουν όλες τις θεµελιώδεις πτυχές της ειρηνευτικής
διαδικασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι έχουν ανοίξει σηµαντικοί νέοι ορίζοντες για την επίλυση της
σύγκρουσης στη Σοµαλία.

Η ΕΕ χαιρετίζει και τονίζει τις προσπάθειες που κατέβαλαν τα µέλη της τεχνικής επιτροπής της IGAD για
την επίτευξη του αποτελέσµατος αυτού και καλεί τα µέρη στη Σοµαλία να δράξουν τη σηµερινή ευκαιρία
και να πράξουν παν δυνατόν ώστε να εξασφαλισθεί ότι η ∆ιάσκεψη θα συνεχίσει επιτυχώς τις εργασίες της.

Η ΕΕ παροτρύνει επίσης την IGAD και τα κράτη µέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την
προαγωγή της εθνικής συµφιλίωσης στη Σοµαλία και να συµβάλουν στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας
µε την εδραίωση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή.

Η ΕΕ καλεί επίσης όλες τις χώρες και όλους τους διεθνείς οργανισµούς να χρησιµοποιήσουν την επιρροή
τους για την υποστήριξη της ∆ιάσκεψης του Ελντόρετ και την εδραίωση της διαδικασίας συµφιλίωσης.
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Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι συνδεδεµένες
χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία και οι χώρες της ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

_______________

181/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σχετικά µε τον πόλεµο της

Υπερδνειστερίας στη Μολδαβία
Βρυξέλλες, 4 ∆εκεµβρίου 2002

Η ΕΕ εκφράζει βαθιά ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί στη Μολδαβία λόγω του πολέµου της
Υπερδνειστερίας. Η ΕΕ τονίζει ότι θα πρέπει να βρεθεί µία λύση για τον πόλεµο αυτόν, η οποία θα σέβεται
απόλυτα την εδαφική ακεραιότητα του κράτους της Μολδαβίας. Η ΕΕ προτρέπει τα εµπόλεµα µέρη να
συνεχίσουν τις διαπραγµατεύσεις προκειµένου να εξεύρουν λύση το ταχύτερο δυνατόν.

Η ΕΕ εκφράζει απογοήτευση για το ότι έχει σηµειωθεί ελάχιστη πρόοδος όσον αφορά την εκπλήρωση των
δεσµεύσεων που ελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη.

H EE υποστήριζε ανέκαθεν τις προσπάθειες των διεθνών διαµεσολαβητών για τη διευκόλυνση της
εξεύρεσης λύσης στον πόλεµο αυτόν και εκφράζει βαθιά απογοήτευση για την έλλειψη συνεργασίας από την
πλευρά της Υπερδνειστερίας κατά τις διαπραγµατεύσεις.

Η ΕΕ εκφράζει επίσης την ανησυχία της για τις παράνοµες δραστηριότητες που συνδέονται µε τον πόλεµο.
Η ΕΕ απευθύνει έκκληση προς όλα τα ενεχόµενα µέρη να θέσουν τέρµα σε όλες αυτές τις δραστηριότητες,
είναι δέ πρόθυµη να µελετήσει µέτρα που θα συµβάλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού, καθώς και στην
προώθηση ενός πολιτικού διακανονισµού.

Η ΕΕ προσδοκά ότι όλοι εταίροι της περιοχής θα συνεργασθούν εποικοδοµητικά µε τους διεθνείς
διαµεσολαβητές στην προσπάθεια να εξέλθουν από το πολιτικό αδιέξοδο και να προχωρήσει η διαδικασία
των διαπραγµατεύσεων.

_______________
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182/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το σχέδιο συνταγµατικού

νόµου της Κροατίας για τα δικαιώµατα των εθνικών µειονοτήτων
Βρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 2002

Η ΕΕ υπενθυµίζει ότι ο σεβασµός των δηµοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων καθώς και
των δικαιωµάτων των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές µειονότητες αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο των
Συµφωνιών Σταθεροποίησης και Σύνδεσης που υπογράφηκαν τον Οκτώβριο του 2001. Στα πλαίσια αυτά, η
ΕΕ παρακολουθεί µε ιδιαίτερη προσοχή τη δεύτερη ανάγνωση, από το κροατικό κοινοβούλιο, του σχεδίου
συνταγµατικού νόµου για τα δικαιώµατα των εθνικών µειονοτήτων. Η ΕΕ προσδοκά ότι ο από µακρού
χρόνου αναµενόµενος νόµος θα προστατεύει τις µειονότητες κατά τρόπο που οι µειονότητες θεωρούν
χρήσιµο και νόµιµο. Είναι σηµαντικό να θεσπισθεί ένας καλός νόµος και όχι απλά οποιοσδήποτε νόµος. Ο
νόµος θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τις συστάσεις του Ύπατου Αρµοστή του ΟΑΣΕ για τις Εθνικές
Μειονότητες και του Συµβουλίου της Ευρώπης/Επιτροπής της Βενετίας καθώς και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις στον τοµέα αυτόν. Η ΕΕ υποστηρίζει τις συστάσεις της Αποστολής του
ΟΑΣΕ στην Κροατία για διατήρηση των ήδη κεκτηµένων δικαιωµάτων των µειονοτήτων και της
κατάλληλης εκπροσώπησής τους στο Κοινοβούλιο και σε διάφορα άλλα όργανα.

_______________

183/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την ανθρωπιστική

κατάσταση στο Ιτούρι και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
Βρυξέλλες, 11 ∆εκεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την ανθρωπιστική κατάσταση στο Ιτούρι και τις
σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Ζητεί από όλες τις παρατάξεις να διευκολύνουν την πρόσβαση των ανθρωπιστικών φορέων στους πληγέντες
από τη σύρραξη πληθυσµούς, και να σεβαστούν την ουδετερότητα και ανεξαρτησία των εργαζοµένων στους
φορείς αυτούς, συνάµα δε να εγγυηθούν την ασφάλειά τους.

Η ΕΕ καταδικάζει απερίφραστα τη στρατιωτική δραστηριότητα των ενόπλων σωµάτων που
εκµεταλλεύονται για πολιτικούς και οικονοµικούς λόγους την τοπική σύρραξη µεταξύ εθνοτήτων.

Η ΕΕ απευθύνει προς όλες τις παρατάξεις έκκληση για αµέριστη συνεργασία προκειµένου να συγκροτηθεί η
Ειρηνευτική Επιτροπή για το Ιτούρι. Καλεί εξάλλου τις κυβερνήσεις της Λ.∆.Κ. και της Ουγκάντας να
ασκήσουν όλη την επιρροή τους για να τερµατισθεί η ένταση και να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να
δηµιουργηθούν στο Ιτούρι οι συνθήκες που θα καταστήσουν δυνατή την επιτυχή εφαρµογή της συµφωνίας
του Λουάντας. Η ΕΕ σηµειώνει εν προκειµένω την προσήλωση της Ουγκάντας στη Συµφωνία αυτή, βάσει
της οποίας οφείλει να αποσύρει πλήρως τις δυνάµεις της µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου 2002. Καλεί επίσης όλα τα
κράτη της περιοχής να συµβάλουν εξίσου στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.
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Η ΕΕ ζητεί από τα Η.Ε. να συνεχίσουν την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση της κατάστασης στο Ιτούρι και,
αν παραστεί ανάγκη, να αναπροσαρµόσουν δεόντως την εντολή της Αποστολής του Οργανισµού Ηνωµένων
Εθνών στη Λ.∆.Κ. προς αντιµετώπιση της παρούσας κρίσης.

Οι συνδεδεµένες µε την ΕΕ χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι συνδεδεµένες χώρες Κύπρος,
Μάλτα και Τουρκία και οι χώρες της ΕΖΕΣ που είναι µέλη του ΕΟΧ, ευθυγραµµίζονται µε την παρούσα
δήλωση.

_______________

185/02
∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σχετικά µε την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία

Βρυξέλλες, 10 ∆εκεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για την ανασφάλεια που επικρατεί στην
Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία, η οποία µπορεί να υπονοµεύσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα της όλης
περιοχής.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή της για το πολιτικό άνοιγµα που έκανε ο πρόεδρος Πατασσέ, ο οποίος
προτείνει διάλογο µε την αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών, και για τη δήλωση του Τσαντ
σχετικά µε τη συνεργασία µε τις δυνάµεις της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Κοινότητας της Κεντρικής
Αφρικής (CEMAC), η οποία έγινε µέσω του υπουργού Εξωτερικών του, η ΕΕ παροτρύνει τα µέρη στην
Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία να καθιερώσουν εθνικό διάλογο, που να µην αποκλείει τη συµφιλίωση,
ανοικτό σε όλες τις ενεργούς δυνάµεις, ο οποίος θα πρέπει να καταλήξει σε σαφείς δεσµεύσεις για τη
βελτίωση της πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής κατάστασης.

Η ΕΕ καλεί τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας και της
∆ηµοκρατίας του Τσαντ να επαναλάβουν τη δέσµευσή τους για ρύθµιση των διαφορών µεταξύ των δύο
χωρών µέσω του διαλόγου και της διαρκούς ειρηνικής ενίσχυσης των σχέσεών τους.

Η ΕΕ παροτρύνει τη CEMAC και τη CEN-SAD (Κοινότητα των κρατών Σαχέλ-Σαχάρας) να λάβουν τα
αναγκαία µέτρα µε σκοπό την εδραίωση της ειρήνης και της ασφάλειας στην Κεντροαφρικανική
∆ηµοκρατία, διευκολύνοντας την ανάπτυξη των δυνάµεων επιτήρησης EMAC, χάρη στις οποίες θα είναι
δυνατή η απόσυρση όλων των ξένων ένοπλων σωµάτων.

Η ΕΕ εκτιµά τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν οι αρχηγοί κρατών στη Λιµπρεβίλ καθώς και τις προσπάθειες
διαµεσολάβησης που καταβάλλονται από την Αφρικανική Ένωση και τον εκπρόσωπο του Γενικού
Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών.

Η ΕΕ ζητεί την άµεση εφαρµογή των συµφωνιών της Λιµπρεβίλ.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα να παράσχει την τεχνική και οικονοµική
υποστήριξη που απαιτείται για την ανάπτυξη µιας ειρηνευτικής δύναµης, και να συµβάλει στην
αναδιάρθρωση των ένοπλων δυνάµεων και την κοινωνικοοικονοµική ανάκαµψη της Κεντροαφρικανικής
∆ηµοκρατίας.

Η ΕΕ επαναλαµβάνει τη δέσµευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συµβάλει σ� αυτή τη διαδικασία
διαµεσολάβησης, στηρίζοντας τις δραστηριότητες ενός ειδικού απεσταλµένου της Αφρικανικής Ένωσης στο
Μπανγκί.

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

_______________

186/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σχετικά µε την κατάσταση

που επικρατεί στο Τουρκµενιστάν
Βρυξέλλες, 10 ∆εκεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει λύπη για τις βιαιότητες που διεπράχθησαν κατά την αναφεροµένη απόπειρα
δολοφονίας του Προέδρου Νιγιαζώφ, την 25η Νοεµβρίου στην Ashgabat, και συλλυπάται τα αθώα θύµατα.

Η ΕΕ κατανοεί µεν την επιθυµία της κυβέρνησης του Τουρκµενιστάν να διερευνήσει διεξοδικά την
αναφεροµένη επίθεση και να φέρει τους ενόχους ενώπιον της δικαιοσύνης, αλλά ανησυχεί εξ αιτίας του
τρόπου µε τον οποίο διεξάγονται οι ανακρίσεις. Υπάρχουν πολλές µαρτυρίες για συλλήψεις σε ευρεία
κλίµακα, ως και συλλήψεις και κρατήσεις ολοκλήρων των οικογενειών εκείνων που κατηγορούνται ότι
συµµετείχαν στην αναφεροµένη επίθεση.

Η ΕΕ καλεί τις αρχές του Τουρκµενιστάν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να διεξαγάγουν την
διερεύνηση, συµµορφούµενες πλήρως µε το σύνταγµα της χώρας τους και µε τις δυνάµει του διεθνούς
δικαίου υποχρεώσεις της. Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαµβάνουν την αναγκαία διασφάλιση του ότι όλοι οι
συλλαµβανόµενοι θα έχουν νοµική καθοδήγηση, δεν θα υφίστανται βασανιστήρια ή κακοµεταχείριση και
ότι ουδείς θα κρατηθεί επί πολύ χωρίς να του απαγγελθεί κατηγορία.

Η ΕΕ προτρέπει την κυβέρνηση του Τουρκµενιστάν να αγνοήσει τις εκκλήσεις για επαναφορά της
θανατικής ποινής, που προέρχονται από ορισµένους κύκλους του εσωτερικού της χώρας. Η ενέργεια αυτή θα
αποτελούσε σοβαρή οπισθοχώρηση, µε αρνητικές επιπτώσεις στον τρόπο µε τον οποίο εκτιµάται διεθνώς το
Τουρκµενιστάν.

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

_______________
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188/02
∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά την εφαρµογή των

κατευθυντήριων γραµµών της ΕΕ των σχετικών µε τις προσπάθειες αποτροπής και εξάλειψης των
βασανιστηρίων

Βρυξέλλες, 11 ∆εκεµβρίου 2002

Η εξάλειψη των βασανιστηρίων, όποτε αυτά συµβαίνουν, αποτελεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτεύον
µέληµα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε σθεναρά την έγκριση του
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύµβασης κατά των Βασανιστηρίων στη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων
Εθνών.

Το 2001 το Συµβούλιο εξέδωσε µια περιεκτική δέσµη κατευθυντήριων γραµµών της πολιτικής που θα τηρεί
η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι των τρίτων χωρών όσον αφορά τα βασανιστήρια και την άλλου είδους σκληρή,
απάνθρωπη και εξευτελιστική µεταχείριση ή τιµωρία. Οι κατευθυντήριες γραµµές χρησιµεύουν για να
προσδιορισθούν τρόποι και µέθοδοι αποτελεσµατικής εργασίας υπέρ της πρόληψης των βασανιστηρίων και
κάθε άλλου είδους απάνθρωπης και εξευτελιστικής µεταχείρισης ή τιµωρίας, αυτό δε στα πλαίσια της
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ.

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η κατά σύστηµα εφαρµογή των εν λόγω κατευθυντηρίων γραµµών, η
Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας ενέκρινε ένα έγγραφο εργασίας για την εφαρµογή των κατευθυντηρίων
γραµµών των σχετικών µε τα βασανιστήρια.

Το έγγραφο εργασίας αυτό θεσπίζει την κατά σύστηµα υποβολή από τους Αρχηγούς των Αποστολών της
ΕΕ, εκθέσεων σχετικών µε τα ενδεχοµένως κρατούντα σχετικά µε τα βασανιστήρια στις χώρες όπου
διαµένουν. Βάσει αυτών των εκθέσεων καθώς και άλλων αξιόπιστων πηγών, η ΕΕ θα αποφασίζει σχετικά µε
συγκεκριµένες δράσεις για την πρόληψη των βασανιστηρίων.

Οι δράσεις αυτές θα είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν διαβήµατα προς χώρες που έχουν αρνηθεί να δεχθούν
στο έδαφός τους τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια, δράση παρακολούθησης της
εφαρµογής των συστάσεων του εισηγητή και δράσεις που θα αφορούν τις χώρες όπου εξακολουθεί να
γίνεται µονίµως χρήση των βασανιστηρίων. Η ΕΕ ενδέχεται επίσης να προβαίνει σε διαβήµατα για πλήρως
αποδεδειγµένες ατοµικές περιπτώσεις βασανισµού και να προτρέπει τις αρχές της οικείας χώρας να
εξασφαλίσουν τη σωµατική ακεραιότητα, να παρέχουν πληροφορίες και να θέσουν σε εφαρµογή µέτρα
διασφάλισης. Η ΕΕ θα απευθύνει εκκλήσεις για άµεση διερεύνηση, αναζήτηση των ευθυνών των
βασανιστών και αποκατάσταση, επανόρθωση και αποζηµίωση των θυµάτων. Η ΕΕ θα προτρέπει τις χώρες
που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων του ΟΗΕ, να προσχωρήσουν σε αυτή,
καθώς και να ασχοληθούν µε τα λοιπά θέµατα που απαριθµούνται στις κατευθυντήριες γραµµές κατά των
βασανιστηρίων.

Τα στοιχεία αυτά θα περιληφθούν επίσης στους διαλόγους της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και στους
πολιτικούς διαλόγους, όταν συντρέχει λόγος, καθώς και στις δηλώσεις και διακηρύξεις που εκφέρονται στα
εσωτερικά φόρα.
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Η πρόληψη των βασανιστηρίων θεωρείται επίσης προτεραιότητα κατά τη διµερή και πολυµερή συνεργασία
υπέρ της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η ΕΕ, θα εξετάσει, µεταξύ άλλων, αν θα προσφέρει
υποστήριξη στην εφαρµογή των συστάσεων της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων, του ΟΗΕ, και σε
άλλους σχετικούς θεσµούς, καθώς και στη θέσπιση ανεξάρτητων µηχανισµών για τη διερεύνηση των
ισχυρισµών περί βασανιστηρίων και στην τεχνική βοήθεια των εν λόγω διερευνήσεων.

Το έγγραφο εργασίας δεν θα είναι µόνιµο, αλλά θα προσαρµόζεται και θα αναθεωρείται, βάσει των
εµπειριών και σε συνεργασία µε άλλους σηµαντικούς παράγοντες που ενεργοποιούνται στον εν λόγω τοµέα.

_______________

189/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την έγκριση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου
της ∆ιεθνούς Σύµβασης κατά των Βασανιστηρίων

Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2002

Η πρόληψη και εξάλειψη κάθε µορφής βασανιστηρίων και κάθε είδους απάνθρωπης και εξευτελιστικής
µεταχείρισης ή τιµωρίας, όπου κι αν συµβαίνουν, αποτελεί πρωταρχικό πολιτικό στόχο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και όλων των κρατών µελών της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εποµένως επιχαίρει ιδιαιτέρως για την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των
Ηνωµένων Εθνών του προαιρετικού πρωτοκόλλου της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά των
βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής µεταχείρισης ή τιµωρίας.

Χάρις σε αυτό το προαιρετικό πρωτόκολλο θα µπορούν διεθνείς εµπειρογνώµονες να ελέγχουν τους τόπους
κράτησης ώστε να αποτρέπονται τα βασανιστήρια. Το πρωτόκολλο βασίζεται σε µια διττή προσέγγιση : µια
διεθνής υποεπιτροπή που θα υπάγεται στην Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων θα
πραγµατοποιεί διεθνείς επισκέψεις σε τόπους κράτησης. Επί πλέον, τα συµβαλλόµενα στο πρωτόκολλο
κράτη θα δηµιουργήσουν � ή ενδεχοµένως θα διατηρήσουν  � ανεξάρτητους µηχανισµούς ελέγχου σε εθνικό
επίπεδο.

Εφέτος συµπληρώνεται δεκαπενταετία από την έγκριση της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά των
βασανιστηρίων. Εν τούτοις, τα βασανιστήρια εξακολουθούν να είναι διαδεδοµένα όπως και άλλες µορφές
κακοµεταχείρισης. Απαιτείται να ληφθούν περαιτέρω µέτρα για να καταστεί ο αγώνας κατά των
βασανιστηρίων αποτελεσµατικότερος. Το προαιρετικό πρωτόκολλο συγκαταλέγεται στα µέτρα αυτά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι όλες οι χώρες θα συµµορφωθούν µε την άνευ όρων απαγόρευση όλων των
µορφών βασανιστηρίων την οποία επιβάλλει το διεθνές δίκαιο και είναι πεπεισµένη ότι το προαιρετικό
πρωτόκολλο θα βοηθήσει σηµαντικά στην πρόληψη των βασανιστηρίων σε όλον τον κόσµο. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση ζητά από όλα τα κράτη να προχωρήσουν επειγόντως στην υπογραφή και κύρωση του πρωτοκόλλου.

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι
επίσης 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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190/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκή Ένωσης

για την κατάσταση στην περιοχή Pool της ∆ηµοκρατίας του Κονγκό
Βρυξέλλες, 16 ∆εκεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί ιδιαιτέρως για τις σηµειούµενες από τον Μάρτιο του 2002 συγκρούσεις
µεταξύ οµάδων ενόπλων ανταρτών και των ενόπλων δυνάµεων του Κονγκό στην περιοχή Pool της
∆ηµοκρατίας του Κονγκό.

Η ΕΕ φοβάται ότι η σχοινοτενής αυτή κρίση επιδεινώνει την ανθρωπιστική κατάσταση και την ανασφάλεια.

Η ΕΕ καταδικάζει τις ωµότητες που διαπράχθηκαν κατά του τοπικού πληθυσµού. Καλεί τις αρχές της χώρας
να επιτρέψουν επειγόντως στις ανθρωπιστικές οργανώσεις να µεταβούν στις πληγείσες περιοχές.

Η ΕΕ σηµειώνει µε ενδιαφέρον τις πρόσφατες πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν σε συνεργασία µε κοµβικούς
παράγοντες στην περιοχή Pool, οι οποίες µπορούν να διευκολύνουν ένα διακανονισµό στην περιοχή µέσω
διαλόγου. Η ΕΕ αδηµονεί να εργαστούν όλες οι πλευρές προς την κατεύθυνση αυτή.

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

_______________

192/02∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκλήρωση των
διακογκολεζικών διαπραγµατεύσεων στην Πρετόρια

Βρυξέλλες, 17 ∆εκεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει όλα τα κογκολέζικα µέρη για τη σύναψη γενικής και συνολικής συµφωνίας
για µετάβαση στη ∆ηµοκρατία του Κονγκό, στις 13 ∆εκεµβρίου 2002.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη µεγάλη της εκτίµηση για τις σύντονες διαµεσολαβητικές προσπάθειες του
Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, κ. Moustapha Niasse και της
αντιπροσωπίας της κυβερνήσεως της Νοτίου Αφρικής. Εκφράζει επίσης την ευγνωµοσύνη της στον
Πρόεδρο Thabo Mbeki για την προσωπική του συµµετοχή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι αυτή η συµφωνία αποτελεί σηµαντικότατη εξέλιξη για την αποκατάσταση
της µακρόχρονης ειρήνευσης στη ∆ηµοκρατία του Κονγκό και σε ολόκληρη την περιοχή των Μεγάλων
Λιµνών. Τα θέµατα που εκκρεµούν θα πρέπει να εξεταστούν ταχέως και µε το ίδιο εποικοδοµητικό πνεύµα
που οδήγησε στη συνολική συµφωνία. Καλεί τα µέρη που υπέγραψαν τη συµφωνία να εφαρµόσουν
καλόπιστα τις διατάξεις της και να εργασθούν από κοινού για το σχηµατισµό µιας συνολικής Μεταβατικής
Εθνικής Κυβέρνησης που θα αναλάβει την ευθύνη να οδηγήσει τη χώρα στις πρώτες δηµοκρατικές εκλογές.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλες τις ένοπλες οµάδες που συνεχίζουν τις εχθροπραξίες στην περιοχή να
σταµατήσουν αµέσως κάθε στρατιωτική δραστηριότητα, ειδικά στις ανατολικές επαρχίες και στο Ituri και να
συνεισφέρουν στις προσπάθειες ειρήνευσης, ενότητας και ανασυγκρότησης της χώρας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλες τις χώρες της περιοχής να συνεργασθούν µε τη µεταβατική κυβέρνηση µε
σκοπό να διευκολύνουν την εφαρµογή της συµφωνίας της Πρετόριας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να συνδράµει στην εφαρµογή της συµφωνίας, κυρίως µε την εφαρµογή
ενός σηµαντικού προγράµµατος που θα βοηθήσει τη µελλοντική µεταβατική κυβέρνηση του Κονγκό ενόψει
της αποκατάστασης και της ανασυγκρότησης της χώρας. Αναλαµβάνει επίσης τη δέσµευση για παροχή
σηµαντικής ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών του πληθυσµού, ο
οποίος έχει υποφέρει πολύ κατά την µακρά περίοδο του πολέµου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανεώνει τη στήριξή της στην πρωτοβουλία των Ηνωµένων Εθνών και της
Αφρικανικής Ένωσης να συγκαλέσουν, αµέσως µόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, διεθνή διάσκεψη για τη
δηµοκρατία, την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη στην περιοχή των Μεγάλων Λιµνών.

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

_______________

195/02

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

και Ανατολικής Ευρώπης,
των επίσης συνδεδεµένων χωρών Κύπρου, Μάλτας και Τουρκίας,

και των χωρών ΕΖΕΣ που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
σχετικά µε την εφαρµογή ειδικών µέτρων για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας

Βρυξέλλες, 23 ∆εκεµβρίου 2002

Οι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι επίσης
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία και οι χώρες ΕΖΕΣ που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους στόχους που εξαγγέλλονται στην κοινή θέση
2002/976/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 2002 σχετικά µε την ενηµέρωση της κοινής θέσης
2001/931/ΚΕΠΠΑ περί εφαρµογής ειδικών µέτρων καταπολέµησης της τροµοκρατίας και την κατάργηση
της κοινής θέσης 2002/847/ΚΕΠΠΑ. Θα µεριµνήσουν ώστε η εθνική τους πολιτική να είναι σύµφωνη µε την
εν λόγω κοινή θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση αυτή τη δέσµευση.

_______________
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196/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκλογές

στην Ισηµερινή Γουινέα
Βρυξέλλες, 18 ∆εκεµβρίου 2002

Η ΕΕ ανησυχεί για την εσωτερική κατάσταση στην Ισηµερινή Γουινέα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία
εκδηµοκρατισµού. Ειδικότερα, η ΕΕ εκφράζει τη λύπη της για τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιήθηκαν
οι εκλογές στις 15 ∆εκεµβρίου 2002. Η ΕΕ θεωρεί ότι η αντιπολίτευση δεν εκπροσωπήθηκε στις εκλογές
κατά τον αρµόζοντα τρόπο και εκφράζει τη λύπη της διότι ηγέτες της αντιπολίτευσης εξακολουθούν να είναι
καταδικασµένοι και να κρατούνται, ή να είναι εξόριστοι.

Η ΕΕ είναι απογοητευµένη διότι η κυβέρνηση δεν ακολούθησε τις συστάσεις που κατ� επανάληψη τόνισαν
οι Ειδικοί Εκπρόσωποι των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
καλώντας την κυβέρνηση να αποδείξει τη σταθερή προσήλωσή της σε ένα γνήσιο δηµοκρατικό σύστηµα και
να προσκαλέσει µια αποστολή εκλογικής συνδροµής των ΗΕ ή/και της ΕΕ.

Προκειµένου να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη και να διευκολυνθεί µια θετική πολιτική διαδικασία, η ΕΕ
καλεί επιµόνως την κυβέρνηση να κηρύξει χωρίς καθυστέρηση πλήρη αµνηστία για τα µέλη της πολιτικής
αντιπολίτευσης.

Η ΕΕ καλεί την κυβέρνηση και την πολιτική αντιπολίτευση να πραγµατοποιήσουν έναν χωρίς αποκλεισµούς
πολιτικό διάλογο σχετικά µε τη διαδικασία για τον εκδηµοκρατισµό των θεσµών και της κοινωνίας στην
Ισηµερινή Γουινέα και για τη θέσπιση εγγυήσεων για το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

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

_______________

199/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις βουλευτικές εκλογές στη Μαδαγασκάρη

Βρυξέλλες, 23 ∆εκεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει το γεγονός ότι οι βουλευτικές εκλογές στη Μαδαγασκάρη διεξήχθησαν
οµαλά την Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου 2002 µετά από µια προεκλογική εκστρατεία χωρίς βίαια επεισόδια.
Εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για το ότι παρατηρήθηκε αθρόα προσέλευση του εκλογικού σώµατος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την εν γένει θετική εικόνα την ηµέρα των εκλογών που απεκόµισε η
αποστολή παρατηρητών των εκλογών της ΕΕ. Ωστόσο, σηµειώνει επίσης τις αδυναµίες που εντόπισε η
αποστολή, ιδίως όσον αφορά τους εκλογικούς καταλόγους, οι οποίοι επιδέχονταν βελτίωση, καθώς και
µεµονωµένες περιπτώσεις εκφοβισµού.
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Η Ένωση ευελπιστεί ότι η καταµέτρηση των ψήφων και των αποτελεσµάτων θα διεξαχθεί µε ικανοποιητικό
και διαφανή τρόπο έως ότου ανακοινωθούν επισήµως τα τελικά αποτελέσµατα.

Οι χώρες της Κεvτρικής και Αvατoλικής Ευρώπης πoυ είvαι συvδεδεµέvες µε τηv Ευρωπαϊκή Έvωση, η
Κύπρoς, η Μάλτα και η Τουρκία ως συvδεδεµέvες χώρες και oι χώρες της ΕΖΕΣ πoυ είvαι µέλη τoυ
Ευρωπαϊκoύ Οικovoµικoύ Χώρoυ συµµερίζovται όσα αvαφέρovται στηv παρoύσα δήλωση.

_______________

200/02
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τη σύλληψη

των επικεφαλής συνδικαλιστικών οργανώσεων στη Ζιµπάµπουε
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2002

Η ΕΕ θα ήθελε να εκφράσει τη µεγάλη ανησυχία της για τις πρόσφατες συλλήψεις δέκα επικεφαλής
συνδικαλιστικών οργανώσεων και την κατηγορία ότι υπέστησαν κακή µεταχείριση κατά τη διάρκεια της
σύλληψής τους. Αυτή η ενέργεια αποτελεί συνέχεια µιας σειράς άλλων πράξεων εκφοβισµού και βίας που
εκδηλώθηκαν τους πρόσφατους µήνες εις βάρος συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Η κυβέρνηση της Ζιµπάµπουε, η οποία είναι µέλος της διεθνούς οργάνωσης εργασίας, έχει δεσµευθεί στο
σεβασµό των θεµελιωδών αρχών και δικαιωµάτων κατά την εργασία.

Οι ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν ζωτικό ρόλο σε µια ευνοµούµενη κοινωνία. Στην
προσπάθεια εκφοβισµού του συνδικαλιστικού κινήµατος µέσω της σύλληψης των επικεφαλής των
συνδικαλιστικών οργανώσεων, η αστυνοµία της Ζιµπάµπουε έδρασε µε κοµµατική µεροληψία.

Η οικονοµική κρίση στη Ζιµπάµπουε επιτείνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την κυβέρνηση της
Ζιµπάµπουε να ξεκινήσει πολιτικό διάλογο µε την κοινωνία των πολιτών και να σεβαστεί τα δικαιώµατα
των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Με αυτό τον τρόπο θα συµβάλει στην εξεύρεση λύσης στην σοβούσα
κρίση.

Η ΕΕ θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις περαιτέρω εξελίξεις.

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

_______________
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201/02
∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε την εσωτερική κατάσταση στη Βενεζουέλα
Βρυξέλλες, 23 ∆εκεµβρίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις της εσωτερικής
κατάστασης στη Βενεζουέλα, µε αυξανόµενη ανησυχία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την έκδοση, από τον Οργανισµό Αµερικανικών
Κρατών (ΟΑΚ), του ψηφίσµατος 833 το οποίο υποστηρίζει τους δηµοκρατικούς θεσµούς στη Βενεζουέλα,
καθώς και για τις προσπάθειες διαµεσολάβησης που καταβάλλει ο Γενικός Γραµµατέας του Οργανισµού.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες του Γενικού Γραµµατέα του
ΟΑΚ να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για διάλογο και εθνική συµφιλίωση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει τα θεσµικά όργανα και το λαό της Βενεζουέλας να δεσµευθούν στην
επιδίωξη µια ειρηνικής και συνταγµατικής επίλυσης της κρίσης, προκειµένου να µπορέσει να
αποκατασταθεί στη χώρα µια σταθερή κατάσταση που θα επιτρέψει την προαγωγή της οικονοµικής προόδου
και της κοινωνικής ανάπτυξης, µε πλήρη σεβασµό των δηµοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου.

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

_______________
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01/03
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της ΕΕ όσον αφορά την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

του ∆ΟΑΕ, της 6ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τις πυρηνικές δραστηριότητες
της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κορέας

Βρυξέλλες, 9 January 2003

Η ΕΕ υποστηρίζει πλήρως την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΟΑΕ της 6ης Ιανουαρίου και
καλεί µετ�επιτάσεως τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας να ανταποκριθεί θετικά και χωρίς καθυστέρηση στις
εκκλήσεις της απόφασης αυτής.

Η ΕΕ έχει λάβει σοβαρά υπόψη τiς πρόσφατες µονοµερείς ενέργειες της Λ.∆. της Κορέας να παρεµποδίσει
τις λειτουργίες του εξοπλισµού συγκράτησης και επιτήρησης του ∆ΟΑΕ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της
και την εκδίωξη των επιθεωρητών του ∆ΟΑΕ. Αυτές οι ενέργειες έχουν οδηγήσει τον ∆ΟΑΕ σε αδυναµία
εκπλήρωσης των καθηκόντων του και συνιστούν σοβαρή παραβίαση της συµφωνίας ∆ΟΑΕ περί
διασφαλίσεων.

Με βάση τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 19ης
Νοεµβρίου 2002, η ΕΕ καλεί την Λ.∆. της Κορέας να απέχει από οποιαδήποτε περαιτέρω κλιµάκωση και να
καταργήσει αµέσως κάθε πρόγραµµα πυρηνικών εξοπλισµών κατά τρόπο εµφανή και εξακριβώσιµο, να
επιτρέψει στον ∆ΟΑΕ να αποκαταστήσει τις σφραγίδες  της και τον οικείο εξοπλισµό επιτήρησης, να
επιτρέψει την επιστροφή των επιθεωρητών του ∆ΟΑΕ και να συµµορφωθεί πλήρως και άνευ όρων µε όλες
τις διεθνείς εν προκειµένω δεσµεύσεις της και δη µε τη συνθήκη περί µη διαδόσεως των πυρηνικών όπλων
και τη συµφωνία περί διασφαλίσεων.

Η ΕΕ δεσµεύεται να ενεργήσει από κοινού µε όλους τους ενεχοµένους εταίρους και να συµβάλει σε µία
ειρηνική διευθέτηση του προβλήµατος.

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

_______________

02/03
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις ποινές θανάτου και ακρωτηριασµού στο Σουδάν

Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την ανησυχία της όσον αφορά το σεβασµό των ανθρώπινων
δικαιωµάτων στο Σουδάν. Καταδικάζει τις θανατικές ποινές και τις βάρβαρες πρακτικές που επιβλήθηκαν σε
πέντε άτοµα, οι οποίες πρόκειται να εκτελεσθούν στις 5 Ιανουαρίου 2003 και οι οποίες είναι ασυµβίβαστες
µε το διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τις υποχρεώσεις του Σουδάν δυνάµει της διεθνούς
σύµβασης περί ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων, την οποία έχει επικυρώσει το Σουδάν, και της
σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και κάθε άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή
εξευτελιστικής µεταχείρισης ή τιµωρίας.
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Η ΕΕ παροτρύνει την κυβέρνηση του Σουδάν να µειώσει αυτές τις ποινές µε την απονοµή προεδρικής χάρης
και να αποτρέψει τις εκτελέσεις δι� απαγχονισµού ή τους ακρωτηριασµούς.

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

_______________

04/03
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για την εκτέλεση θανατικών καταδικών στο Σουδάν
Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2003

Η ΕΕ καταδικάζει έντονα την εκτέλεση των τριών ατόµων που πρόσφατα καταδικάστηκαν εις θάνατον στο
Σουδάν. Η ΕΕ αναφέρεται και πάλι στην από 10ης Ιανουαρίου 2003 δήλωσή της και στα διαβήµατα που
απηύθυνε επανειληµµένα προς την Κυβέρνηση του Σουδάν.

Η ΕΕ επαναλαµβάνει ότι αντιτίθεται κατηγορηµατικά στην θανατική ποινή υπό οιεσδήποτε συνθήκες, και
απευθύνει έκκληση σε όλες τις κυβερνήσεις να µη προβούν σε άλλες εκτελέσεις ή σε άλλες µορφές
σκληρών ή απάνθρωπων ποινών. Τονίζει επίσης ότι οι ενέργειες αυτές αντιβαίνουν προς τα κριτήρια που
ισχύουν στα πλαίσια του διεξαγοµένου µεταξύ ΕΕ και κυβέρνησης του Σουδάν διαλόγου.

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

_______________

05/03

∆ήλωση της Προεδρίας  εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την αποχώρηση της Βόρειας Κορέας από τη Συνθήκη

για τη µη ∆ιάδοση
Βρυξέλλες, 13 Ιανουρίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθύτατη λύπη της για την επίσηµη ανακοίνωση της Λαϊκής
∆ηµοκρατίας της Κορέας σχετικά µε την πρόθεσή της να αποχωρήσει από τη Συνθήκη για τη µη ∆ιάδοση
των Πυρηνικών Όπλων. Πρόκειται για ζήτηµα ύψιστης ανησυχίας για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα
δεδοµένου ότι δηµιουργεί  λυπηρότατο προηγούµενο το οποίο υπονοµεύει της προσπάθειες  για την
καθολική αποδοχή της εν λόγω Συνθήκης, η οποία συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο του παγκόσµιου
καθεστώτος µη διάδοσης των πυρηνικών όπλων.
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Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζουν το σοβαρό προβληµατισµό τους για το µονοµερές αυτό
διάβηµα της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κορέας και διατηρούν την ελπίδα ότι η Βόρεια Κορέα θα επανέλθει
σε θετικότερη στάση η οποία θα οδηγήσει στην εκτόνωση της σηµερινής κατάστασης κρίσης και τη
διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας στην Κορεατική Χερσόνησο. Στο σηµείο αυτό, η Ευρωπαϊκή
Ένωση απευθύνει εκ νέου έκκληση στη Βόρεια Κορέα να συµµορφωθεί πλήρως προς τις διεθνείς της
υποχρεώσεις σχετικά µε τη µη διάδοση των πυρηνικών όπλων µε διαφανή και επαληθεύσιµο τρόπο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει τη δέσµευσή της να συµβάλει στις προσπάθειες µιας βιώσιµης
ειρηνικής επίλησης.

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

_______________

07/03
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε το σχηµατισµό του Συµβουλίου Υπουργών στη Βοσνία Ερζεγοβίνη
Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2003

Η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση για τον σχηµατισµό του Συµβουλίου Υπουργών στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και
συγχαίρει τα νεοδιορισθέντα µέλη του.

Το γεγονός ότι η θητεία των εκλεγέντων αξιωµατούχων θα παραταθεί σε τέσσερα έτη από τα νυν δύο,
δυνάµει των διατάξεων του εκλογικού νόµου, δίνει στη νέα κυβέρνηση την ευκαιρία να επιδιώξει µια
θεµελιωδώς πιο φιλόδοξη και πρακτική πολιτική ατζέντα.

Η ΕΕ επαναλαµβάνει την προθυµία της να συνεργαστεί στενά µε τη νέα κυβέρνηση του κράτους, η οποία θα
πρέπει να επιδείξει γνήσια προσήλωση στην ποιότητα και την ένταση της µεταρρυθµιστικής διαδικασίας που
έχει ανάγκη η Βοσνία Ερζεγοβίνη προκειµένου να έλθει εγγύτερα στην ΕΕ.

Η ΕΕ θα τηρήσει αναλλοίωτη την προσήλωσή της στο ευρωπαϊκό µέλλον της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.
Επόµενο βήµα στη συνάρτηση αυτή θα αποτελέσει η εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητας από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Πρέπει, ωστόσο, να είναι σαφές ότι την τελική ευθύνη για την επίτευξη προόδου στην πορεία
προς την Ευρώπη την έχουν οι αρχές του κράτους και των οντοτήτων.
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Η ΕΕ προτρέπει τα µέλη της νέας κυβέρνησης του κράτους να εργαστούν από κοινού, γρήγορα και εντατικά
για την υλοποίηση όλων των µεταρρυθµίσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης
(∆ΣΣ), προκειµένου η Βοσνία Ερζεγοβίνη να προχωρήσει από τη σταθεροποίηση στη σύνδεση. Προς τούτο,
η Βοσνία Ερζεγοβίνη οφείλει να επιταχύνει τις προσπάθειές της για την υιοθέτηση ευρωπαϊκών προτύπων
όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη λειτουργία των κρατικών θεσµών, την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος, τη µόνιµου χαρακτήρα επιστροφή προσφύγων και ατόµων εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της
χώρας, την πλήρη συνεργασία µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, καθώς και
τη θέσπιση πολιτικής διοίκησης και ελέγχου των Ενόπλων ∆υνάµεων σε κρατικό επίπεδο.

Η ΕΕ ελπίζει ότι σύντοµα θα ακολουθήσει ο σχηµατισµός των κυβερνήσεων των οντοτήτων.

_______________

08/03
∆ήλωση της Προεδρίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρµογή τού

στα πλαίσια του ΟΑΣΕ Μηχανισµού της Μόσχας στο Τουρκµενιστάν
Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 2003

Η ΕΕ εκφράζει την ανεπιφύλακτη υποστήριξή της, για την πλήρη και µε πλήρη διαφάνεια έρευνα των
πρόσφατων γεγονότων στο Τουρκµενιστάν. Καλεί τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση του Τουρκµενιστάν να
συνεργαστούν πλήρως µε τη διαδικασία που έχει αρχίσει στα πλαίσια του ΟΑΣΕ δυνάµει του µηχανισµού
που συµφωνήθηκε το 1991 στη διάσκεψη της Μόσχας για την ανθρώπινη διάσταση.

Η ΕΕ παροτρύνει την κυβέρνηση του Τουρκµενιστάν να διευκολύνει την επίσκεψη στη χώρα αυτή µιας
αποστολής ενηµέρωσης, σύµφωνα µε τις διεθνείς της δεσµεύσεις.

Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση,
Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία και η
∆ηµοκρατία της Τσεχίας, καθώς και οι συνδεδεµένες χώρες Κύπρος και Μάλτα και οι χώρες της ΕΖΕΣ
Ιρλανδία και Νορβηγία, που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την
παρούσα δήλωση.

_______________



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 89

∆ελτίο 10.02.2003 - EL - PE 327.465

09/03
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την σύσταση της Οµάδας Φίλων της Βενεζουέλας

Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2003

Η ΕΕ χαιρετίζει τη σύσταση της Οµάδας Φίλων της Βενεζουέλας (Βραζιλία, Χιλή, Μεξικό, Πορτογαλία,
Ισπανία και ΗΠΑ) που εξηγγέλθη την 15η Ιανουαρίου στο Κίτο, από τον Γενικό Γραµµατέα του ΟΑΚ.

Η ΕΕ εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στην συµβολή που η Οµάδα Φίλων µπορεί να προσφέρει στην
εξεύρεση βιώσιµης λύσης στη κρίση της Βενεζουέλας σύµφωνα µε τους στόχους της απόφασης 833 του
ΟΑΚ, ειδικότερα, λύσης ειρηνικής, δηµοκρατικής, συνταγµατικής, µέσω εκλογικής διαδικασίας.

Η ΕΕ φρονεί ότι ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΑΚ διαθέτει - µέσω της Οµάδας Φίλων - ένα επιπλέον
πολύτιµο βοήθηµα στις προσπάθειες που καταβάλλει για την δηµιουργία συνθηκών γνησίου διαλόγου και
συµφιλίωσης.

Η ΕΕ προτρέπει θεσµικούς φορείς και λαό της Βενεζουέλας να επιζητήσουν λύση της κρίσης, βοηθούµενοι
από τον Γενικό Γραµµατέα του ΟΑΚ και την Οµάδα Φίλων, στο πλαίσιο πλήρους σεβασµού των
δηµοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου, συµπεριλαµβανοµένης της ελευθερίας του Τύπου.

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

_______________

10/03
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε το σεισµό στο Μεξικό
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2003

Εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Προεδρία επιθυµεί να εκφράσει στην κυβέρνηση των Ηνωµένων
Πολιτειών του Μεξικού τη βαθύτατη θλίψη και τη συµπαράστασή της όσον αφορά το τραγικό και
πολύνεκρο συµβάν της περασµένης Τρίτης, 21 Ιανουαρίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση όπως εξελίσσεται µετά το σεισµό και
εκφράζει την προθυµία της να συνεργασθεί µε τις µεξικανικές αρχές, εάν χρειασθεί, για το µετριασµό των
συνεπειών του σεισµού.

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

_______________
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11/03
∆ήλωσης της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε την έναρξη της θητείας του νέου Προέδρου του Ισηµερινού, κ. Lucio Gutierrez
Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2003

H EE συγχαίρει τον εξοχώτατο κ. Lucio Edwin Gutierrez Borbua για την ανάληψη καθηκόντων ως
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας του Ισηµερινού.

Η ΕΕ και τα κράτη µέλη της εκφράζουν την υποστήριξή τους προς τον Πρόεδρο Γκουτιέρρες και την
κυβέρνησή του στις προσπάθειες που καταβάλλουν για να επιτύχουν την ενίσχυση της διαδικασίας
εκδηµοκρατισµού και των δηµοκρατικών θεσµών, σεβόµενοι απολύτως το κράτος δικαίου και τις
θεµελιώδεις ελευθερίες. Η Ένωση αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην καταπολέµηση της διαφθοράς, είναι δε
πρόθυµη να συνδράµει τον νέο Πρόεδρο κατά τις προσπάθειες που καταβάλλει προς τούτο.

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

_______________

12/03
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχεικά µε την διένεξη της Υπερδνειστερίας στης Μολδαβία

Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει τη δήλωσή της της 4ης ∆εκεµβρίου 2002 σχετικά µε τη διένεξη της
Υπερδνειστερίας στη Μολδαβία.

Ενόψει του επικείµενου γύρου διαπραγµατεύσεων για τη διένεξη της Υπερδνειστερίας στη Μολδαβία, η
Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ειλικρινά ότι θα σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος περί την εξεύρεση λύσης, µε
απόλυτο σεβασµό της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους της Μολδαβίας.

Η ΕΕ υπενθυµίζει ότι είναι πρόθυµη να εξετάσει µέτρα που θα συµβάλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού.

_______________
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13/03
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης

για την απαγωγή του Ολλανδού εργαζόµενου στον τοµέα της ανθρωπιστικής
βοήθειας Arjan Erkel στο Βόρειο Καύκασο

Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2003

Η ΕΕ εκφράζει µεγάλη ανακούφιση για την πρόσφατη απελευθέρωση της κας Davidovich, ύστερα από
αιχµαλωσία έξι µηνών. Υπενθυµίζει τη δήλωσή της 26ης Αυγούστου 2002 και τις κατοπινές εκκλήσεις, που
καταδίκαζαν τις απαγωγές των εργαζοµένων σε οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, κας Davidovich και κ.
Erkel, στο Βόρειο Καύκασο.

Η ΕΕ κάνει και πάλι έκκληση για την άµεση και ασφαλή απελευθέρωση του Arjan Erkel από τους Γιατρούς
χωρίς Σύνορα, που παραµένει αιχµάλωτος από την απαγωγή του στις 12 Αυγούστου 2002, εδώ και πέντε
µήνες. Το µόνο δυνατό αποτέλεσµα των απαγωγών εργαζοµένων σε οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας
είναι η επιδείνωση της κατάστασης στο Βόρειο Καύκασο και των εκεί ανθρωπιστικών συνθηκών. Τέλος, η
ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τις συνεχιζόµενες προσπάθειες των ρωσικών αρχών να καταστεί
δυνατή η απελευθέρωση του κ. Erkel, για να µπορέσει να επιστρέψει σώος στην οικογένειά του και στους
φίλους του.

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι συνδεδεµένες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία,
καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα
δήλωση.

_______________
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

ΤΗΣ 22ας ΚΑΙ 23ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003

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 22ας και 23ης Ιανουαρίου 2003 παρέστησαν ο κ. Άκης
ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Υπουργός Ανάπτυξης της Ελλάδας, εξ ονόµατος της Προεδρίας του Συµβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η κα Loyola de PALACIO, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ παρουσίασε το πρόγραµµα της ελληνικής Προεδρίας και η
κα Loyola de PALACIO το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής, µε ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα των
µεταφορών. Στη σύνοδο µίλησαν επίσης: ο κ. Jinhua Chen, Πρόεδρος του Οικονοµικού και Κοινωνικού
Συµβουλίου της Κίνας και Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής της Πολιτικής Συµβουλευτικής ∆ιάσκεψης
του Κινεζικού Λαού (CPPCC), και ο κ. Bas Treffers, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουµ των Ατόµων
µε Ειδικές Ανάγκες.

http://www.cese.europa.eu
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1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

•  31η έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού
 Εισηγητής: ο κ. BARROS VALE (Εργοδότες � P)
 

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 462 τελικό � CESE 69/2003
 
� Κύρια σηµεία:

 
Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει τη σηµασία της εφαρµογής των κανόνων του ανταγωνισµού, όχι

µόνο ως θεµελιώδους στοιχείου της οικονοµικής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, αλλά και ως ενός από
τα σπουδαιότερα καθήκοντα της Επιτροπής. Υπογραµµίζει τον κεφαλαιώδη ρόλο της πολιτικής
ανταγωνισµού για τη δηµιουργία ενός όλο και πιο ισορροπηµένου και δίκαιου ευρωπαϊκού πλαισίου,
ιδίως όσο επεκτείνεται η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας.

Ενώπιον της προσεχούς διεύρυνσης, η ΕΟΚΕ θεωρεί καθοριστικό να αφιερώσει η Επιτροπή
µεγαλύτερη προσοχή στις υποψήφιες χώρες και να εξασφαλίσει ότι σε ολόκληρη την ΕΕ εφαρµόζονται οι
ίδιοι κανόνες και µε την ίδια αποτελεσµατικότητα.

Στη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ εκφράζεται αναλυτικά για διάφορα θέµατα που σχετίζονται
µε τον ανταγωνισµό, όπως:

•  την προετοιµασία των υποψήφιων χωρών στον τοµέα του ανταγωνισµού,

•  την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και την εξασφάλιση ισότιµων όρων για τις επιχειρήσεις,

•  τη µη υποχρεωτική κοινοποίηση και την τεκµαιρόµενη νοµιµότητα των συµφωνιών, για λόγους
συνεκτικότητας κατά την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού,

•  την επιτακτική ανάγκη να επανεξεταστούν οι εξουσίες έρευνας της Επιτροπής, µε στόχο την
ενίσχυση και τη διεύρυνσή τους,

•  την αυτόµατη κοινοτική αρµοδιότητα,

•  τη συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων για τον έλεγχο του ανταγωνισµού οργανισµών των διάφορων
χωρών ή/και οικονοµικών οµάδων,

•  τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας (de minimis) και τον περιορισµό των διοικητικών διαδικασιών,

•  τη θέσπιση µηχανισµών που θα αυξήσουν την ένταση του ανταγωνισµού, ιδίως στις έντονα
ρυθµισµένες αγορές,

•  την ευρεία δηµοσιοποίηση των νόµων για τον ανταγωνισµό, καθώς και των τρόπων καταγγελίας,

•  τον ανταγωνισµό των ΜΜΕ µε τις µεγάλες επιχειρήσεις, των περιφερειακών ή/και µειονεκτουσών
περιοχών µε τις περισσότερο ευνοηµένες από γεωγραφική άποψη περιοχές, των φτωχών µε τις
πλούσιες χώρες, του νοµικού πλαισίου και των λογιστικών προτύπων της Ευρώπης µε το νοµικό
πλαίσιο και τα λογιστικά πρότυπα των ΗΠΑ,
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•  την αναθεώρηση του κανονισµού για τις συγκεντρώσεις στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τη
συνεργασία µε διεθνείς φορείς,

•  τη συµµετοχή των εθνικών αρχών στις πράξεις συγκέντρωσης,

•  τον αποτελεσµατικό έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτική χρήση
των πόρων,

•  τις σοβαρές ελλείψεις που οφείλονται στο γεγονός ότι απουσιάζουν πολλές πληροφορίες για τις
κρατικές ενισχύσεις που είναι προσιτές στο κοινό ή στη διάρθρωση αυτών των πληροφοριών,

•  την έλλειψη συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων Γενικών ∆ιευθύνσεων της Επιτροπής προς την
κατεύθυνση µιας συντονισµένης πολιτικής για τον ελεύθερο ανταγωνισµό.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joao Pereira dos Santos

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

•  Φορολογικό καθεστώς για το πετρέλαιο κίνησης
 Εισηγητής: ο κ. LEVAUX (Εργοδότες � F)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 410 τελικό � 2002/0191 (CNS) � CESE 73/2003
 
� Κύρια σηµεία:

 
Η ΕΟΚΕ εγκρίνει συνολικά τις διατάξεις της οδηγίας, προσθέτοντας σε αυτές µερικές

προτάσεις, οι οποίες συνοψίζονται σε 4 µέτρα:

� Μείωση κατά 1-2 έτη της µεταβατικής προθεσµίας για την επίτευξη ενός κεντρικού συντελεστή,
δηλαδή µέχρι το 2008 ή το 2009.

� Καθιέρωση, προς όφελος του ευρωπαϊκού προϋπολογισµού, ενός µηχανισµού τελών - παρόµοιου
µε το ελβετικό σύστηµα - ο οποίος θα εφαρµόζεται στα ξένα φορτηγά που διέρχονται τα σύνορα
της ΕΕ.

 
� Σύσταση ενός ευρωπαϊκού ταµείου υποδοµών, το οποίο θα τροφοδοτείται από έναν ευρωπαϊκό

φόρο ενός λεπτού ανά λίτρο και από τα τέλη που θα εισπράττονται από τα ξένα φορτηγά.

� Ανάθεση της διαχείρισης των πόρων που θα συγκεντρωθούν κατ' αυτόν τον τρόπο στην ΕΤΕ για
επιχορηγήσεις και για την επιδότηση του επιτοκίου των δανείων που θα επιτρέψουν την υλοποίηση
των σχεδίων προτεραιότητας στον τοµέα των υποδοµών των µεταφορών.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Katarina Lindahl

 (Tηλ.: + 32 2 546 9254 � e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 
•  Αειφόρος χρήση των φυτοφαρµάκων
 Εισηγητής: ο κ. NILSSON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - S)

 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 349 τελικό �  CESE 68/2003
 
� Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την προσπάθεια της Επιτροπής να χαράξει µια θεµατική στρατηγική
για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρµάκων βάσει της παρούσας ανακοίνωσης. Η στρατηγική αυτή θα
πρέπει να συνδυάζει ήδη υφιστάµενα και συµπληρωµατικά µέτρα, τα οποία θα πρέπει να εφαρµόζονται
µε οργανικό και συνεκτικό τρόπο, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις, που ενδέχεται να
δηµιουργήσουν σύγχυση ως προς τους ρόλους ή να επιφέρουν υπερβολικές αυξήσεις του κόστους για
τους οικονοµικούς παράγοντες. Θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει αναφορά στην προστασία των
εσοδειών, που µπορεί να εξασφαλιστεί µε τη χρήση των φυτοφαρµάκων, οι κίνδυνοι και τα οφέλη των
οποίων πρέπει να αξιολογηθούν σε ορθή επιστηµονική βάση.

Τα νέα µέτρα που θα προταθούν στη µελλοντική στρατηγική θα πρέπει να περιλαµβάνουν:

•  κοινά κριτήρια και προσανατολισµούς σε επίπεδο ΕΕ, αν και οι πρακτικές λεπτοµέρειες του
προγράµµατος δράσης θα πρέπει να καθοριστούν σε εθνικό επίπεδο, για να προσαρµοστούν τα
γενικά κριτήρια στις τοπικές συνθήκες,

•   κατάρτιση και παροχή συµβουλών στους γεωργούς, τους εργαζοµένους στη γεωργία, τους εποχικά
εργαζοµένους και τους άλλους χρήστες, για να µειωθούν οι κίνδυνοι για το περιβάλλον και την
υγεία. Αυτά τα µέτρα θα χρηµατοδοτούνται εν µέρει µέσω ενός µικρού φόρου επί των
φυτοφαρµάκων, ο οποίος θα ήταν σκόπιµο να καθιερωθεί και στις τρίτες χώρες, για να
αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού, και

•   επικέντρωση κατά πρώτο λόγο στη µείωση των κινδύνων από τα φυτοφάρµακα, η οποία θα
µπορούσε να περιλαµβάνει και τη µείωση των χρησιµοποιούµενων ποσοτήτων χηµικών, ιδίως όταν
αυτή επιβάλλεται από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές συνθήκες.

Η αναθεώρηση της οδηγίας 91/414/EΟΚ σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι ευπρόσδεκτη και πτυχές όπως η αρχή της αντικατάστασης και οι
περιφερειακοί έλεγχοι θεωρούνται θετικές.

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

•  Στρατηγική πληροφόρησης και επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Γενικός εισηγητής: ο κ. EHNMARK (Μισθωτοί � S)

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 350 τελικό � CESE 72/2003

� Κύρια σηµεία: 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται σε µια καίρια περίοδο αλλαγών. Οι πολίτες της
αισθάνονται ότι δεν είναι επαρκώς ενήµεροι σχετικά µε τις δραστηριότητές της και τις αλλαγές που
πραγµατοποιούνται ή συζητούνται. Για να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε
πρόταση για µια νέα και ενισχυµένη πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας, εντοπίζοντας τέσσερις
θεµατικές προτεραιότητες, µε στόχο τον καλύτερο συντονισµό της πληροφόρησης µεταξύ της ΕΕ και του
εθνικού επιπέδου.

Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση. Είναι ένα ικανοποιητικό πρόγραµµα για την περαιτέρω
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων πληροφόρησης και της επικοινωνίας. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να
εξεταστούν τρία βασικά σηµεία :

•  Η στρατηγική δεν λαµβάνει υπόψη τον ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν οι κοινωνικοί εταίροι
και η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών στο σύνολο των εργασιών που αφορούν τις
δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας της ΕΕ.

•  Τα τέσσερα προτεινόµενα θέµατα πληροφόρησης είναι καλώς επιλεγµένα, αλλά τα ζητήµατα του
περιβάλλοντος και της βιώσιµης ανάπτυξης απουσιάζουν από τον κατάλογο.

•  Η στρατηγική θα πρέπει επίσης να στοχεύει σαφέστερα στον τοµέα της εκπαίδευσης και στους
νέους.

Τέλος, η ΕΟΚΕ τονίζει µε έµφαση ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα προβλήµατα της
καθηµερινότητας, διότι συγκεκριµενοποιούν σε ατοµικό επίπεδο τη δράση της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ θα
αναπτύξει και η ίδια ακόµα περισσότερο τις δραστηριότητές της στους τοµείς της πληροφόρησης και της
επικοινωνίας.

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Vasco de Oliveira

(Tηλ. : 00 32 2 546 9396 - e-mail: Vasco.Oliveira@esc.eu.int)

mailto:Oliveira@cese.europa.eu
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4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

•  Εκµάθηση γλωσσών και γλωσσική πολυµορφία
 Γενική εισηγήτρια: η κα HEINISCH (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � D)

� Έγγραφα αναφοράς: SEC(2004) 1234 τελικό � CESE 71/2003

� Κύρια σηµεία:

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, είναι θετική και ενθαρρυντική για το µέλλον η διαπίστωση ότι
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεώρησε το "Ευρωπαϊκό Έτος" (διά βίου µάθησης και γλωσσών) ως
µεµονωµένη δράση, αλλά κατέγραψε τα αποτελέσµατά του και τα ενέταξε στο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει αυτή την πρόοδο. 

Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την προώθηση της εκµάθησης γλωσσών στην ΕΕ. Οι
γλώσσες δεν θα πρέπει να αποτελούν σύνορα και εµπόδια στην παγκόσµια ολοκλήρωση και
επικοινωνία.

Η ΕΕ θα πρέπει να αντιµετωπίσει µε πολύγλωσσο τρόπο την επικείµενη πρόκληση. Μόνο
έτσι µπορεί να διαφυλαχθεί η πολιτισµική ταυτότητα των λαών και οι περιφερειακές πολυµορφίες και,
µαζί µε αυτές, ο πολιτιστικός πλούτος της Ευρώπης, ενώ, παράλληλα, λαµβάνεται υπόψη και η αρχή
της επικουρικότητας.

Στα καθήκοντα της ΕΟΚΕ περιλαµβάνονται η προώθηση και η διευκόλυνση της
κινητικότητας των εργαζοµένων, η ταυτόχρονη άρση των εµποδίων που θέτουν τα γλωσσικά σύνορα
για την κατανόηση και την αλληλεγγύη, καθώς και η διαφύλαξη της γλωσσικής και πολιτιστικής
πολυµορφίας στην Ευρώπη. Όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες έχουν την ίδια πολιτιστική αξία. 

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

5. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

•  Λογαριασµοί ασφαλιστικών επιχειρήσεων
 Γενικός εισηγητής: ο κ. RAVOET (Εργοδότες � B)

 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 259 τελικό � 2002/ CESE 91/2003
 
� 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. ΕΡΕΥΝΑ

•  Χηµικές ουσίες
Γενικός εισηγητής: ο κ. BEDOSSA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � F)

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 530 τελικό � 2002/0231 COD � CESE 75/2003

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joao Pereira dos Santos

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

•  Ορθή εργαστηριακή πρακτική
Γενικός εισηγητής: ο κ. BEDOSSA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � F)

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 529 τελικό � 2002/0233 COD � CESE 74/2003
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joao Pereira dos Santos

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

 _______________________

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu


ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 99

∆ελτίο 10.02.2003 - EL - PE 327.465

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: 5
Type: http:

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

Page: 92
Type: http:

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

Page: 94
Type: mailto

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

Page: 94
Type: mailto

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

Page: 95
Type: mailto

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

Page: 96
Type: mailto

Old: mailto:Vasco.Oliveira@esc.eu.int
New: mailto:Vasco.Oliveira@cese.europa.eu

Page: 97
Type: mailto

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

Page: 97
Type: mailto

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

Page: 98
Type: mailto

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

Page: 99
Type: http:

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


	ΠΡΟΕΔΡΙΑ
	ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

	ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
	ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΛΗΞΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
	ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
	ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

	ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
	ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

	ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
	ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1


