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Πολιτικές Οµάδες

ΕΛΚ/Ε∆
ΡΡΕ/DE

Οµάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος (Χριστιανοδηµοκράτες) και των
Ευρωπαίων ∆ηµοκρατών

ΚΕΣ/PSE Οµάδα του Κόµµατος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
ΦΙΛ/ELDR Οµάδα του Ευρωπαϊκού Κόµµατος των Φιλελευθέρων και Μεταρρυθµιστών
Πράσινοι/ΕΕΣ
Verts/ALE

Οµάδα των Πρασίνων/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία

ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ
GUE/NGL

Συνοµοσπονδιακή Οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των
Πρασίνων των Βορείων Χωρών

ΕΕυρΕUEN Οµάδα ΄Ενωση για την Ευρώπη των Εθνών
Ε∆∆/ΕDD Οµάδα για την Ευρώπη της ∆ηµοκρατίας και της ∆ιαφοράς
ΜΕ/NI Μη Εγγεγραµµένοι

Επιτροπές

ΕΞΩΤ/AFET Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας
και Αµυντικής Πολιτικής

ΠΡΟΫ/BUDG Επιτροπή Προϋπολογισµών
ΕΛΕΓ/CONT Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού
ΕΛΕΥ/LIBE Επιτροπή Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εξωτερικών

Υποθέσεων
ΟΙΚΟ/ECON Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής
ΝΟΜΙ/JURI Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς
ΒΙΟΜ/ITRE Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, ΄Ερευνας και Ενέργειας
ΑΠΑΣ/EMPL Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΠΕΡΒ/ENVI Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής για τους Καταναλωτές
ΓΕΩΡ/AGRI Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
ΑΛΙΕ/PECH Επιτροπή Αλιείας
ΠΕΡΦ/RETT Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού
ΠΟΛΙ/CULT Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού
ΑΝΑΠ/DEVE Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας
ΣΥΝΤ/AFCO Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων
ΓΥΝΑ/FEMM Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας και τις ΄Ισες Ευκαιρίες
ΑΝΑΦ/PETI Επιτροπή Αναφορών
ΕΞΕΤ/ΕNQU Προσωρινή Εξεταστική Επιτροπή
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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. 5/2003: Το κάπνισµα στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο
            και στις Βρυξέλλες·

Αριθ.12/2003: Ηλεκτρονική αποστολή των ηµερήσιων διατάξεων των επιτροπών και  αντιπρο-
σωπειών·

Αριθ.13/2003: Εκθέσεις.

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

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

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

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

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΙΣΠΑΝΟΥ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 7ης Απριλίου 2003, έλαβε γνώση της
εκλογής

του κ. Enrique MONSONÍS DOMINGO

εις αντικατάσταση του κ. Ιsidoro SÁNCHEZ GARCÍA (ELDR/ES),  µε ισχύ από 26 Μαρτίου 2003.

_______________

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΦΙΛΑΝ∆ΟΥ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 7ης Απριλίου 2003, έλαβε γνώση της
εκλογής

της κ. Ulla Maija AALTONEN

εις αντικατάσταση της κ. Heidi Anneli HAUTALA (Verts/ALE), µε ισχύ από 7 Απριλίου 2003.

_______________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                    (Κατάσταση στις  30.04.2003)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Caroline Lucas Via Baltica E-1032/03

Cristiana Muscardini Ο λιµός στην Αφρική E-1033/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Leader +" εκ
µέρους του ∆ήµου Ανκόνα

E-1034/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Leader +" εκ
µέρους του ∆ήµου Carrara

E-1035/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Leader +" εκ
µέρους του ∆ήµου Φλωρεντίας

E-1036/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Leader +" εκ
µέρους του ∆ήµου Λιβόρνο

E-1037/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Leader +" εκ
µέρους του ∆ήµου Macerata

E-1038/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Leader +" εκ
µέρους του ∆ήµου Massa

E-1039/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Leader +" εκ
µέρους του ∆ήµου της Περούτζια

E-1040/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Leader +" εκ
µέρους του ∆ήµου Pesaro

E-1041/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Leader +" εκ
µέρους του ∆ήµου Πίζας

E-1042/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Leader +" εκ
µέρους του ∆ήµου Pistoia

E-1043/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Leader +" εκ
µέρους του ∆ήµου Prato

E-1044/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Leader +" εκ
µέρους του ∆ήµου της Σιένα

E-1045/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Leader +" εκ
µέρους του ∆ήµου Terni

E-1046/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων Life III, V Προγράµµατος ∆ράσης για
το περιβάλλον και µια βιώσιµη ανάπτυξη, ενέργειες
κατάρτισης και ευαισθητοποίησης στα περιβαλλοντικά
προβλήµατα εκ µέρους του ∆ήµου της Ανκόνα

E-1047/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων Life III, V Προγράµµατος ∆ράσης για
το περιβάλλον και µια βιώσιµη ανάπτυξη, ενέργειες
κατάρτισης και ευαισθητοποίησης στα περιβαλλοντικά
προβλήµατα εκ µέρους του ∆ήµου Carrara

E-1048/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων Life III, V Προγράµµατος ∆ράσης για
το περιβάλλον και µια βιώσιµη ανάπτυξη, ενέργειες
κατάρτισης και ευαισθητοποίησης στα περιβαλλοντικά
προβλήµατα εκ µέρους του ∆ήµου της Φλωρεντίας

E-1049/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων Life III, V Προγράµµατος ∆ράσης για
το περιβάλλον και µια βιώσιµη ανάπτυξη, ενέργειες
κατάρτισης και ευαισθητοποίησης στα περιβαλλοντικά
προβλήµατα εκ µέρους του ∆ήµου Livorno

E-1050/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων Life III, V Προγράµµατος ∆ράσης για
το περιβάλλον και µια βιώσιµη ανάπτυξη, ενέργειες
κατάρτισης και ευαισθητοποίησης στα περιβαλλοντικά
προβλήµατα εκ µέρους του ∆ήµου Macerata

E-1051/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων Life III, V Προγράµµατος ∆ράσης για
το περιβάλλον και µια βιώσιµη ανάπτυξη, ενέργειες
κατάρτισης και ευαισθητοποίησης στα περιβαλλοντικά
προβλήµατα εκ µέρους του ∆ήµου Massa

E-1052/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων Life III, V Προγράµµατος ∆ράσης για
το περιβάλλον και µια βιώσιµη ανάπτυξη, ενέργειες
κατάρτισης και ευαισθητοποίησης στα περιβαλλοντικά
προβλήµατα εκ µέρους του ∆ήµου της Περούτζια

E-1053/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων Life III, V Προγράµµατος ∆ράσης για
το περιβάλλον και µια βιώσιµη ανάπτυξη, ενέργειες
κατάρτισης και ευαισθητοποίησης στα περιβαλλοντικά
προβλήµατα εκ µέρους του ∆ήµου Pesaro

E-1054/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων Life III, V Προγράµµατος ∆ράσης για
το περιβάλλον και µια βιώσιµη ανάπτυξη, ενέργειες
κατάρτισης και ευαισθητοποίησης στα περιβαλλοντικά
προβλήµατα εκ µέρους του ∆ήµου της Πίζα

E-1055/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων Life III, V Προγράµµατος ∆ράσης για
το περιβάλλον και µια βιώσιµη ανάπτυξη, ενέργειες
κατάρτισης και ευαισθητοποίησης στα περιβαλλοντικά
προβλήµατα εκ µέρους του ∆ήµου Pistoia

E-1056/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων Life III, V Προγράµµατος ∆ράσης για
το περιβάλλον και µια βιώσιµη ανάπτυξη, ενέργειες
κατάρτισης και ευαισθητοποίησης στα περιβαλλοντικά
προβλήµατα εκ µέρους του ∆ήµου Prato

E-1057/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων Life III, V Προγράµµατος ∆ράσης για
το περιβάλλον και µια βιώσιµη ανάπτυξη, ενέργειες
κατάρτισης και ευαισθητοποίησης στα περιβαλλοντικά
προβλήµατα εκ µέρους του ∆ήµου της Σιένα

E-1058/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων Life III, V Προγράµµατος ∆ράσης για
το περιβάλλον και µια βιώσιµη ανάπτυξη, ενέργειες
κατάρτισης και ευαισθητοποίησης στα περιβαλλοντικά
προβλήµατα εκ µέρους του ∆ήµου Terni

E-1059/03

Jonas Sjöstedt Χρηµατοδότηση σουηδικών ρυθµιστικών ταµείων E-1060/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος "Τελωνείο 2002" εκ
µέρους του ∆ήµου Ανκόνα

E-1061/03

Roberta Angelilli Xρήση των πόρων του προγράµµατος Leonardo da Vinci
εκ µέρους του ∆ήµου Ancona

E-1062/03

Roberta Angelilli Xρήση των πόρων του προγράµµατος Leonardo da Vinci
εκ µέρους του ∆ήµου Carrara

E-1063/03

Roberta Angelilli Xρήση των πόρων του προγράµµατος Leonardo da Vinci
εκ µέρους του ∆ήµου Firenze

E-1064/03

Roberta Angelilli Xρήση των πόρων του προγράµµατος Leonardo da Vinci
εκ µέρους του ∆ήµου Livorno

E-1065/03

Roberta Angelilli Xρήση των πόρων του προγράµµατος Leonardo da Vinci
εκ µέρους του ∆ήµου Macerata

E-1066/03

Roberta Angelilli Xρήση των πόρων του προγράµµατος Leonardo da Vinci
εκ µέρους του ∆ήµου Massa

E-1067/03

Roberta Angelilli Xρήση των πόρων του προγράµµατος Leonardo da Vinci
εκ µέρους του ∆ήµου Perugia

E-1068/03

Roberta Angelilli Xρήση των πόρων του προγράµµατος Leonardo da Vinci
εκ µέρους του ∆ήµου Pesaro

E-1069/03

Roberta Angelilli Xρήση των πόρων του προγράµµατος Leonardo da Vinci
εκ µέρους του ∆ήµου Pisa

E-1070/03

Roberta Angelilli Xρήση των πόρων του προγράµµατος Leonardo da Vinci
εκ µέρους του ∆ήµου Pistoia

E-1071/03

Roberta Angelilli Xρήση των πόρων του προγράµµατος Leonardo da Vinci
εκ µέρους του ∆ήµου Prato

E-1072/03

Roberta Angelilli Xρήση των πόρων του προγράµµατος Leonardo da Vinci
εκ µέρους του ∆ήµου Siena

E-1073/03

Roberta Angelilli Xρήση των πόρων του προγράµµατος Leonardo da Vinci
εκ µέρους του ∆ήµου Terni

E-1074/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Claude Moraes ∆ιάκριση στις µετακινήσεις των αναπήρων E-1075/03

Peter Skinner Motorola Computer Group, Wordsworth Technologies
Ltd και καθορισµός τιµών

E-1076/03

Alexander de Roo Η συµµετοχή στα έξοδα διάθεσης των αποσυρόµενων
οχηµάτων στις Κάτω Χώρες

E-1077/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του Σχεδίου ∆ράσης για την ασφαλή
χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου εκ µέρους του ∆ήµου της
Ανκόνα

E-1078/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του Σχεδίου ∆ράσης για την ασφαλή
χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου εκ µέρους του ∆ήµου
Carrara

E-1079/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του Σχεδίου ∆ράσης για την ασφαλή
χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου εκ µέρους του ∆ήµου της
Φλωρεντίας

E-1080/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του Σχεδίου ∆ράσης για την ασφαλή
χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου εκ µέρους του ∆ήµου του
Λιβόρνο

E-1081/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του Σχεδίου ∆ράσης για την ασφαλή
χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου εκ µέρους του ∆ήµου
Macerata

E-1082/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του Σχεδίου ∆ράσης για την ασφαλή
χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου εκ µέρους του ∆ήµου
Massa

E-1083/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του Σχεδίου ∆ράσης για την ασφαλή
χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου εκ µέρους του ∆ήµου της
Περούτζια

E-1084/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του Σχεδίου ∆ράσης για την ασφαλή
χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου εκ µέρους του ∆ήµου
Pesaro

E-1085/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του Σχεδίου ∆ράσης για την ασφαλή
χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου εκ µέρους του ∆ήµου της
Πίζας

E-1086/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του Σχεδίου ∆ράσης για την ασφαλή
χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου εκ µέρους του ∆ήµου
Pistoia

E-1087/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του Σχεδίου ∆ράσης για την ασφαλή
χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου εκ µέρους του ∆ήµου
Prato

E-1088/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του Σχεδίου ∆ράσης για την ασφαλή
χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου εκ µέρους του ∆ήµου της
Σιένα

E-1089/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του Σχεδίου ∆ράσης για την ασφαλή
χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου εκ µέρους του ∆ήµου
Terni

E-1090/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ της
πολιτικής άµυνας εκ µέρους του ∆ήµου της Ανκόνα

E-1091/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ της
πολιτικής άµυνας εκ µέρους του ∆ήµου Carrara

E-1092/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ της
πολιτικής άµυνας εκ µέρους του ∆ήµου του Λιβόρνο

E-1093/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ της
πολιτικής άµυνας εκ µέρους του ∆ήµου της Φλωρεντίας

E-1094/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ της
πολιτικής άµυνας εκ µέρους του ∆ήµου Macerata

E-1095/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ της
πολιτικής άµυνας εκ µέρους του ∆ήµου Massa

E-1096/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ της
πολιτικής άµυνας εκ µέρους του ∆ήµου της Περούτζια

E-1097/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ της
πολιτικής άµυνας εκ µέρους του ∆ήµου Pesaro

E-1098/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ της
πολιτικής άµυνας εκ µέρους του ∆ήµου της Πίζας

E-1099/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ της
πολιτικής άµυνας εκ µέρους του ∆ήµου Pistoia

E-1100/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ της
πολιτικής άµυνας εκ µέρους του ∆ήµου Prato

E-1101/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ της
πολιτικής άµυνας εκ µέρους του ∆ήµου της Σιένα

E-1102/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ της
πολιτικής άµυνας εκ µέρους του ∆ήµου Terni

E-1103/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Ecos-Ouverture II
εκ µέρους του ∆ήµου της Ανκόνα

E-1104/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Ecos-Ouverture II
εκ µέρους του ∆ήµου Carrara

E-1105/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Ecos-Ouverture II
εκ µέρους του ∆ήµου της Φλωρεντίας

E-1106/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Ecos-Ouverture II
εκ µέρους του ∆ήµου του Λιβόρνο

E-1107/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Ecos-Ouverture II
εκ µέρους του ∆ήµου Macerata

E-1108/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Ecos-Ouverture II
εκ µέρους του ∆ήµου Massa

E-1109/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Ecos-Ouverture II
εκ µέρους του ∆ήµου της Περούτζια

E-1110/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Ecos-Ouverture II
εκ µέρους του ∆ήµου Pesaro

E-1111/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Ecos-Ouverture II
εκ µέρους του ∆ήµου της Πίζας

E-1112/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Ecos-Ouverture II
εκ µέρους του ∆ήµου Pistoia

E-1113/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Ecos-Ouverture II
εκ µέρους του ∆ήµου Prato

E-1114/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Ecos-Ouverture II
εκ µέρους του ∆ήµου της Σιένα

E-1115/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Ecos-Ouverture II
εκ µέρους του ∆ήµου Terni

E-1116/03

Bart Staes Σήµανση  τροφίµων µετά την διεύρυνση E-1117/03

Roberta Angelilli Χρήση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) εκ µέρους του ∆ήµου της Ανκόνα

E-1118/03

Roberta Angelilli Χρήση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) εκ µέρους του ∆ήµου Carrara

E-1119/03

Roberta Angelilli Χρήση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) εκ µέρους του ∆ήµου της
Φλωρεντίας

E-1120/03

Roberta Angelilli Χρήση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) εκ µέρους του ∆ήµου του Λιβόρνο

E-1121/03

Roberta Angelilli Χρήση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) εκ µέρους του ∆ήµου Massa

E-1122/03

Roberta Angelilli Χρήση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) εκ µέρους του ∆ήµου της Πίζας

E-1123/03



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ16

∆ελτίο 12.05.2003 - EL - PE 327.468

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Roberta Angelilli Χρήση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) εκ µέρους του ∆ήµου Pistoia

E-1124/03

Roberta Angelilli Χρήση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) εκ µέρους του ∆ήµου Terni

E-1125/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ των
διακινουµένων εργαζοµένων εκ µέρους του ∆ήµου της
Ανκόνα

E-1126/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ των
διακινουµένων εργαζοµένων εκ µέρους του ∆ήµου
Carrara

E-1127/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ των
διακινουµένων εργαζοµένων εκ µέρους του ∆ήµου της
Φλωρεντίας

E-1128/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ των
διακινουµένων εργαζοµένων εκ µέρους του ∆ήµου του
Λιβόρνο

E-1129/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ των
διακινουµένων εργαζοµένων εκ µέρους του ∆ήµου
Macerata

E-1130/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ των
διακινουµένων εργαζοµένων εκ µέρους του ∆ήµου Massa

E-1131/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ των
διακινουµένων εργαζοµένων εκ µέρους του ∆ήµου της
Περούτζια

E-1132/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ των
διακινουµένων εργαζοµένων εκ µέρους του ∆ήµου Pesaro

E-1133/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ των
διακινουµένων εργαζοµένων εκ µέρους του ∆ήµου της
Πίζας

E-1134/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ των
διακινουµένων εργαζοµένων εκ µέρους του ∆ήµου Pistoia

E-1135/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ των
διακινουµένων εργαζοµένων εκ µέρους του ∆ήµου Prato

E-1136/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ των
διακινουµένων εργαζοµένων εκ µέρους του ∆ήµου της
Σιένα

E-1137/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος δράσης υπέρ των
διακινουµένων εργαζοµένων εκ µέρους του ∆ήµου Terni

E-1138/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Joke Swiebel Άτοµα που διασχίζουν τη Βουλγαρία για διακοπές -
εκβιασµοί

P-1139/03

Σταύρος Ξαρχάκος To ΕΒLUL και η συστηµατική συκοφάντηση χώρας
µέλους της ΕΕ

E-1140/03

Σταύρος Ξαρχάκος Κατολισθήσεις στην Ελλάδα και επιπτώσεις στα έργα
υποδοµής

E-1141/03

Σταύρος Ξαρχάκος Προστασία των αρχαιολογικών εκθεµάτων στα µουσεία
του Ιράκ

E-1142/03

Christopher Huhne Πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες για τους έχοντες
προβλήµατα όρασης

E-1143/03

Christopher Huhne Προστασία των κοτόπουλων που προορίζονται για
ψήσιµο

E-1144/03

Charles Tannock και άλλοι Το εµπόριο γούνας γάτας και σκύλου E-1145/03

Paulo Casaca Kατάργηση των διορθωτικών συντελεστών στις συντάξεις E-1146/03

Giovanni Pittella V.I.LA. ΕΠΕ P-1147/03

Graham Watson Σεϋχέλλες E-1148/03

Graham Watson Σεϋχέλλες E-1149/03

Graham Watson Σεϋχέλλες E-1150/03

Richard Corbett Ορισµός της τιµής των φαρµακευτικών προϊόντων προς
πώληση σε αναπτυσσόµενες χώρες

E-1151/03

Joke Swiebel Άτοµα που διασχίζουν τη Βουλγαρία για διακοπές -
εκβιασµοί

E-1152/03

Ilda Figueiredo Πρόγραµµα Forest Focus και τα µέτρα πρόληψης των
δασικών πυρκαγιών

E-1153/03

Karl-Heinz Florenz και άλλοι Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, η χρήση
υπολειµµάτων τροφών και προϊόντων της βιοµηχανίας
τροφίµων στις χώρες της ΕΕ

E-1154/03

Mario Mauro και Giuseppe
Gargani

Κεραίες και σεβασµός του περιβάλλοντος E-1155/03

Roberta Angelilli Χρήση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων εκ µέρους του ∆ήµου
της Ανκόνα

E-1156/03

Roberta Angelilli Χρήση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων εκ µέρους του ∆ήµου
Carrara

E-1157/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Roberta Angelilli Χρήση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων εκ µέρους του ∆ήµου
της Φλωρεντίας

E-1158/03

Roberta Angelilli Χρήση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων εκ µέρους του ∆ήµου
του Λιβέρνο

E-1159/03

Roberta Angelilli Χρήση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων εκ µέρους του ∆ήµου
Massa

E-1160/03

Roberta Angelilli Χρήση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων εκ µέρους του ∆ήµου
της Πίζας

E-1161/03

Roberta Angelilli Χρήση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων εκ µέρους του ∆ήµου
Pistoia

E-1162/03

Roberta Angelilli Χρήση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων εκ µέρους του ∆ήµου
Terni

E-1163/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Tempus III εκ
µέρους του ∆ήµου της Ανκόνα

E-1164/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Tempus III εκ
µέρους του ∆ήµου της Φλωρεντίας

E-1165/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Tempus III εκ
µέρους του ∆ήµου Macerata

E-1166/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Tempus III εκ
µέρους του ∆ήµου της Περούτζια

E-1167/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Tempus III εκ
µέρους του ∆ήµου Pesaro

E-1168/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Tempus III εκ
µέρους του ∆ήµου της Πίζας

E-1169/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος Tempus III εκ
µέρους του ∆ήµου της Σιένα

E-1170/03

Chris Davies Εθνικό πρόγραµµα ύδρευσης στην Ισπανία - ικανότητα
της Επιτροπής να εξετάζει έγγραφα

P-1171/03

Rolf Linkohr Γραφείο ενηµέρωσης πολιτών της ΕΕ στα κράτη µέλη P-1172/03

Χρήστος Φώλιας Ευρωπαϊκό όραµα για θεσµικό πλαίσιο
συγχρηµατοδοτούµενων έργων

E-1173/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Caroline Lucas Πυρηνική ασφάλεια σε στρατιωτικές ζώνες στο ΗΒ και
σε άλλα κράτη µέλη

E-1174/03

Graham Watson Ψηφιοποίηση των βάσεων ιστορικών δεδοµένων E-1175/03

María Sornosa Martínez Κοινοτικά κεφάλαια για την Ισπανία E-1176/03

Raimon Obiols i Germà Υποκλοπή τηλεφωνηµάτων στην έδρα του Συµβουλίου E-1177/03

Brice Hortefeux και Christine De
Veyrac

Πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε την οδηγία
1999/96/ΕΚ

E-1178/03

Maurizio Turco και Marco Cappato Λειτουργικά συστήµατα, λογισµικά και περιβάλλοντα
προγραµµατισµού και ανάπτυξης για τη λειτουργία των
συστηµάτων που χρησιµοποιούνται από την Ευρωπόλ
(Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία)

E-1179/03

Marco Pannella και άλλοι ∆ηµιουργία µυστικών βιετναµέζικων φυλακών στα
σύνορα του Βιετνάµ µε την Καµπότζη για την κράτηση
των Ορεσίβιων που επαναπατρίστηκαν κατόπιν αίτησης
ασύλου και συλλήψεις, βασανιστήρια και εξαφανίσεις

E-1180/03

Marco Pannella και άλλοι Συλλήψεις από τις βιετναµικές αρχές Ορεσίβιων για την
υποστήριξή τους προς το Ίδρυµα των Ορεσίβιων, τις
χριστιανικές πεποιθήσεις τους και την προσέλκυση
οπαδών στο Υπερεθνικό Ριζοσπαστικό Κόµµα

E-1181/03

Marco Pannella και άλλοι Ορισµένες µεµονωµένες περιπτώσεις αυθαίρετων
συλλήψεων και βασανισµών Ορεσίβιων (Montagnard-
Degar) εκ µέρους των αρχών του Βιετνάµ

E-1182/03

Erik Meijer Η µετατόπιση των κυκλοφοριακών ρευµάτων στις
εναέριες µεταφορές, ως συνέπεια της επιδοτούµενης
συνεργασίας µεταξύ περιφερειακών αεροδροµίων και
νέων εταιρειών χαµηλού κόστους

E-1183/03

Ilda Figueiredo Kοινοτικές ενισχύσεις E-1184/03

Ilda Figueiredo Kοινοτικές ενισχύσεις E-1185/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος SFOP εκ µέρους
του ∆ήµου Ανκόνα

E-1186/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος SFOP εκ µέρους
του ∆ήµου Carrara

E-1187/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος SFOP εκ µέρους
του ∆ήµου Λιβόρνο

E-1188/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος SFOP εκ µέρους
του ∆ήµου Massa

E-1189/03
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Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του προγράµµατος SFOP εκ µέρους
του ∆ήµου Pesaro

E-1190/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Αθλητισµού για
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες" εκ µέρους του ∆ήµου Ανκόνα

E-1191/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Αθλητισµού για
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες" εκ µέρους του ∆ήµου Carrara

E-1192/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Αθλητισµού για
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες" εκ µέρους του ∆ήµου
Φλωρεντίας

E-1193/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Αθλητισµού για
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες" εκ µέρους του ∆ήµου
Λιβόρνο

E-1194/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Αθλητισµού για
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες" εκ µέρους του ∆ήµου
Macerata

E-1195/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Αθλητισµού για
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες" εκ µέρους του ∆ήµου Massa

E-1196/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Αθλητισµού για
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες" εκ µέρους του ∆ήµου
Περούτζια

E-1197/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Αθλητισµού για
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες" εκ µέρους του ∆ήµου Pesaro

E-1198/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Αθλητισµού για
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες" εκ µέρους του ∆ήµου της
Πίζας

E-1199/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Αθλητισµού για
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες" εκ µέρους του ∆ήµου Pistoia

E-1200/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Αθλητισµού για
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες" εκ µέρους του ∆ήµου Prato

E-1201/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Αθλητισµού για
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες" εκ µέρους του ∆ήµου της
Σιένα

E-1202/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Προγράµµατος Αθλητισµού για
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες" εκ µέρους του ∆ήµου Terni

E-1203/03

Niels Busk Κρατική ενίσχυση για Ιταλούς γεωργούς P-1204/03

Αλέξανδρος Αλαβάνος Απαγόρευση λειτουργίας του κόµµατος HADEP στην
Τουρκία

E-1205/03
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Αλέξανδρος Αλαβάνος Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράµµατα και Τουρκία E-1206/03

Αλέξανδρος Αλαβάνος Εργαζόµενοι µέσω τοπικών συµφώνων απασχόλησης E-1207/03

Αλέξανδρος Αλαβάνος Η πορεία των προγραµµάτων ανάπτυξης των
εργαστηρίων και των υποδοµών της τεχνικής εκπαίδευσης

E-1208/03

Αλέξανδρος Αλαβάνος Η διανοµή παιδικού γάλακτος σε χώρες της Αφρικής E-1209/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Πλαισίου δράσης για µια βιώσιµη
αστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση" εκ µέρους του
∆ήµου Ανκόνα

E-1210/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Πλαισίου δράσης για µια βιώσιµη
αστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση" εκ µέρους του
∆ήµου Carrara

E-1211/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Πλαισίου δράσης για µια βιώσιµη
αστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση" εκ µέρους του
∆ήµου της Φλωρεντίας

E-1212/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Πλαισίου δράσης για µια βιώσιµη
αστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση" εκ µέρους του
∆ήµου Λιβόρνο

E-1213/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Πλαισίου δράσης για µια βιώσιµη
αστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση" εκ µέρους του
∆ήµου Macerata

E-1214/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Πλαισίου δράσης για µια βιώσιµη
αστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση" εκ µέρους του
∆ήµου Massa

E-1215/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Πλαισίου δράσης για µια βιώσιµη
αστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση" εκ µέρους του
∆ήµου της Περούτζια

E-1216/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Πλαισίου  δράσης για µια
βιώσιµη αστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση" εκ
µέρους του ∆ήµου Pesaro

E-1217/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Πλαισίου  δράσης για µια
βιώσιµη αστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση" εκ
µέρους του ∆ήµου Πίζας

E-1218/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Πλαισίου  δράσης για µια
βιώσιµη αστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση" εκ
µέρους του ∆ήµου Pistoia

E-1219/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Πλαισίου  δράσης για µια
βιώσιµη αστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση" εκ
µέρους του ∆ήµου Prati

E-1220/03
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Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Πλαισίου  δράσης για µια
βιώσιµη αστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση" εκ
µέρους του ∆ήµου της Σιένα

E-1221/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Πλαισίου  δράσης για µια
βιώσιµη αστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση" εκ
µέρους του ∆ήµου Terni

E-1222/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Πλαισίου  δράσης για µια
βιώσιµη αστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση" εκ
µέρους του ∆ήµου Fiumicino

E-1223/03

Roberta Angelilli Χρήση των πόρων του "Πλαισίου  δράσης για µια
βιώσιµη αστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση" εκ
µέρους του ∆ήµου Frosinone

E-1224/03

Mogens Camre Γερµανική κρατική βοήθεια σε ανειδίκευτους εργάτες που
βρίσκουν εργασία σε άλλα κράτη- µέλη της ΕΕ

E-1225/03

Freddy Blak και Anne Jensen Προστασία οδηγών µεταφοράς εξαγόµενων προϊόντων
από βίαιες επιθέσεις

E-1226/03

Anne Jensen Περιοδικός έλεγχος µηχανοκίνητων οχηµάτων για
µεταφορά επιβατών

E-1227/03

José Ribeiro e Castro Πληµµύρες στην Μοζαµβίκη E-1228/03

Freddy Blak Ενισχυµένη δικαστική συνεργασία E-1229/03

Freddy Blak Ενισχυµένη δικαστική συνεργασία E-1230/03

Christopher Huhne Επιτροπή της ΕΚ για την άδεια οδήγησης E-1231/03

Nicholas Clegg Πολιτικές των κρατών µελών για την επέκταση των
αεροδροµίων

E-1232/03

Miquel Mayol i Raynal Κλείσιµο της εφηµερίδας "Εουσκαλντουνόν
Εγκουνκάρια"

E-1233/03

Miquel Mayol i Raynal Κλείσιµο της εφηµερίδας "Εουσκαλντουνόν
Εγκουνκάρια"

E-1234/03

Roberta Angelilli ∆ήµος Ρώµης: χρήση των πόρων του Πλαισίου δράσης
για µια βιώσιµη αστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση

E-1235/03

Bart Staes Πώληση Η/Υ µε προεγκατεστηµένο λειτουργικό σύστηµα E-1236/03

Diana Wallis Συµφωνία ΕΟΧ για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

P-1237/03

Chris Davies Εξάρτηση από φάρµακα βενζοδιαζεπίνης E-1238/03
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Chris Davies Προειδοποιήσεις σχετικά µε την υγεία στα πακέτα
τσιγάρων

E-1239/03

Chris Davies Στρατηγική της ΕΕ για τη διαχείριση αποβλήτων E-1240/03

Chris Davies Σήµανση τροφίµων E-1241/03

Chris Davies Οδηγία περί της υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων E-1242/03

Chris Davies Θάνατος δελφινιών E-1243/03

Chris Davies Μεθυλδιβρωµο-γλουταρονιτρίλιο E-1244/03

Antonio Di Pietro Κατασκευή χώρου διάθεσης κόκκινης λάσπης
(επεξεργασία βωξίτη) στη θαλάσσια περιοχή του
Portoscuso (CA) στη Σαρδηνία

E-1245/03

Kathleen Van Brempt Κιγκλιδώµατα ασφαλείας στους αυτοκινητοδρόµους E-1246/03

Robert Evans Βιρµανοί πρόσφυγες E-1247/03

Brice Hortefeux ∆ιαρροή εγκεφάλων E-1248/03

Olivier Dupuis Χωρίς µόρφωση τα παιδιά από την Τσετσενία και χωρίς
ληξιαρχικά στοιχεία τα νεογέννητα των Τσετσένων στο
Αζερµπαϊτζάν

E-1249/03

Herman Schmid GATS - Απελευθέρωση του ποσίµου ύδατος P-1250/03

Carlos Bautista Ojeda Η κρίση του ευρωπαϊκού τοµέα τουρισµού P-1251/03

Freddy Blak Κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα επιστροφής συσκευασιών E-1252/03

Carlos Bautista Ojeda Η κρίση του ευρωπαϊκού τοµέα τουρισµού E-1253/03

Bernard Poignant Στατιστική καταγραφή των συναλλαγών αγαθών µεταξύ
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

E-1254/03

Hanja Maij-Weggen Τα δικαιώµατα του ανθρώπου στο Βιετνάµ E-1255/03

Camilo Nogueira Román Η εγκατάσταση στην Γαλικία του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

E-1256/03

Camilo Nogueira Román Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την
αναθεώρηση της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
σχετικά µε ∆ίκαιο της Θάλασσας για την προστασία των
παράκτιων χωρών

E-1257/03

Camilo Nogueira Román Ναυπήγηση πλοίων από τα ναυπηγεία Ιζάρ-Φένε στον
ποταµόκολπο του Φερόλ (Γαλικία)

E-1258/03

Camilo Nogueira Román Τα µέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιµετώπιση
του προβλήµατος της άντλησης του µαζούτ από το
"Πρεστίζ"

E-1259/03
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Camilo Nogueira Román Συµµετοχή αλιευτικών πλοίων από την Γαλικία στην
αναπτυξιακή διαδικασία του τοµέα της αλιείας της
Βραζιλίας

E-1260/03

Camilo Nogueira Román Ουδεµία νύξη περί ευθυνών των αρχών του ισπανικού
κράτους στην Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο της 5ης Μαρτίου 2003

E-1261/03

Camilo Nogueira Román Τροποποίηση του διεθνούς καθεστώτος αποζηµίωσης και
καταλογισµού ευθυνών στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς
Σύµβασης Αστικής Ευθύνης

E-1262/03

Camilo Nogueira Román Εφαρµογή του Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην καταστροφή που προκάλεσε η βύθιση του
"Πρεστίζ" στην Γαλικία και τις λοιπές πληγείσες περιοχές

E-1263/03

Camilo Nogueira Román Εφαρµογή του Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην καταστροφή που προκάλεσε η βύθιση του
"Πρεστίζ" στην Γαλικία και τις λοιπές πληγείσες περιοχές

E-1264/03

Camilo Nogueira Román Αποτελέσµατα της απόφασης του Συµβουλίου των
Υπουργών Μεταφορών του ∆εκεµβρίου 2002 σχετικά µε
την σύναψη συµφωνιών µεταξύ των κρατών µελών και
των βιοµηχανιών τους

E-1265/03

Caroline Lucas TRIPs, UPOV και δικαιώµατα των αγροτών P-1266/03

Ιωάννης Μαρίνος Κοινοτικό Πρόγραµµα "Ο∆ΥΣΣΕΥΣ" ("Ulysse") E-1267/03

Antonio Di Pietro Η ιταλική νοµοθεσία σχετικά µε τους τοπικούς
ραδιοφωνικούς σταθµούς

E-1268/03

Bartho Pronk Αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης σε άλλο κράτος
µέλος της Ε Ε

E-1269/03

Marianne Eriksson Καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Βιρµανία E-1270/03

Hanja Maij-Weggen Η κράτηση του Juan Carlos Gonzalez Leiva στην Κούβα E-1271/03

Hanja Maij-Weggen Άνιση µεταχείριση ευρωπαίων εκ µέρους της τουρκικής
κυβέρνησης

E-1272/03

Hanja Maij-Weggen Το ψήφισµα BPRC E-1273/03

Gabriele Stauner Σύγκρουση συµφερόντων στη Στατιστική Υπηρεσία P-1274/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Έλλειψη ιατρικής περίθαλψης για τους Βάσκους
πολιτικούς κρατούµενους

P-1275/03

Dana Scallon Κανονισµός για την αναπαραγωγή και τη σεξουαλική ζωή
και τα συναφή δικαιώµατα

E-1276/03

Dana Scallon Ουνίτες στη Ρουµανία E-1277/03
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Dana Scallon Ουνίτες στη Ρουµανία E-1278/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Έλλειψη ιατρικής περίθαλψης για τους Βάσκους
πολιτικούς κρατούµενους

E-1279/03

María Sornosa Martínez Εσφαλµένη µεταφορά στην ισπανική εθνική νοµοθεσία
της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ

E-1280/03

María Sornosa Martínez Νοµοθεσία σχετικά µε τις προϋποθέσεις καταλληλότητας
των κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

E-1281/03

Ria Oomen-Ruijten Κόκκινο ντίζελ στα γεωργικά οχήµατα E-1282/03

Amalia Sartori Έλεγχοι του σχεδιασµού, της κατασκευής και της
εισαγωγής εµφυτεύσιµων ιατρικών βοηθηµάτων 3ης
κατηγορίας (και συγκεκριµένα, προσθετικών καρδιακών
βαλβίδων)

P-1283/03

Mario Borghezio Παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου να
εξασφαλισθεί πολιτισµένη και έµπλεη σεβασµού
µεταχείριση των αιχµαλώτων πολέµου στο Ιράκ

E-1284/03

Mario Borghezio Παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου να
εξασφαλισθεί πολιτισµένη και έµπλεη σεβασµού
µεταχείριση των αιχµαλώτων πολέµου στο Ιράκ

E-1285/03

Michl Ebner Κίνδυνος ευλογιάς P-1286/03

Olivier Dupuis Μακάβρια εκλογική παρωδία στην Τσετσενία P-1287/03

Giovanni Pittella Ο νόµος 383 της 18.10.2001 E-1288/03

Elly Plooij-van Gorsel Ανωµαλίες στην εισαγωγή φωτογραφικών προϊόντων
στην αγορά της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας: ειδικοί
εισαγωγικοί δασµοί ασύµβατοι προς τις συµφωνίες ΠΟΕ

E-1289/03

Camilo Nogueira Román Μέτρα αντιντάµπινγκ που πρέπει να εφαρµοσθούν στις
εισαγωγές κραµάτων σιδήρου· το πρόβληµα της
επιχείρησης Ferroatlántica  µε έδρα τη Cee - Dumbria,
στην Costa da Morte της Γαλικίας

E-1290/03

Gabriele Stauner "Cellule de Communication" E-1291/03

Mark Watts Εξαγωγή ζώντων βοοειδών σε τρίτες χώρες E-1292/03

Claude Moraes Πρόοδος που έχει σηµειωθεί επί των προτάσεων του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Σεβίλλης

E-1293/03

José Ribeiro e Castro Βενεζουέλα -  ∆ηµοκρατική επίλυση της κρίσης E-1294/03

José Ribeiro e Castro Πολιτικοί κρατούµενοι στην Κούβα E-1295/03

José Ribeiro e Castro Νιγηρία: Συγκρούσεις στο νότο της χώρας E-1296/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

José Ribeiro e Castro Σφαγές στο Κασµίρ E-1297/03

José Ribeiro e Castro Το θέµα Olivença (µεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας). Το
ζήτηµα της "Ponte da Ajuda"

E-1298/03

Linda McAvan Ενυδατωµένα κοτόπουλα P-1299/03

Gabriele Stauner ∆ιενέργεια διοικητικών ερευνών κατά της κ. Cresson E-1300/03

Emilia Müller Ενίσχυση της υδατοκαλλιέργειας σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) 1257/1999

E-1301/03

David Bowe " Έλα να σου πω ένα µυστικό για το περιβάλλον "
΄Εκδοση  ΙSΒΝ 92-894-3866-5

E-1302/03

Ακυρωθείσα ερώτηση E-1303/03

David Bowe ∆ιάθεση του εξοπλισµού που περιέχει
χλωροφθοράνθρακες (CFC) και υδροχλωροφθοράνθρακες
(HCFC)

E-1304/03

Jan Dhaene Απογραφή αυτοκινήτων για πλασµατική άνοδο του
αριθµού πωλήσεων

E-1305/03

Bernd Lange Περαιτέρω εξελίξεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας σχετικά
µε τα καυσαέρια των ιδιωτικών επιβατικών αυτοκινήτων

E-1306/03

Bill Newton Dunn Armillatox E-1307/03

Bill Newton Dunn Καταπατήσεις των ανθρώπινων δικαιωµάτων στη Βόρεια
Κορέα

E-1308/03

Bill Newton Dunn Καταπατήσεις των ανθρώπινων δικαιωµάτων στο Λάος E-1309/03

Bill Newton Dunn Η κατάσταση του νιγηριανού υπηκόου κ. Abubakir,
Χριστιανού

E-1310/03

Bill Newton Dunn Η φυλάκιση του ∆ρ Oscar Ellis Biscet από τις κουβανικές
αρχές

E-1311/03

Bill Newton Dunn Η κατάσταση της κας Siham Qandah, Ιορδανής
χριστιανής

E-1312/03

Torben Lund Ειδικός πολωνικός νόµος σχετικά µε τα έργα οδοποιίας,
παρακάµπτοντας τις απαιτήσεις αξιολόγησης των
επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΑΕΠ)

E-1313/03

Jean Lambert ∆ικαίωµα ψήφου για τους πολίτες της ΕΕ κατά τη
διαµονή τους σε άλλη χώρα της ΕΕ

E-1314/03

Bernard Poignant ∆ιαµόρφωση του ποσοστού του εσωτερικού φόρου επί
των πετρελαϊκών προϊόντων (ΤΙΡΡ) από τις γαλλικές
περιφέρειες

E-1315/03



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 27

∆ελτίο 12.05.2003 - EL - PE 327.468

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Hanja Maij-Weggen Αυτονοµία της Παπούα (Ινδονησία) E-1316/03

Nelly Maes Υλοποίηση των κοινοτικών προγραµµάτων στη Σλοβακία E-1317/03

Erik Meijer Ανησυχία ότι ο τοµέας των υπηρεσιών στις µη
ευρωπαϊκές χώρες θα παραµείνει εκτός κανόνων αγοράς
µετά την σχετική τοποθέτηση της ΕΕ στις
διαπραγµατεύσεις της ΓΣ∆Ε-2 (GATS-2) του ΠΟΕ

E-1318/03

Elly Plooij-van Gorsel Υπόνοιες για αθέµιτο ανταγωνισµό εξαιτίας κρατικών
επιχορηγήσεων που καταβάλλουν παρανόµως οι
ισπανικές αρχές σε ισπανικά ναυπηγεία

E-1319/03

Richard Balfe και άλλοι ∆ιασαφήνιση του καθεστώτος που ισχύει για το φενθείο
σε σχέση µε την ασφάλεια και το παράρτηµα Ι της
οδηγίας 91/414/EΟΚ του Συµβουλίου

E-1320/03

José Ribeiro e Castro Aγκόλα - Επιστροφή των προσφύγων E-1321/03

José Ribeiro e Castro Zιµπάµπουε. Κτηµατικές εκτάσεις. Bία και
οικογενειοκρατία

E-1322/03

Elizabeth Lynne Συνέπειες της οδηγίας περί εξοπλισµού υπό πίεση στους
µικροκατασκευαστές λεβήτων

E-1323/03

Jens-Peter Bonde ∆ήλωση του κ. Gόmez-Reino σχετικά µε την παραίτηση
της Επιτροπής Santer

E-1324/03

Erik Meijer Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Υπερδνειστερίας
περιοχής από την Ουκρανία και τη Ρωσία µέσω της
αποµόνωσης µε την βοήθεια της ΕΕ και των ΗΠΑ

E-1325/03

Ακυρωθείσα ερώτηση E-1326/03

Ακυρωθείσα ερώτηση E-1327/03

Ακυρωθείσα ερώτηση E-1328/03

Sérgio Marques Prestige: Ταµείο αποκατάστασης των ζηµιών E-1329/03

Sérgio Marques "Prestige": κοινοτικές ενισχύσεις E-1330/03

André Brie Ναρκοπέδια στα (ανατολικά) σύνορα της Ελλάδας προς
την Τουρκία

E-1331/03

Nicholas Clegg ∆ιαφάνεια στις συζητήσεις για θέµατα εµπορικής
πολιτικής

E-1332/03

Cristiana Muscardini Παράνοµη χρέωση προµήθειας από τις τράπεζες E-1333/03

Luigi Cocilovo ΦΠΑ στην τιµή των βιβλίων E-1334/03

Freddy Blak Φόρος επί των συσκευασιών στη ∆ανία P-1335/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Ilka Schröder ∆ιώξεις οµοφυλοφίλων στις αυτόνοµες παλαιστινιακές
περιοχές

P-1336/03

Αντώνιος Τρακατέλλης Προστασία του περιβάλλοντος από την απόρριψη ιλύος
στις χωµατερές και εφαρµογή ολοκληρωµένης
διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα

P-1337/03

Maurizio Turco και Marco Cappato ∆ίωξη οµοφυλόφιλων στα εδάφη της Παλαιστινιακής
Αρχής και απέλαση Παλαιστινίων οµοφυλόφιλων από το
Ισραήλ

E-1338/03

Maurizio Turco και Marco Cappato ∆ίωξη οµοφυλόφιλων στα εδάφη της Παλαιστινιακής
Αρχής και απέλαση Παλαιστινίων οµοφυλόφιλων από το
Ισραήλ

E-1339/03

Marjo Matikainen-Kallström Χρηµατοδότηση έρευνας για τις νόσους πρωτεϊνίου στο
6ο πρόγραµµα πλαίσιο έρευνας

E-1340/03

Marco Cappato Σύλληψη του σουδανού πολίτη Ταουφίκ Σαλί Αµπού
Καντούκ

E-1341/03

Benedetto Della Vedova ∆ικαίωµα στη θρησκευτική ελευθερία στην Ινδία E-1342/03

Bartho Pronk Συνέχεια της αξιολόγησης της Οδηγίας 96/71/Ε Ε E-1343/03

Charles Tannock Σύστηµα Eurodac και προστασία των δεδοµένων P-1344/03

Mario Borghezio Κυρώσεις της ΕΕ σε ευρωπαϊκές τράπεζες για αθέµιτη
συνεργασία µε το καθεστώς της Βαγδάτης

P-1345/03

Ilka Schröder ∆ιώξεις οµοφυλοφίλων στις αυτόνοµες παλαιστινιακές
περιοχές

E-1346/03

Charles Tannock Καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Κούβα E-1347/03

Bill Newton Dunn Γενική Συµφωνία για τις Εµπορικές Συναλλαγές
Υπηρεσιών και ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών
υδροδότησης

E-1348/03

Christopher Huhne Ενδοευρωπαϊκό εµπόριο E-1349/03

Christopher Huhne ∆ιασυνοριακές επενδύσεις E-1350/03

Christopher Huhne Σύγκλιση των τιµών E-1351/03

Camilo Nogueira Román Οδός ταχείας κυκλοφορίας στο Morrazo, στη Γαλικία E-1352/03

Daniela Raschhofer Η αυτοκινητοβιοµηχανία Fiat και ειδικές ενισχύσεις της
ΕΕ

P-1353/03

Pedro Marset Campos Ρύπανση του ποταµού Segura (Murcia, Ισπανία) E-1354/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Maurizio Turco Vincenzo Mitidieri: 12 µήνες ειδικής προληπτικής
κράτησης, µε την κατηγορία ότι είναι υψηλόβαθµο µέλος
οργάνωσης της µαφίας, απαλλάχθηκε "λόγω ανυπόστατης
κατηγορίας", αλλά παραµένει στη φυλακή

E-1355/03

Margrietus van den Berg ∆ιεθνή σχέδια διαχείρισης των υδάτων ποταµών E-1356/03

Alexander de Roo Προληπτικά µέτρα κατά του SARS (Σοβαρό Οξύ
Αναπνευστικό Σύνδροµο)

P-1357/03

Geoffrey Van Orden Σχέδιο δρόµου στην Πολωνία "Via Baltica" E-1358/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Προσωρινή παύση των δραστηριοτήτων του αλιευτικού
στόλου της περιοχής Γκραν Σολ

E-1359/03

Erik Meijer Παραδόσεις ουρανίου και τεχνικών εµπλουτισµού εκ
µέρους της επιχείρησης Urenco, προς το Ιράν και άλλα
κράτη τα οποία επιθυµούν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα

E-1360/03

Roger Helmer Καθαρές εισφορές των καρτών  µελών και καθαρά έσοδα
προς/από την ΕΕ

P-1361/03

Olivier Dupuis Ιδιαιτέρως ανησυχητική η κατάσταση του Πατριάρχη
Thich Huyen Quang στο Ανόι

P-1362/03

Theresa Villiers Troubled Waters' E-1363/03

Maurizio Turco Εκµετάλλευση των ευρωπαίων υπηκόων από το Κράτος
της Πόλης του Βατικανού

E-1364/03

Jonas Sjöstedt Αποδοχές των βουλευτών του ΕΚ και εµπιστοσύνη των
πολιτών

E-1365/03

Jonas Sjöstedt Ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ γύρω από την
καλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας

E-1366/03

Jonas Sjöstedt Γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ και αποκλεισµός των
τοπικών παραγωγών

E-1367/03

Joan Vallvé Αύξηση των ενισχύσεων για τα φουντούκια E-1368/03

Antonio Di Pietro Προστασία των αγοραστών ακινήτων E-1369/03

Patricia McKenna ∆ιασυνδέσεις Επιτρόπων  µε τον Όµιλο  Bilderberg P-1370/03

Ursula Schleicher Εισαγωγή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Υγείας
από 1ης Ιουλίου 2004

E-1371/03

Kωνσταντίνος Χατζηδάκης Προώθηση του ελαιόλαδου στην κοινοτική και τη διεθνή
αγορά

E-1372/03

James Provan ∆ιακίνηση ζώων για ζωολογικούς κήπους E-1373/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Bart Staes (Παράνοµη) ξυλεία που χρησιµοποιείται για κτίρια που
στεγάζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

E-1374/03

Bart Staes Ραδιενεργός µόλυνση των εργαζοµένων στα ορυχεία
ετερογενίτη του Shinkolobwe

E-1375/03

Juan Izquierdo Collado Προκαταβολές - Ερευνητικά Σχέδια Στόχου 1 P-1376/03

Jaime Valdivielso de Cué Υποβάθµιση των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας P-1377/03

Anne Jensen Προβλήµατα που προκαλούνται από πετρελαιοφόρα στις
υδάτινες οδούς πλησίον της ∆ανίας

E-1378/03

Anne Jensen "Φόρουµ πολλαπλώς ενδιαφεροµένων" ( Multi-
Stakeholder Forum)

E-1379/03

Anne Jensen Μισθολογική επιδότηση στη Γερµανία E-1380/03

Giles Chichester Κρατικές ενισχύσεις από τη Σουηδική κυβέρνηση σε
∆ηµοτικές Στεγαστικές Επιχειρήσεις

E-1381/03

Erik Meijer Οι συνέπειες του κριτηρίου της Κοπεγχάγης όσον αφορά
τη δίωξη των αντιφρονούντων, τον περιορισµό της
ελευθερίας έκφρασης, την απαγόρευση των οργανώσεων
και την αύξηση του πληθυσµού των φυλακών

E-1382/03

Claude Moraes Στατιστικές για την µετανάστευση και το άσυλο P-1383/03

Gian Gobbo Τουρκική κατοχή του ιρακινού Κουρδιστάν P-1384/03

Claude Moraes Καταπολέµηση της ανησυχητικής αύξησης των
παραποιηµένων και λαθραίων προϊόντων

E-1385/03

Claude Moraes Στατιστικές για την µετανάστευση και το άσυλο E-1386/03

Roberta Angelilli ∆υνατότητα χρηµατοδότησης ενός προγράµµατος σε
ζωοτεχνικό πλαίσιο στην Αν. Ευρώπη

E-1387/03

Maurizio Turco "Τυχαίοι" θάνατοι στις ιταλικές φυλακές - υπόθεση Luigi
Giusti

E-1388/03

Elly Plooij-van Gorsel Πρακτικές λαθροσύνδεσης E-1389/03

Antonio Di Pietro Εφαρµογή των συµφωνιών για τη διπλή ιθαγένεια εκ
µέρους ορισµένων κρατιδίων της Οµοσπονδιακής
∆ηµοκρατίας της Γερµανίας

E-1390/03

Mario Borghezio Υγειονοµικό διαβατήριο για τους πολίτες τρίτων χωρών E-1391/03

Charles Tannock και Timothy
Kirkhope

Συνέπειες του ορισµού του αδικήµατος ρατσισµού και
ξενοφοβίας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εντάλµατος
σύλληψης

E-1392/03

Elly Plooij-van Gorsel Η προστασία των δίσκων CD E-1393/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Caroline Lucas Η Υπηρεσία Τροφίµων και Κτηνιατρικών Θεµάτων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ιρλανδία

E-1394/03

Joan Colom i Naval Έδρα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των
Τροφίµων

P-1395/03

Margie Sudre Ενιαία επιβολή µειωµένου ποσοστού ΦΠΑ στον τοµέα
της σίτισης

P-1396/03

Caroline Lucas Επιπτώσεις του απεµπλουτισµένου ουρανίου P-1397/03

Arie Oostlander Η έκδοση του δίγλωσσου ενηµερωτικού φυλλαδίου
"Europa van Morgen"

P-1398/03

Mιχαήλ Παπαγιαννάκης Καταναλωτική πίστη - Οδηγία 93/13/EOK E-1399/03

Roberta Angelilli Έδρα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των
Τροφίµων

E-1400/03

Alexander de Roo Ο εµβολιασµός  των ζώων που εκτρέφονται ερασιτεχνικά E-1401/03

Alexander de Roo Η απειλή που υφίσταται το ∆ίκτυο Προστατευοµένων
Ζωνών στις Κάτω Χώρες

E-1402/03

Proinsias De Rossa Κατάργηση δασµού στο πλαίσιο του κανονισµού περί
εισαγωγών όπλων

P-1403/03

Luigi Vinci Προστασία των Χώρων Κοινοτικής Σηµασίας (ΧΚΣ) και
των Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) στην
Basilicata (Ιταλία) σε πλαίσιο σεβασµού των οδηγιών
Habitat 92/43/ΕΟΚ και Πτηνά 79/409/ΕΟΚ

P-1404/03

Herbert Bösch Πολιτική προσωπικού της Επιτροπής E-1405/03

Luigi Vinci Εδαφική συµφωνία της Lamezia Terme για την
απασχόληση

E-1406/03

Kathleen Van Brempt Προστατευτική ενδυµασία για τους οδηγούς
µοτοσυκλετών

E-1407/03

Kathleen Van Brempt Οι κίνδυνοι που ενέχει η σήµανση οδοστρώµατος για τους
µοτοσυκλετιστές

E-1408/03

Othmar Karas Ευρωπαϊκή πολιτική φορολογικής µεταρρύθµισης για τις
επιχειρήσεις

P-1409/03

Kathleen Van Brempt Προφυλακτήρες bullbars P-1410/03

Ιωάννης Μαρίνος και Σταύρος
Ξαρχάκος

Εφαρµογή του Πρoγράµµατος INTERREG στην Αλβανία E-1411/03

Ιωάννης Μαρίνος και Σταύρος
Ξαρχάκος

Εφαρµογή του Πρoγράµµατος INTERREG στην Αλβανία E-1412/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Graham Watson Εκροή/επεξεργασία λυµάτων E-1413/03

Graham Watson Υποδοχή στην Ταϋλάνδη προσφύγων από την Μπούρµα E-1414/03

Joan Vallvé Κλείσιµο της εφηµερίδας "Egunkaria" E-1415/03

Erik Meijer Τράπεζα καταδικάζεται να καταβάλει αποζηµίωση σε
πελάτες, λόγω διαρροής πληροφοριών που διαβιβάσθηκαν
στις φορολογικές αρχές των οικείων κρατών µελών

E-1416/03

Bob van den Bos και άλλοι Η κατάσταση των θρησκευτικών µειονοτήτων στο
Gujarat (Ινδία)

E-1417/03

Maria Carrilho Αναθεώρηση του στρατηγικού πλαισίου για τις σχέσεις
Eυρώπης - Aσίας

E-1418/03

Véronique Mathieu Πρόστιµα που επεβλήθησαν σε γαλλικές γεωργικές
συνδικαλιστικές ενώσεις

P-1419/03

Mario Mastella Παραβίαση εκ µέρους της Πολωνικής Κυβέρνησης των
διεθνών συµβάσεων για την κηδεµονία των ανηλίκων

P-1420/03

Pernille Frahm Αγροτική πολιτική P-1421/03

Brian Crowley Νέοι και έρευνα P-1422/03

Jorge Hernández Mollar Ασφάλεια στη θάλασσα P-1423/03

Bert Doorn Αποθεµατικά Ταµεία για την ευρωπαϊκή εσωτερική
ναυσιπλοΐα

P-1424/03

Dorette Corbey Οδηγία για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα
συσκευασιών

P-1425/03

Ulrich Stockmann Υποστήριξη της ανάπλασης και αναπαλαίωσης των
πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

E-1426/03

Laura González Álvarez Προβλήµατα στα µέσα µεταφοράς των Βαλεαρίδων
νήσων

E-1427/03

Laura González Álvarez και
Salvador Jové Peres

Πρόγραµµα πολεοδόµησης στην Πίνια δε Ρόσα
(Μπλάνες-Καταλωνία)

E-1428/03

Laura González Álvarez Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι στο ποταµό Καµπρόνες
(επαρχία της Σεγκόβια - Ισπανία)

E-1429/03

Laura González Álvarez Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι στον Κόλπο της  Algeciras. E-1430/03

Pierre Jonckheer Ανθρακωρυχείο υπαίθριας εκµετάλλευσης βορείως της
Λεόν León (περιοχή της κοιλάδας Λανθιάνα, Ισπανία)

E-1431/03

Pierre Jonckheer Ανθρακωρυχείο υπαίθριας εκµετάλλευσης βορείως της
León (περιοχή της κοιλάδας  Laciana, Ισπανία)

E-1432/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Theodorus Bouwman και Rijk van
Dam

Ευρωπαϊκή βεβαίωση οδηγού και πιθανή καταχρηστική
χρησιµοποίηση αδειών της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης των
Υπουργών Μεταφορών (Ε∆ΥΜ)

E-1433/03

Theodorus Bouwman και Rijk van
Dam

Ευρωπαϊκή βεβαίωση οδηγού και ενδεχόµενη
καταχρηστική χρησιµοποίηση των αδειών της Ε∆ΥΜ
(Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη των Υπουργών Μεταφορών) στις
Οδικές Μεταφορές

E-1434/03

Erik Meijer Αυξανόµενη εξάρτηση του Τρίτου Κόσµου από την
µετανάστευση εργατικού δυναµικού σε πλούσιες χώρες
και µεταφορά εισοδηµάτων από πλούσιες χώρες

E-1435/03

José Ribeiro e Castro Γυναικείες οργανώσεις - Κονδύλιο A-3406 P-1436/03

Armin Laschet Άµεσες κοινοτικές ενισχύσεις από τον προϋπολογισµό
ύψους 10 εκατ. ευρώ ανά µήνα προς την Αυτόνοµη
Παλαιστινιακή Αρχή

P-1437/03

Gabriele Stauner Μεταρρύθµιση της πειθαρχικής διαδικασίας E-1438/03

Gabriele Stauner Μεταρρύθµιση της πειθαρχικής διαδικασίας E-1439/03

Bill Miller Ανώτατο διάστηµα κράτησης µέχρι την εκδίκαση της
υπόθεσης

E-1440/03

Caroline Jackson Ελαστικά: εφαρµογή της Οδηγίας 1999/31 ΕΟΚ περί
υγειονοµικής ταφής σε χωµατερές.

E-1441/03

Caroline Jackson Αναθεώρηση της Οδηγίας 91/157/ΕΟΚ για τις
Ηλεκτρικές Στήλες

E-1442/03

Olivier Dupuis Λάος: φυλάκιση είκοσι ετών για πραγµατοποίηση
ειρηνικής διαδήλωσης

E-1443/03

Francesco Rutelli και άλλοι Ελεύθερη πληροφόρηση και πολυφωνία των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης

E-1444/03

Camilo Nogueira Román Το δικαίωµα των Ευρωπαίων πολιτών στην υγεία - Ο
χάρτης των δικαιωµάτων των πολιτών της Ένωσης για
υγειονοµική περίθαλψη

E-1445/03

Camilo Nogueira Román Η θέση της Eυρωπαϊκής Ένωσης έναντι των Ηνωµένων
Πολιτειών σε σχέση µε τη διοίκηση του Ιράκ µετά τον
πόλεµο

E-1446/03

Mogens Camre Προηγούµενες θέσεις εργασίες της κ. Beate Winkler E-1447/03

Chris Davies Ραδιενεργά καύσιµα και απόβλητα E-1448/03

Bárbara Dührkop Dührkop Πληρωµή διδάκτρων κατά την εγγραφή των τέκνων των
βοηθών των ευρωβουλευτών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

P-1449/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

María Sornosa Martínez Ανάγκη άµεσης παρέµβασης στο πρόγραµµα διεύρυνσης
του λιµένα της Αλτέα (Ισπανία)

P-1450/03

Hiltrud Breyer Συνεργασία µε το Σλοβακικό Ινστιτούτο Μετρολογίας E-1451/03

Hiltrud Breyer Ακρυλαµίδη E-1452/03

Hiltrud Breyer Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 28.1.1999 -
Α4-0005/1999 - Ψηφίσµατος για το Περιβάλλον την
Ασφάλεια και την Εξωτερική Πολιτική

E-1453/03

Hiltrud Breyer Euratom/άλλα διεθνή χρηµατοδοτικά όργανα/απαιτήσεις
δηµόσιας λογοδοσίας

E-1454/03

Hiltrud Breyer Euratom/Τύπος έργων E-1455/03

Hiltrud Breyer ∆άνεια της Εuratom σε κράτη µέλη/χώρες µη µέλη E-1456/03

Hiltrud Breyer Euratom/Στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας E-1457/03

Hiltrud Breyer Ιστορία του µηχανισµού χορήγησης δανείων της Euratom E-1458/03

Herman Schmid Απασχόληση και οικονοµικές επιπτώσεις της εξαγοράς
επιχειρήσεων

E-1459/03

Bárbara Dührkop Dührkop Το πρόγραµµα Comenius και η διαπολιτισµική
εκπαίδευση

E-1460/03

Bárbara Dührkop Dührkop Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και η διαπολιτισµική
εκπαίδευση

E-1461/03

Joaquim Miranda Κοινωνική κατάσταση στην Πορτογαλία και Σύµφωνο
Σταθερότητας

E-1462/03

Paulo Casaca Καλλιέργεια βαµβακιού στην αρδευτική περιοχή του
Αλκέβα

E-1463/03

José Ribeiro e Castro Ευρωπαϊκός Χάρτης για τα παιδιά που νοσηλεύονται στο
νοσοκοµείο

E-1464/03

Paulo Casaca Χρεωκοπία επιχείρησης λόγω ευρωπαϊκής νοµοθεσίας E-1465/03

Herman Schmid Downsizing E-1466/03

Charles Tannock ∆ολοφονίες παιδιών του δρόµου στη Γουατεµάλα και την
Ονδούρα

E-1467/03
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0088/03)  8 και 9 Απριλίου 2003

29 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Bart STAES Η υπόθεση της απαγωγής του εθελοντή της οργάνωσης
"Γιατροί χωρίς σύνορα" Arjan Erkel

H-0133/03

Mιχαήλ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ∆υτικά Βαλκάνια και κριτήρια της Κοπεγχάγης H-0135/03

Αλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ Παράνοµη κράτηση έλληνα υπηκόου στο αεροδρόµιο του
Άµστερνταµ

H-0136/03

Bernd POSSELT Ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση H-0138/03

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Ανθρωπιστική βοήθεια για τον λαό Σαραουί H-0142/03

Miquel MAYOL i RAYNAL Τα ανθρώπινα δικαιώµατα στη ∆υτική Σαχάρα H-0145/03

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Σύρραξη στη ∆υτική Σαχάρα H-0156/03

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Νέα εκδοχή του σχεδίου Baker για τη ∆υτική Σαχάρα H-0186/03

Yasmine BOUDJENAH ∆υτική Σαχάρα H-0191/03

Pedro MARSET CAMPOS ∆υτική Σαχάρα H-0192/03

Margot KESSLER ∆υτική Σαχάρα - Ανθρώπινα δικαιώµατα H-0196/03

Carlos BAUTISTA OJEDA Εκµετάλλευση πετρελαιοπηγών στην ∆υτική Σαχάρα H-0213/03

Eurig WYN ∆υτική Σαχάρα και η Σύµβαση του ΟΗΕ για το ∆ίκαιο της
Θάλασσας

H-0146/03

María IZQUIERDO ROJO Πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης στο στρατό H-0157/03

Gerard COLLINS Συναντήσεις µε πρέσβεις των αραβικών χωρών H-0160/03

Brian CROWLEY Ταµείο Εναλλακτικής Ενέργειας, Έρευνας και Ανάπτυξης H-0164/03

Liam HYLAND Ηλικιωµένοι αγρότες και δηµογραφική συζήτηση H-0167/03

Seán Ó NEACHTAIN Ψηφιακή βασική εκπαίδευση σε σχολεία και πανεπιστήµια H-0169/03

Esko SEPPÄNEN Η εντολή του ΟΗΕ στη Μακεδονία H-0172/03
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ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

David BOWE Πώληση προϊόντων µέσω του διαδικτύου H-0154/03

José SALAFRANCA
SÁNCHEZ-NEYRA

Κατάργηση του συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών
προτιµήσεων σε µερικούς τοµείς στην Κεντρική Αµερική και
την Κοινότητα των Άνδεων, µέσω της διαβάθµισης

H-0176/03

Mυρσίνη ΖΟΡΜΠΑ Η ECHO στο Ιράκ H-0214/03

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

κ. LIIKANEN

Bill NEWTON DUNN Έχουν γνωστοποιηθεί επαρκώς στο κοινό οι αριθµοί Hotline; H-0177/03

κα WALLSTRÖM

Torben LUND Ενδοκρινικοί διαταράκτες και  µέθοδοι δοκιµών H-0179/03

Jan DHAENE Η δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού σώµατος για την προστασία
των πολιτών

H-0197/03

Alexander de ROO Συνάντηση ειδικών στην Ίσπρα σχετικά µε το εθνικό
υδρολογικό σχέδιο της Ισπανίας

H-0211/03

κ. VITORINO

Bernd POSSELT Κοινή προστασία των συνόρων H-0139/03

Sarah LUDFORD Έγκληµα: µέτρα σε κλίµακα Ευρωπαϊκής Ένωσης µε στόχο
την αποτροπή κλοπής συσκευών κινητής τηλεφωνίας

H-0141/03

Alain KRIVINE Γαλλογερµανικό τσάρτερ H-0174/03

____________________
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 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 31 19 9 3 2 0 1 κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

Επιτροπή 49 10 38 8 1 0 0
κ. BOLKESTEIN
κ. LAMY
κ. NIELSON
κ. LIIKANEN
κα WALLSTRÖM
κ. VITORINO

Σύνολο 80 29 47
11

3 0 1
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ Αριθ. ΡΕ Συντάκτης Θέµα
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας Υπογραφές

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 28

2/2003 327.931 Mario BORGHEZIO Ευρωπαϊκή Προστασία για το ΜουσείοAndré Breton 29.01.2003 29.04.2003 18

3/2003 328.896 José Ribeiro e CASTRO Hµεροµηνία διεξαγωγής της προσεχούς
∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης

19.02-2003 19.05.2003 23

4/2003 329.639 Charles TANNOCK, Theresa
VILLIERS, Roger HELMER,
Patricia McKENNA και  Alexander
de ROO

Η µεταφορά ζώντων ζώων από κράτη µέλη και
χώρες ένταξης στην ΕΕ

10.03.2003 10.06.2003 135

                                                     
1 Κατάσταση στις  10.04.2003
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5/2003 330.557 Arlene McCarthy, Janelly Fourtou,
Toine Manders Mercedes Echerer και
Marcelino Oreja Arburua

Η καταπολέµηση της πειρατείας και παραποίησης
στη διευρυµένη ΕΕ

26.03.2003 26.06.2003 48

6/2003 331.187 Mario BORGHEZIO Αποστολή ΕΕ στο Ιράκ για το σεβασµό της
Σύµβασης της Γενεύης όσον αφορά τους
αιχµαλώτους πολέµου

07.04.2003 07.07.2003 5

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

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
PPE-DE

Υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων :
ανώτατα όρια (κατάργηση οδηγιών
76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ,
86/363/ΕΟΚ)

AGRI (Γ) 29.04.03 C5-0108/03

DAUL
(PPE-DE)

Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα:
στατιστικές έρευνες (τροπ. οδηγίας
96/16/ΕΚ)

AGRI (O) 29.04.03 C5-0157/03

Οµάδα
ELDR

Πρόγραµµα Daphné ΙΙ 2004-2008:
δράση κατά της βίας εις βάρος παιδιών,
εφήβων και γυναικών

BUDG (Γ) 30.04.03 C5-0060/03

LULLING
(PPE-DE)

Εργατικό δυναµικό στην Κοινότητα:
δειγµατοληπτική έρευνα,
παρακολούθηση της απασχόλησης και
της ανεργίας (τροπ.)

ECON (Γ) 09.04.03 C5-0105/03

TORRES
MARQUES
(PSE)

Ταξιδιωτικές υπηρεσίες: έµµεση
φορολογία (ΦΠΑ), διοικητική
συνεργασία (τροπ. καν. 218/92/ΕΟΚ)

ECON (O) 09.04.03 C5-0145/03

Οµάδα
PPE-DE

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ΕΚΤ:
εγγραφή στο κεφάλαιο, κλείδα
κατανοµής

ECON (O) 09.04.03 C5-0125/03

LUCAS
(VERTS/ALE)

Στρατηγική της ΕΕ για τη µείωση των
εκποµπών των θαλάσσιων σκαφών στην
ατµόσφαιρα

ENVI (O) 22.04.03 C5-0154/03

Οµάδα
ELDR

Κοινωνική προστασία: συντάξεις
γήρατος και άλλες, σχέδιο κοινής
έκθεσης, Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο,
2003

FEMM (Γ) 24.04.03 C5-0074/03

E. MANN
(PSE)

Αεροπορικές µεταφορές µεταξύ της
Κοινότητας και τρίτων χωρών:
ανταγωνισµός (κατάργηση καν.
3975/87, τροπ. καν. 3976/87 κ

ITRE (Γ) 24.04.03 C5-0107/03
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας
κατόπιν του ναυαγίου του
πετρελαιοφόρου Prestige

ITRE (Γ) 24.04.03 C5-0156/03

Οµάδα
PPE-DE

Εκποµπές αερίων στο φαινόµενο του
θερµοκηπίου: µηχανισµός
παρακολούθησης και εφαρµογή του
Πρωτοκόλλου του Κιότο

ITRE (Γ) 24.04.03 C5-0031/03

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές:
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (αναθ.
οδηγίας)

ITRE (O) 24.04.03 C5-0634/02

KΟΥΚΙΑ∆ΗΣ
(PSE)

Κοινωνική ασφάλιση: συντονισµός των
συστηµάτων ενόψει της ελεύθερης
κυκλοφορίας των προσώπων (καν.
1408/71/ΕΟΚ)

JURI (Γ) 23.04.03 C4-0137/99

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Ποινική δικαιοσύνη : εφαρµογή της
αρχής "non bis in idem" (πρωτοβουλία
της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας)

JURI (Γ) 23.04.03 C5-0165/03

LEHNE
(PPE-DE)

Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας
του κ. Marchiani

JURI (O) 23.04.03 IMM032071

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής
ασυλίας και των προνοµίων του κ.
Dupuis

JURI (O) 23.04.03 IMM032059

WUERMELING
(PPE-DE)

Εξοπλισµός κινητών και αεροναυτικός
εξοπλισµός

JURI (O) 23.04.03 C5-0086/03

COELHO
(PPE-DE)

Κανονισµός του Συµβουλίου σχετικά µε
τις διαδικασίες τροποποίησης του
εγχειρίδιο Sirene (πρωτοβουλία της
Ελληνικής ∆ηµοκ

LIBE (O) 23.04.03 C5-0148/03

COELHO
(PPE-DE)

Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µετις
διαδικασίες τροποποίησης του
εγχειριδίου SIRENE (ελληνική
πρωτοβουλία)

LIBE (O) 23.04.03 C5-0149/03

EVANS
(PSE)

Πρόληψη και καταστολή της εµπορίας
ανθρωπίνων οργάνων και ιστών
(πρωτοβουλία της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας)

LIBE (O) 23.04.03 C5-0166/03
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

SCHMITT
(PPE-DE)

Υποχρέωση των µεταφορέων να
γνωστοποιούν τα στοιχεία των
µεταφερόµενων ατόµων (Ισπανική
πρωτοβουλία)

LIBE (O) 23.04.03 C5-0164/03

SOUSA PINTO
(PSE)

Συµφωνία ΕΚ/Ε∆Π Μακάο:
επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν
παράνοµα

LIBE (O) 23.04.03

TURCO
(NI)

Ποινική δικαιοσύνη : εφαρµογή της
αρχής "non bis in idem" (πρωτοβουλία
της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας)

LIBE (O) 23.04.03 C5-0165/03

POIGNANT
(PSE)

Ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας
κατόπιν του ναυαγίου του
πετρελαιοφόρου Prestige

PECH (Γ) 24.04.03 C5-0156/03

OJEDA SANZ
(PPE-DE)

Αλιευτική συµφωνία ΕΚ/Γουινέας :
πρωτόκολλο για την περίοδο από 1ης
Ιανουαρίου 2003 έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2003

PECH (O) 23.04.03 C5-0128/03

G. COLLINS
(UEN)

Αεροπορικές µεταφορές µεταξύ της
Κοινότητας και τρίτων χωρών:
ανταγωνισµός (κατάργηση καν.
3975/87, τροπ. καν. 3976/87 κ

RETT (Γ) 24.04.03 C5-0107/03

van DAM
(EDD)

Υποχρέωση των µεταφορέων να
γνωστοποιούν τα στοιχεία των
µεταφερόµενων ατόµων (Ισπανική
πρωτοβουλία)

RETT (Γ) 24.04.03 C5-0164/03

Οµάδα
PSE

∆ιατροπικές µονάδες φόρτωσης RETT (O) 24.04.03 C5-0167/03

_____________________
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Απολογισµός προόδου της
µεταρρύθµισης

BUDG
CONT
JURI

AFCO

COM (03) 40
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο: Στρατηγική-πλαίσιο για την ισότητα των φύλων -
Πρόγραµµα εργασίας για το 2003

FEMM COM (03) 47
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή  Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Πίνακας
αποτελεσµάτων σχετικά  µε την υλοποίηση της ατζέντας κοινωνικής
πολιτικής

FEMM
EMPL

COM (03) 57
τελ.

Ανακοίνωση από την Επιτροπή: Ο ρόλος των πανεπιστηµίων στην
Ευρώπη της γνώσης

ITRE
CULT

COM (03) 58
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο: Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Νίκαιας
στις τρέχουσες νοµοθετικές διαδικασίες

AFCO
AFET
AGRI
BUDG
LIBE

ECON
ITRE
JURI

COM (03) 61
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Πανευρωπαϊκή περιβαλλοντική συνεργασία - Μετά τη
διάσκεψη tου 2003 στο Κίεβο

AFET
ENVI

COM (03) 62
τελ.

 Η κατάσταση της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση - ΄Εκθεση
2001

AGRI COM (03) 64
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: Ηλεκτρονικές επικοινωνίες: προς µια
οικονοµία της γνώσης

LIBE
ITRE

COM (03) 65
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: eEurope 2002 - Τελική κθεση

CULT
EMPL
LIBE
ITRE

COM (03) 66
τελ.

Ανακοίνωση  της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο: ΄Ενα συνεκτικότερο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο των συµβάσεων
- Σχέδιο δράσης

LIBE
JURI

COM (03) 68
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο:  Αξιολόγηση της εφαρµογής της οδηγίας  98/34/EK
στον τοµέα των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας

ECON
ITRE
JURI

COM (03) 69
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ενηµέρωση και απλούστευση
του κοινοτικού κεκτηµένου

TOUT
JURI

COM (03) 71
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο: Ετήσια στρατηγική πολιτικής για το 2004

TOUT COM (03) 83
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Οι κλιµατικές µεταβολές στο πλαίσιο της συνεργασίας
για την ανάπτυξη

COM (03) 85
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο σχετικά µε την υλοποίηση του Προγράµµατος EDICOM
(1997-1999)

ITRE
JURI

ECON

COM (03) 88
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών: TEMPUS - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
2001

BUDG
CULT

COM (03) 90
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Ενηµέρωση του κοινοτικού προγράµµατος δράσης -
Ταχεία δράση για τον ιό HIV/AIDS, την ελονοσία και τη φυµατίωση
στο πλαίσιο της µείωσης της φτώχειας - Eκκρεµή ζητήµατα
πολιτικής και µελλοντικές προκλήσεις

ENVI
FEMM
ITRE
DEVE

COM (03) 93
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή: Βιοεπιστήµες και βιοτεχνολογία - Μια στραγητική για
την Ευρώπη - ΄Εκθεση προόδου και µελλοντικοί προσανατολισµοί

AGRI
CULT
ENVI
JURI
ITRE

COM (03) 96
τελ.



ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48

∆ελτίο 12.05.2003 - EL - PE 327.468

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής: Ετήσια έκθεση 2001 του προγράµµατος
PHARE

AFET
BUDG
ITRE

COM (03) 97
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο: Αξιολόγηση του προγράµµατος IDA II

LIBE
ITRE

COM (03) 100
τελ.

∆εύτερη ΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρµογή των οδηγιών 90/364,
90/365 και 93/96 (δικαίωµα διαµονής)

CULT
EMPL
JURI
LIBE

COM (03) 101
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: Πολιτική για την καινοτοµία:
επικαιροποίηση της προσέγγισης της νωσης µε βάση τη στρατηγική
της Λισσαβώνας

CULT
ECON
EMPL
RETT
ITRE

COM (03) 112
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: Ευρωπαϊκή ΄Αµυνα - Βιοµηχανικά
θέµατα και θέµατα αγοράς: Για να χαραχθεί µια πολιτική της ΕΕ
στον τοµέα του αµυντικού εξοπλισµού

ITRE
AFET

COM (03) 113
τελ.

___________________________
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

30/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη δικαστική συνέχεια της σφαγής στην Itaba του Μπουρούντι

Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2003

Στη δήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Μπουρούντι, στις 25 Σεπτεµβρίου
2002, η οποία αφορούσε τη σφαγή στην Itaba, η ΕΕ ζήτησε να διενεργηθεί αµερόληπτη και ανεξάρτητη
έρευνα ώστε να διαπιστωθούν το συντοµότερο δυνατόν τα γεγονότα και να εντοπισθούν οι ένοχοι,
προκειµένου να διωχθούν ποινικά και να δικασθούν σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες.

Κατά την πρόσφατη δίκη δύο αξιωµατικών που αφορούσε τις µαζικές δολοφονίες αµάχων από το στρατό
στην Itaba στις 9 Σεπτεµβρίου 2002 δεν τηρήθηκαν οι ελάχιστοι κανόνες δικαιοσύνης.

Ως εκ τούτου, η ΕΕ καλεί επειγόντως τη Μεταβατική Κυβέρνηση του Μπουρούντι να εφαρµόσει τους
κανόνες αυτούς το ταχύτερο δυνατό σε όλους όσοι ευθύνονται για τη σφαγή αµάχων από το στρατό, όπως
υπογράµµισε ο Ύπατος Αρµοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα κατά την επίσκεψή του στη
Μπουζουµπούρα.

Η ΕΕ υπενθυµίζει σε όλα τα αντιµαχόµενα µέρη τις υποχρεώσεις τους για το σεβασµό των αµάχων σύµφωνα
µε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

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.

________________________

32/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την απαγόρευση του κόµµατος HADEP  στην Τουρκία

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2003

Η Προεδρία, µιλώντας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σηµειώνει µε µεγάλη ανησυχία την απόφαση
του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου της Τουρκίας όσον αφορά την απαγόρευση του κόµµατος HADEP. Η
Προεδρία σηµειώνει επίσης ότι ο Γενικός Εισαγγελέας του Εφετείου ζήτησε από το Συνταγµατικό
∆ικαστήριο να κινήσει ανάλογη διαδικασία και κατά του κόµµατος DEHAP. Η Ένωση θα εξετάσει σε βάθος
και τις δύο αυτές εξελίξεις.

Επαναλαµβάνει δε τη θεµελιώδη σηµασία που αποδίδει στην πολυκοµµατική δηµοκρατία, στην ελευθερία
της έκφρασης και των πολιτικών φρονηµάτων.

_________________
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34/03

Κοινή δήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών σχετικά µε την ανθρωπιστική κατάσταση στη

Λιβερία, ιδίως όσον αφορά την πρακτική της αναγκαστικής στρατολόγησης
Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2003

Η ∆ιεθνής Κοινότητα έχει παρακολουθήσει την διευρυνόµενη και πολύ ανησυχητική πρακτική της
αναγκαστικής στρατολόγησης προσφύγων και άλλων πολιτών µε σκοπό να τροφοδοτηθούν οι εµφύλιες
συγκρούσεις στη Λιβερία και στην Ακτή του Ελεφαντοστού. Πολλοί πολίτες στρατολογήθηκαν µε τη βία
από ορισµένους ενεχόµενους στις συγκρούσεις τόσο στη Λιβερία όσο και στην Ακτή του Ελεφαντοστού, για
να πολεµήσουν σ� αυτές τις εµφύλιες συγκρούσεις.

Οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την αναγκαστική
στρατολόγηση προσφύγων και άλλων πολιτών µε στόχο να τροφοδοτηθούν αυτές οι καταστροφικές,
φθοροποιές και παράλογες συγκρούσεις. Η αναγκαστική στρατολόγηση πολιτών περιπλέκει περαιτέρω και
επιδεινώνει την ασταθή κατάσταση στη Λιβερία όπως και σε άλλα µέρη της περιοχής όπου υπάρχουν
συγκρούσεις.

Η αναγκαστική στρατολόγηση προσφύγων και άλλων πολιτών θέτει σε κίνδυνο την ουδετερότητα, το
καθεστώς αµάχου και την ασφάλεια ολόκληρων κοινοτήτων προσφύγων και πολιτών. Αν και πολλοί από
τους στρατολογούµενους είναι νέοι άνδρες, εξαναγκάζονται ακόµη σε κατάσταση ειλωτείας κορίτσια και
γυναίκες. Επίσης διαπιστώνουµε και αποδοκιµάζουµε τόσο την αναγκαστική όσο και την εθελοντική
στρατολόγηση παιδιών για τις συγκρούσεις.

Η αναγκαστική στρατολόγηση αυξάνει επίσης τον κίνδυνο για τους εργαζόµενους στους ανθρωπιστικούς
φορείς στην περιοχή, κίνδυνος ο οποίος επιβεβαιώθηκε περίτρανα µετά την πρόσφατη δολοφονία τριών
υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ανάπτυξης και Αρωγής των Αντβεντιστών (ADRA) και τέσσερις εθελοντές του
Ερυθρού Σταυρού, πολίτες της Ακτής του Ελεφαντοστού. Oι Ηνωµένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση
εκφράζουν τη βαθειά λύπη τους για τους θανάτους αυτούς και απορρίπτουν την πρακτική του να γίνονται
στόχοι οι εργαζόµενοι των ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Όποιες κυβερνήσεις και οµάδες ανταρτών χρησιµοποιούν διάφορες µορφές εξαναγκασµού για να
στρατολογήσουν πρόσφυγες και άλλους πολίτες, καθώς και παιδιά, παραβιάζουν τη διεθνή νοµοθεσία.

Οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση :

α) καταδικάζουν τις πρακτικές αυτές,
β) απευθύνουν έκκληση προς όλα τα µέρη που ενέχονται στην αναγκαστική στρατολόγηση, στη Λιβερία

και στην Ακτή του Ελεφαντοστού, να τη σταµατήσουν αµέσως, και
γ) υπογραµµίζουν τις ποινικές ευθύνες που συνεπάγονται οι ενέργειες αυτές για τους αυτουργούς.

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 Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

_______________________
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44/03
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε τη προγραµµατισµένη για την 1η Μαΐου µεταβίβαση της
προεδρικής εξουσίας στο Μπουρούντι

Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την εξαγγελία του Προέδρου Buyoya ότι θα
µεταβιβάσει την 1η Μαΐου τις προεδρικές εξουσίες στον Αντιπρόεδρο. Η συµφωνία που επιτεύχθηκε ως
προς τούτο στους κύκλους της πολιτικής ηγεσίας του Μπουρούντι αποτελεί πραγµατικό δείγµα του
αισθήµατος ευθύνης των ενεχοµένων στην πολιτική µεταβατική διαδικασία στο Μπουρούντι. Προτρέπουµε
τους ίδιους να προβούν γρήγορα στην επιλογή του νέου Αντιπροέδρου. Η εξαγγελία του Προέδρου Buyoya
αποτελεί άλλη µία ένδειξη της συνεχιζόµενης δέσµευσής του υπέρ της ειρήνης στο Μπουρούντι.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τους πολιτικούς του Μπουρούντι να συνεχίσουν τη διαδικασία ειρήνης και
συµφιλίωσης µε το ίδιο αίσθηµα εθνικού συµφέροντος και κοινής ευθύνης για ένα κοινό µέλλον.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση περιµένει από όλα τα ενεχόµενα µέρη, ιδίως δε το υπό την ηγεσία του κ. Pierre
Nkurunziza FDD, να εκπληρώσουν τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν µε τις διάφορες συµφωνίες κατάπαυσης
του πυρός εντός του 2002. Στην ίδια συνάρτηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ανησυχία τις δηλώσεις
του FDD της 28ης Μαρτίου και του FNL της 1ης Απριλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το FDD να
επαναλάβει τη δέσµευσή του για την πλήρη και γρήγορη εφαρµογή της συµφωνίας κατάπαυσης του πυρός
που υπέγραψε στις 2 ∆εκεµβρίου 2002 και για την εγκαθίδρυση του σχετικού µηχανισµού ελέγχου. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει επίσης το υπό την ηγεσία του κ. Agathon Rwasa FNL να σταµατήσει αµέσως
τις εχθροπραξίες και να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες που υπάρχουν σήµερα για την επίτευξη ειρήνης κατόπιν
διαπραγµατεύσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για την άφιξη της  Αποστολής Παρατηρητών
της Αφρικανικής Ένωσης και κρίνει ότι η έγκαιρη ανάπτυξη της Αφρικανικής Αποστολής στο Μπουρούντι
είναι απαραίτητη για την αποτελεσµατική παρακολούθηση και εποπτεία των συµφωνιών κατάπαυσης του
πυρός, πράγµα που περιλαµβάνει και την πραγµατική έναρξη της διαδικασίας στρατωνισµού των
ενεχόµενων στη σύρραξη ένοπλων οµάδων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση το
ανακοινωθέν του Kεντρικού Oργάνου της Αφρικανικής Ένωσης σχετικά µε την επικείµενη ανάπτυξη της
Aφρικανικής Aποστολής στο Μπουρούντι και συνιστά να αναπτυχθούν γρήγορα και oι στρατιωτικές
δυνάµεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει τη σταθερή πολιτική της δέσµευση να υποστηρίξει τη µεταβατική
διαδικασία, στα πλαίσια της Ειρηνευτικής Συµφωνίας της Arusha, ώστε να επιτευχθεί σταθερή ειρήνη,
δηµοκρατία και ανάπτυξη στο Μπουρούντι και στην όλη υποπεριφέρεια.

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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45/03

 ∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
των προσχωρουσών χωρών Κύπρου, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, Εσθονίας, Ουγγαρίας,
Λετονίας, Λιθουανίας, Μάλτας, Πολωνίας, Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας και Σλοβενίας,

των συνδεδεµένων χωρών Βουλγαρίας και Ρουµανίας και της χώρας της
ΕΖΕΣ Λιχνενστάιν, µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου, σχετικά

µε τα περιοριστικά µέτρα κατά της Ζιµπάµπουε
Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2003

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι συνδεδεµένες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία καθώς και
η χώρα της ΕΖΕΣ Λιχνενστάιν, µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι συµµερίζονται
τους στόχους της κοινής θέσης 2003/115/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003 για την
τροποποίηση και παράταση της κοινής θέσης 2002/145/ΚΕΠΠΑ σχετικά µε περιοριστικά µέτρα κατά της
Ζιµπάµπουε και ότι θα εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση των εθνικών πολιτικών τους µε την κοινή αυτή θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται µε ικανοποίηση και σηµειώνει τη δέσµευση αυτή.

________________________

46/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την ολοκλήρωση του ενδοκονγκολέζικου διαλόγου

Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την ολοκλήρωση του ενδοκονγκολέζικου διαλόγου στο Sun City της Νοτίου
Αφρικής, στις 2 Απριλίου 2003, ως περαιτέρω σηµαντικό βήµα προς την επίτευξη µόνιµης ειρήνης στη
Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό και σε όλη την Περιοχή των Μεγάλων Λιµνών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαίρει τις επιτυχείς προσπάθειες διαµεσολάβησης του Προέδρου της Νοτίου
Αφρικής, κ. Thabo Mbeki, του Ειδικού Απεσταλµένου του ΟΗΕ, κ. Μοustapha Niasse και του Μεσολαβητή,
Sir Ketumile Masire.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πεπεισµένη ότι τα υπογράφοντα µέρη του Κονγκό θα επιδείξουν εφεξής πολιτικό
σθένος και σοφία, ώστε να καταστήσουν την ειρηνευτική διαδικασία µη αναστρέψιµη, εγκαθιδρύοντας
χωρίς καθυστέρηση τους µεταβατικούς θεσµούς, συµπεριλαµβανοµένων των συµπεφωνηµένων ρυθµίσεων
ασφαλείας, και θα συνεργασθούν για την ανασυγκρότηση της χώρας, στοχεύοντας σε ένα µέλλον µε
ευηµερία και δηµοκρατία. Η ΕΕ επαναλαµβάνει τη δέσµευσή της να συνδράµει στην εν λόγω διαδικασία µε
πολιτικά και οικονοµικά µέσα, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί και θα εφαρµοσθεί πλήρως από τα
εµπλεκόµενα µέρη.

Θα πρέπει, επειγόντως, να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να αµβλυνθούν οι εντάσεις στο ανατολικό
τµήµα της Λ∆Κ, όπου η Επιτροπή Ειρήνευσης του Ιτούρι έχει ξεκινήσει τις εργασίες της. Στο πλαίσιο αυτό,
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η ΕΕ επιµένει ότι η επιτυχής έκβαση των εργασιών αυτών αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τη
συµφιλίωση στη χώρα. Θα πρέπει να καταβληθεί πάσα προσπάθεια ώστε να αποφευχθούν τυχόν εξωτερικές
πιέσεις κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεών της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει και υποστηρίζει πλήρως την Απόφαση 1468 (2003) του Συµβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επίσης, εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία του Προέδρου κ. Mbeki
να συγκαλέσει συνάντηση κορυφής στις 9 Απριλίου 2003 µεταξύ των Προέδρων της Λ∆Κ, της Ρουάντα και
της Ουγκάντα.

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.

________________________

47/03

 ∆ήλωση της Προερίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σχετικά µε τις πρόσφατες σφαγές στο
Drodro και τη γύρω περιοχή, στο βορειοανατολικό τµήµα της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό

Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει έντονα τις πρόσφατες στρατιωτικές επιθέσεις στο Drodro και τη γύρω
περιοχή, στην περιφέρεια Ιτούρι, στο βορειανατολικό µέρος της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό, οι οποίες
αποκορυφώθηκαν µε τη σφαγή εκατοντάδων αµάχων και εκφράζει τις έντονες ανησυχίες της για τις σοβαρές
ανθρωπιστικές συνέπειες για τον πληθυσµό του Κονγκό. Η ΕΕ ζητά από όλα τα µέρη να διευκολύνουν την
πρόσβαση του πληθυσµού που έχει πληγεί από τη σύγκρουση στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, και την
άµεση προσαγωγή των δραστών αυτών των εγκληµάτων στη δικαιοσύνη.

Η ΕΕ υπογραµµίζει τη σηµαντική πρόοδο που έχει σηµειωθεί προς την κατεύθυνση της επίλυσης της
σύγκρουσης στο Κονγκό, µε την πρόσφατη ολοκλήρωση του ενδοκονγκολέζικου διαλόγου στο Sun City
καθώς επίσης και µε τη συµφωνία της Λουάντας, και καλεί όλα τα µέρη του Κονγκό στην περιοχή ώστε,
αντί της προσφυγής στη βία, να επωφεληθούν της ευκαιρίας που παρουσιάζεται για να συµµετάσχουν στην
πολιτική διαδικασία στη χώρα τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα µέρη να συνεργασθούν πλήρως µε την Ειρηνευτική Επιτροπή για το
Ιτούρι ώστε να συµµορφωθούν προς την απόφαση 1468 (2003) του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων
Εθνών και απευθύνει έκκληση προς στην Ουγκάντα να ολοκληρώσει την αποχώρηση των δυνάµεών της το
αργότερο στις 24 Απριλίου 2003, σύµφωνα µε την προγενέστερη δέσµευσή της. Εν προκειµένω, η ΕΕ
εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σχετική δήλωση του Προέδρου Mbeki στις 9 Απριλίου 2003. Η ΕΕ
καλεί επίσης τα άλλα κράτη της περιοχής να συµβάλουν επίσης για την ειρήνη και τη σταθερότητα της
περιοχής και να σταµατήσουν να παρέχουν οποιαδήποτε υποστήριξη στα µέρη που έχουν εµπλακεί στη
σύγκρουση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις προσπάθειες της Αποστολής των Ηνωµένων Εθνών στη Λαϊκή
∆ηµοκρατία του Κονγκό να διεξαγάγει έρευνες όσον αφορά τις πρόσφατες φρικαλεότητες και να συµβάλει
στη βελτίωση της σταθερότητας στην περιοχή, και υποστηρίζει το αίτηµα του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών, που περιλαµβάνεται στην απόφαση 1468, να ενισχυθεί η παρουσία της Αποστολής των
Ηνωµένων Εθνών στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό στην περιοχή του Ιτούρι.
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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.

______________________

48/03

∆ήλωση της Προεδρίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε το άρθρο 23 του Θεµελιώδους Νόµου του Χονγκ Κονγκ

Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση :

− εκφράζει την ικανοποίησή της διότι η Κυβέρνηση της Ειδικής ∆ιοικητικής Περιοχής Χονγκ
Κονγκ έχει λάβει υπόψη ορισµένες από τις σοβαρότερες ανησυχίες που έχουν εκφραστεί τόσο
τοπικά όσο και διεθνώς από τότε που εκδόθηκε το έγγραφο διαβούλευσης το Σεπτέµβριο 2002 και
έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυµη να εξετάσει περαιτέρω τροπολογίες στην υπό έκδοση νοµοθεσία.

− ελπίζει ότι η συζήτηση για τη νοµοθεσία η οποία διεξάγεται στο Νοµοθετικό Συµβούλιο της
Ειδικής ∆ιοικητικής Περιοχής Χονγκ Κονγκ θα λάβει υπόψη τις απόψεις που εκφράστηκαν στις
δηµόσιες συνεδριάσεις. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ευχαρίστηση ότι το σχέδιο
νόµου της Κυβέρνησης της Ειδικής ∆ιοικητικής Περιοχής Χονγκ Κονγκ διευκρινίζει ότι θα
ερµηνεύεται, θα εφαρµόζεται και θα ισχύει σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις για τα ατοµικά και
τα πολιτικά δικαιώµατα καθώς και για τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα που
προστατεύονται από το άρθρο 39 του Θεµελιώδους Νόµου. Επίσης θετικό βήµα είναι η εισαγωγή
ορκωτών δικαστηρίων για τα περισσότερα από τα προτεινόµενα αδικήµατα.

− χαιρετίζει επίσης την απόρριψη της παλαιότερης πρότασης ποινικοποίησης της κατοχής
ανατρεπτικών δηµοσιευµάτων από την υπό έκδοση νοµοθεσία καθώς και την απόρριψη της
διεθνούς εφαρµογής του εγκλήµατος της προδοσίας. Ωστόσο, παραµένουν ανησυχίες ως προς το
γεγονός ότι η διεθνής δικαιοδοσία θα µπορεί να ισχύει για τα αδικήµατα της στάσης, της
ανατροπής και της απόσχισης.

− προβληµατίζεται για το γεγονός ότι η προτεινόµενη νοµοθεσία θα επιτρέπει στον Υπουργό
Ασφάλειας να απαγορεύει τη λειτουργία οργανώσεων του Χονγκ Κονγκ που υπάγονται σε
οργανώσεις οι οποίες απαγορεύονται στο κύριο τµήµα της επικράτειας για λόγους εθνικής ασφάλειας. Αυτό
θα καταστήσει ασαφή το διαχωρισµό των νοµικών συστηµάτων του Χονγκ Κονγκ και της υπόλοιπης Κίνας
και µπορεί να υπονοµεύσει την αυτονοµία του Χονγκ Κονγκ.

− Επίσης ανησυχεί διότι ο ευρύς ορισµός του αδικήµατος της στάσης µπορεί να θέσει σε
κίνδυνο τα δικαιώµατα της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της
ελευθερίας του συνέρχεσθαι.
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− τονίζει ότι ο χειρισµός αυτής της νοµοθεσίας θα θεωρηθεί σηµαντικό κριτήριο του σεβασµού
της αρχής «Μία χώρα, δύο συστήµατα». Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι τα περαιτέρω βήµατα
του Χονγκ Κονγκ προς τη δηµοκρατία, θα αποτελέσουν πολύτιµη διασφάλιση από ενδεχόµενη
κατάχρηση της νοµοθεσίας περί εθνικής ασφάλειας.

− επαναλαµβάνει επίσης ότι η νοµοθεσία βάσει του άρθρου 23 θα επηρεάσει σηµαντικά την
εικόνα του Χονγκ Κονγκ ως διεθνούς οικονοµικού και χρηµατοπιστωτικού κέντρου. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέµα προσεκτικά καθώς και την πρόοδό του µέσω του
Νοµοθετικού Συµβουλίου.

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

________________________

49/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
των υπό ένταξη χωρών Κύπρου, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, Eσθονίας, Ουγγαρίας, Λετονίας, Λιθουανίας,

Mάλτας, Πολωνίας, Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας και Σλοβενίας,
των συνδεδεµένων χωρών Βουλγαρίας, Ρουµανίας και Τουρκίας,

και των χωρών της ΕΖΕΣ µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
σχετικά µε την υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής της εντολής
του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία

όπως προβλέπεται στην κοινή θέση 2002/280/ΚΕΠΠΑ
Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2003

Οι υπό ένταξη χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι συνδεδεµένες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία,
και οι χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους
στόχους της κοινής θέσης 2003/280/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2003 προς υποστήριξη της
αποτελεσµατικής εφαρµογής της εντολής του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου για την πρώην
Γιουγκοσλαβία (ICTY). Θα εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές πολιτικές τους είναι σύµφωνες µε αυτή την κοινή
θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαµβάνει υπό σηµείωση τη δέσµευση αυτή και την επιδοκιµάζει.

________________________
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50/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τον βοµβαρδισµό από το CNDD-FDD στις 17 Απριλίου 2003

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2003

Η ΕΕ καταδικάζει κατηγορηµατικά τον βοµβαρδισµό των κατοικηµένων περιοχών της Μπουζουµπούρα από
τις δυνάµεις του CNDD-FDD καθ� όλη τη διάρκεια της 17ης Απριλίου 2003, ο οποίος είχε ως αποτέλεσµα
τον θάνατο και τον τραυµατισµό αθώων αµάχων.

H EE καλεί το CNDD-FDD να σεβαστεί την κατάπαυση πυρός που υπογράφηκε στις 3 ∆εκεµβρίου 2002
και να απόσχει από βίαιες πράξεις.

Η ΕΕ υπενθυµίζει τη δήλωσή της, της 9ης Απριλίου 2003, σχετικά µε τη διαδοχή στο αξίωµα του Προέδρου
την 1η Μαΐου 2003 και καλεί όλες τις παρατάξεις του Μπουρούντι να τηρήσουν τις δεσµεύσεις τους για την
προαγωγή της διαδικασίας ειρήνευσης.

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.

________________________

51/03

 Ειρηνευτική διαδικασία στη Σρι Λάνκα
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την πρόσφατη
δήλωση των LTTE ότι προτίθενται να αναστείλουν προς το παρόν τη συµµετοχή τους στις

διαπραγµατεύσεις για την ειρήνη στη Σρι Λάνκα
Βρυξέλλες, 30 April 2003

Η ΕΕ σηµειώνει µε λύπη την πρόσφατη δήλωση των LTTE ότι προτίθενται να αναστείλουν προς το παρόν
τη συµµετοχή τους στις διαπραγµατεύσεις για την ειρήνη και απευθύνει έκκληση και στα δύο µέρη να
συνεχίσουν να τηρούν τη συµφωνία κατάπαυσης του πυρός της 22ας Φεβρουαρίου 2002. Παροτρύνει τους
LTTE να εξακολουθήσουν να συµµετέχουν πλήρως στις συνοµιλίες και να δεσµευθούν ότι θα λάβουν µέρος
στη ∆ιάσκεψη Ανασυγκρότησης που θα γίνει στο Τόκιο. Η ταχεία εξοµάλυνση των συνθηκών διαβίωσης
στη Σρι Λάνκα θα εξαρτηθεί από τη θετική συµβολή αµφοτέρων των µερών και από την επιτυχία της
∆ιάσκεψης του Τόκιο. Η συνέχιση της ειρηνευτικής διαδικασίας εξυπηρετεί το µακροπρόθεσµο συµφέρον
όλων στη Σρι Λάνκα. Η ΕΕ επαναλαµβάνει τη δέσµευσή της να υποστηρίζει την ειρηνευτική διαδικασία.

________________________
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52/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
σχετικά µε την απόσυρση των στρατευµάτων UPDF (Ugandan People�s Defence Forces) από την

περιοχή Ιτούρι της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό
Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει τη σηµασία της επίτευξης περαιτέρω προόδου στο πλαίσιο της ειρηνευτικής
διαδικασίας στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό προκειµένου να µην ατονήσει η ώθηση που δόθηκε µε την
ολοκλήρωση του ενδοκονγκολέζικου διαλόγου στο Sun City καθώς επίσης και µε τη συµφωνία της
Λουάντα. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ υπενθυµίζει ότι η Ουγκάντα ανέλαβε επισήµως, στη Λουάντα, να
αποσύρει τα στρατεύµατά της από το Ιτούρι (Λ∆Κ) το αργότερο στις 20 Μαρτίου 2003, ηµεροµηνία που
µετέθεσε στη συνέχεια στις 24 Απριλίου 2003.

Η ΕΕ θεωρεί άκρως σηµαντικό να δείξει η Ουγκάντα ότι εξακολουθεί να τηρεί τις δεσµεύσεις της όσον
αφορά την ολική αποχώρησή της από το Ιτούρι, τηρώντας πλήρως, µε αυτό τον τρόπο, την απόφαση 1468
(2003) του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών και συµβάλλοντας σαφώς στην επιτυχία της
ειρηνευτικής διαδικασίας.

Η Ουγκάντα έχει δώσει τις πρώτες ενδείξεις ότι αποσύρει επί του παρόντος ένα µέρος των στρατευµάτων
της από την περιοχή Ιτούρι. Μολονότι εκφράζει ικανοποίηση γι�αυτό, η ΕΕ επαναλαµβάνει ότι η Ουγκάντα
θα πρέπει να τηρήσει τη δέσµευσή της για άµεση και πλήρη απόσυρση όλων των δυνάµεών της. Η
απόσυρση αυτή θα πρέπει να διεξαχθεί οµαλά και σε πλήρη συντονισµό µε την MONUC. Καθόσον
διάστηµα οι δυνάµεις UDPF βρίσκονται στο Ιτούρι, θα θεωρούνται υπεύθυνες για την ασφάλεια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί ταυτόχρονα όλα τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη, ιδίως στο Ιτούρι, να αποφύγουν
κάθε ενέργεια ικανή να διαιωνίσει ή να προκαλέσει εκ νέου τη βία µετά την απόσυρση των στρατευµάτων
της Ουγκάντα. Η ΕΕ καλεί επίσης όλα τα µέρη να συνεργασθούν πλήρως µε την Αποστολή των Ηνωµένων
Εθνών στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό (MONUC) για την αποκατάσταση της τάξης και της
σταθερότητας στην περιοχή Ιτούρι, την εγγύηση της πρόσβασης ανθρωπιστικών οργανώσεων, την
εξασφάλιση της προσωπικής ασφάλειας και της ασφάλειας των περιουσιών όλων των πολιτών και τον
έλεγχο των δραστηριοτήτων των ενόπλων οµάδων.

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 26ης ΚΑΙ 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ 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 26ης και 27ης Μαρτίου 2003 παρέστη ο κ. Jean-Luc Dehaene,
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης.
 
 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ

 
•  Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση
 Εισηγητής: ο κ. ΚΟΡΥΦΙ∆ΗΣ (Μισθωτοί � ΕL)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 6 τελικό � CESE 405/2003

� Κύρια σηµεία:
 

Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τους τρεις αλληλένδετους στόχους της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
απασχόληση (ΕΣΑ): πλήρη απασχόληση, ποιότητα και παραγωγικότητα στην εργασία και συνοχή σε µια
αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισµούς.

Οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναµικό και η ανάπτυξη του θεσµού της δια βίου µάθησης αποτελούν
βασικούς παράγοντες για την επίτευξη των στόχων της νέας ΕΣΑ. Η ΕΟΚΕ προτείνει να καθοριστούν
στην ΕΣΑ υψηλότεροι ποσοτικοί στόχοι για το 2010 από τους προβλεπόµενους.

Μία κατευθυντήρια γραµµή θα πρέπει να αφιερωθεί στην αύξηση των προληπτικών και των
ενεργητικών µέτρων για τους µακροχρόνια άνεργους, τους άεργους, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τις
γυναίκες, τους νέους και τις εθνικές µειονότητες, προκειµένου να αρθούν τα εµπόδια για την είσοδο και
την παραµονή τους στην αγορά εργασίας και σε βιώσιµες θέσεις απασχόλησης.

Για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, απαιτείται µια ολοκληρωµένη θεσµική παρέµβαση, η οποία, µεταξύ
των άλλων, θα περιλαµβάνει ενίσχυση της κατευθυντήριας γραµµής 7 για την απασχόληση, ισχυρά
κίνητρα προς τους εργοδότες που συγκαταλέγουν στο προσωπικό τους τέτοιους εργαζόµενους και
δηµιουργία προϋποθέσεων για εξοικείωση των ατόµων αυτών µε τις σύγχρονες τεχνολογίες.

http://www.cese.europa.eu/
http://www.cese.europa.eu
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Μία κατευθυντήρια γραµµή θα πρέπει να αφιερωθεί, επίσης, στη σταδιακή µετατροπή της αδήλωτης
εργασίας σε νόµιµη απασχόληση και της παραοικονοµίας σε νόµιµη οικονοµική δραστηριότητα. Μία
άλλη κατευθυντήρια γραµµή αξίζει να αφιερωθεί στη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης των
επιχειρήσεων και ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας.

Μία ακόµη κατευθυντήρια γραµµή πρέπει να αφιερωθεί στη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών και
στην ένταξη των µεταναστών, µέσω της απασχόλησης, στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Τέλος, η ΕΟΚΕ ζητά τη συµµετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στις διαδικασίες που αφορούν την ΕΣΑ.
Η συζήτηση και έγκριση των εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση (ΕΣ∆Α) από τα εθνικά
κοινοβούλια στα πλαίσια των αντίστοιχων ετήσιων εθνικών προϋπολογισµών θα βελτίωνε σίγουρα την
ποιότητα της πολιτικής απασχόλησης, συµβάλλοντας παράλληλα στην καλύτερη ενσωµάτωσή της στις
διάφορες άλλες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.

� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Susanne Johansson
(Tηλ.: + 32 2 546 9619 � e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

 
 

•  Γενικοί προσανατολισµοί της οικονοµικής πολιτικής
 Εισηγητής: ο κ. VEVER (Εργοδότες � F)
 
� Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 410/2003
 
� Κύρια σηµεία:

 
Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η προώθηση µιας νέας ευρωπαϊκής δυναµικής
οικονοµικής ανάπτυξης, από την οποία εξαρτάται η ανάκαµψη της απασχόλησης, µε βάση την
ακριβέστερη στοχοθέτηση, την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή και τη συνεκτικότερη πλαισίωση των
ΓΠΟΠ.

Η καλύτερη πλαισίωση των ΓΠΟΠ προβλέπεται ότι θα οδηγήσει σε επιτάχυνση της υλοποίησης της
ενιαίας αγοράς σε τοµείς προτεραιότητας, προκειµένου να διασφαλιστούν η αύξηση της εµπιστοσύνης
και της οικονοµικής µεγέθυνσης και η επανενεργοποίηση των µεταρρυθµίσεων της Λισσαβώνας,
συµπεριλαµβανοµένης της απλούστευσης των κανονιστικών διατάξεων, και η ενίσχυση των διατάξεων
για την κοινή οικονοµική διακυβέρνηση στην µελλοντική Συνθήκη που συντάσσει η Συνέλευση.

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

 
 

•  Ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς για την εκπαίδευση και την κατάρτιση
 Εισηγητής: ο κ. ΚΟΡΥΦΙ∆ΗΣ (Μισθωτοί � ΕL)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 629 τελικό � CESE 406/2003

� Κύρια σηµεία:
 

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ της πρότασης της Επιτροπής να καθοριστούν ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς για την
εκπαίδευση. Θεωρεί την πρόταση αυτή ως ένα  ακόµη βήµα στην επίπονη και µακροχρόνια προσπάθεια
ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού διαλόγου µε στόχο τη διευκρίνιση των εκπαιδευτικών εννοιών και τη
διασαφήνιση και σύγκλιση των εκπαιδευτικών στόχων. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να ενταθεί ακόµη
περισσότερο, αφού η επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας, µε τη διαδικασία της οποίας συνδέεται
άµεσα, προϋποθέτει σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήµατα και κοινούς εκπαιδευτικούς στόχους υψηλού
επιπέδου.

 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί, εξάλλου, µε τα έξι συγκεκριµένα ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς που προτείνονται
από την Επιτροπή στο Συµβούλιο για έγκριση, βάσει των άρθρων 149 και 150 της Συνθήκης.
Επισηµαίνει όµως µία σηµαντική έλλειψη, συγκεκριµένα τη µη τήρηση των συµφωνηθέντων (στο
Συµβούλιο στις 14 Φεβρουαρίου 2002) σχετικά µε τους τρεις στρατηγικούς στόχους και το λεπτοµερές
πρόγραµµα εφαρµογής των δεκατριών στόχων που συνδέονται µαζί τους.

Προς τούτο, η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητο, αφού ολοκληρωθεί η σχετική προεργασία, να προστεθούν στα
υπό έγκριση ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς τουλάχιστον οι ειδικοί στόχοι που συνδέονται µε τον
στρατηγικό στόχο αριθ. 3 (ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ).

Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι το προτεινόµενο ευρωπαϊκό κριτήριο αναφοράς για τη διά βίου µάθηση θα πρέπει
να τροποποιηθεί έτσι ώστε να γίνει περισσότερο φιλόδοξο. Ο στόχος που προβλέπει να έλθει µέχρι το
2010 η χώρα µε την κατώτερη σήµερα επίδοση στη θέση της χώρας µε την ανώτερη επίδοση είναι µεν
φιλόδοξος, αλλά και αναγκαίος.

Η ΕΟΚΕ εκτιµά, επίσης, ότι θα πρέπει να καθιερωθεί ένα ευρωπαϊκό κριτήριο αναφοράς και για τις
δηµόσιες δαπάνες στον τοµέα της εκπαίδευσης, ως ποσοστό επί του ΑΕγχΠ. Αν ληφθεί ως ελάχιστος
στόχος για το 2010 ο σηµερινός µέσος όρος της Ένωσης (5%), θα µπορέσει να επιτευχθεί πρόοδος
αντίστοιχη µε τις απαιτήσεις του στρατηγικού στόχου της Λισσαβώνας.

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

 
 
•  Πρόγραµµα eLearning
 Εισηγητής: ο κ. RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Εργοδότες - Ε)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 751 τελικό � 2003/0303 COD � CESE 404/2003

� Κύρια σηµεία:
 

Η ΕΟΚΕ υποδέχεται ευνοϊκά την πρόταση απόφασης που της υποβάλλεται για γνωµοδότηση, αλλά
θεωρεί ότι τα κονδύλια που εκχωρούνται στο πρόγραµµα είναι εξαιρετικά ανεπαρκή για την εκπλήρωση
τόσο φιλόδοξων στόχων. Συνιστά να επικεντρωθούν οι διαθέσιµοι πόροι σε δύο κατευθύνσεις: την
καταπολέµηση του ψηφιακού χάσµατος και την αδελφοποίηση σχολείων µέσω του ∆ιαδικτύου.

Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι είναι σηµαντικό, αφενός, να συνεχιστεί η συνεισφορά και άλλων κοινοτικών
µηχανισµών προς τον τοµέα αυτόν και, αφετέρου, να αποτραπεί η επικάλυψη των προβλεπόµενων
δράσεων µε ήδη υφιστάµενα προγράµµατα.
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Κατά την ΕΟΚΕ, είναι ουσιώδες να αναληφθεί κάθε δράση που µπορεί να αποτρέψει τον αποκλεισµό
ορισµένων οµάδων του πληθυσµού για λόγους γεωγραφικούς, κοινωνικούς, φύλου, ηλικίας ή
οποιασδήποτε άλλης υφής.

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Pierluigi Brombo
 (Tηλ.: + 32 2 546 9718 � e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

2. ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

•  ∆ιαπαιδαγώγηση των καταναλωτών
 Εισηγητής: ο κ. HERNANDEZ BATALLER (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � Ε)
 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 397/2003

� Κύρια σηµεία: 
 

Οργάνωση και ενδυνάµωση των εργασιών µίας οµάδας σταθερών εµπειρογνωµόνων, µε ειδικότητα στην
εκπαίδευση και βαθιές γνώσεις στον τοµέα της παιδαγωγικής, αλλά και της κατανάλωσης, οι οποίοι θα
µπορούν να συστηµατοποιήσουν κατά τρόπο συνεχή τις εργασίες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε κάθε
χώρα και να καταρτίσουν τις απαιτούµενες εκθέσεις για την προώθηση και την εµβάθυνση της εξέλιξης
της Συνθήκης του Άµστερνταµ όσον αφορά τη διαπαιδαγώγηση των καταναλωτών.

Παρουσίαση από την Επιτροπή ενός προγράµµατος για την εδραίωση των ευρωπαϊκών δικτύων που
προωθούν τη διαπαιδαγώγηση των καταναλωτών µε σηµαντικά και σταθερά σχέδια.

∆ηµιουργία µιας τράπεζας δεδοµένων, η οποία να συµπεριλαµβάνει όλους τους πειραµατισµούς που
χρηµατοδοτήθηκαν από την Επιτροπή κατά τα τελευταία έτη και, εάν συντρέχει περίπτωση, τους
σηµαντικότερους πειραµατισµούς που αναπτύχθηκαν στα κράτη µέλη, ούτως ώστε να είναι δυνατή η
µελέτη τους από άλλες χώρες (συµπεριλαµβανοµένων των υποψήφιων χωρών) και να αναπτυχθεί ένα
πνεύµα συνεργασίας, διάδοσης και ενίσχυσης, το οποίο να προωθεί τη διαπαιδαγώγηση των
καταναλωτών.

Μελέτη των δυνατοτήτων σύστασης ενός εικονικού σχολείου διαπαιδαγώγησης των καταναλωτών, µε
την αξιοποίηση του δυναµικού των νέων τεχνολογιών και των εµπειριών που ήδη υφίστανται στις
διάφορες χώρες σε σχέση µε αυτό το θέµα. Θα ήταν επιθυµητό να ληφθούν υπόψη, επίσης, οι
εκπαιδευτικές εµπειρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθµίδες, όπως το
πρόγραµµα ERASMUS.

 Παρουσίαση από την Επιτροπή προτάσεων, οι οποίες:

� να καθιστούν δυνατή τη γενίκευση της διαπαιδαγώγησης των καταναλωτών, ούτως ώστε να
µπορούν όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες να ασκούν το δικαίωµα και την υποχρέωση να
διαπαιδαγωγούνται και να καταρτίζονται ως καταναλωτές,

� να καθιστούν δυνατό τον καλύτερο συντονισµό των δράσεων διαπαιδαγώγησης, καθώς και την
έκδοση κατάλληλων διδακτικών υλικών, µεταξύ των άλλων και µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου,
προκειµένου να ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά αρχικά χαρακτηριστικά των ευρωπαίων
καταναλωτών,
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� να επιτρέπουν την κατάρτιση των επιµορφωτών, των ενήλικων καταναλωτών και των ευάλωτων
οµάδων του πληθυσµού,

� να εξασφαλίζουν τη συνεχή και ποιοτική επιµόρφωση των µελών των οργανώσεων των
καταναλωτών και άλλων οργανισµών και ιδρυµάτων για την κατανάλωση.

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez
(Tηλ. : + 32 2 546 9501 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

•  Ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων
 Εισηγητής: ο κ. WOLF (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � D)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 32 τελικό � 2003/0021 CNS � CESE 411/2003

� Κύρια σηµεία: 
 

      Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τη βασική αρµοδιότητα της Κοινότητας για την ασφάλεια των πυρηνικών
εγκαταστάσεων και τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και επιδοκιµάζει τη σχετική
πρωτοβουλία της Επιτροπής, µεταξύ των άλλων και όσον αφορά την ενσωµάτωση των υποψήφιων
χωρών. Τα σηµερινά καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των κρατών µελών και των υπηρεσιών ασφαλείας
τους θα πρέπει να διατηρηθούν στο ακέραιο.

Η Κοινότητα θα πρέπει να προσανατολιστεί προς τους ορισµούς και τις ρυθµίσεις του ∆ιεθνούς
Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας (ΙΑΕΟ) και να εξασφαλίσει την πλήρη και αυστηρή εφαρµογή τους. Η
εφαρµογή της οδηγίας (διαδικασία, χρονοδιάγραµµα) πρέπει να στηριχθεί στην επιδιωκόµενη ισορροπία
µεταξύ της αρχής της διατήρησης των κεκτηµένων δικαιωµάτων, της ασφάλειας του προγραµµατισµού
και της νοµικής ασφάλειας, από τη µία πλευρά, και της εγγύησης του ανώτατου δυνατού επιπέδου
ασφαλείας, από την άλλη. H EOKE συµφωνεί µε την πρόταση της Επιτροπής να διασφαλιστεί η διάθεση
των απαραίτητων πόρων εκ µέρους των κρατών µελών, αφενός, για την ασφάλεια των πυρηνικών
εγκαταστάσεων όσο λειτουργούν και, αφετέρου, για τη διενέργεια εργασιών παροπλισµού.

Συµµερίζεται, επίσης, την άποψη της Επιτροπής ότι κάθε κράτος µέλος οφείλει να φροντίζει για την
αποθήκευση των πυρηνικών αποβλήτων που παράγονται στην επικράτειά του σε κατάλληλα γεωλογικά
στρώµατα µεγάλου βάθους, χωρίς αυτό να αποκλείει την εθελοντική συνεργασία γειτονικών κρατών
µελών. Συνιστά, ωστόσο, να διαµορφωθεί µε µεγαλύτερη ελαστικότητα το χρονοδιάγραµµα για τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας των τόπων τελικής αποθήκευσης εκ µέρους των κρατών µελών και να
προσαρµοστεί στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε χώρας.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher

(Tηλ.: + 32 2 546 8287 � e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

•  Εσπευσµένη σταδιακή καθιέρωση των απαιτήσεων διπλού κύτους
 Εισηγήτρια: η κα ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ-ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ (Εργοδότες � EL)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 780 τελικό � 2003/0310 COD � CESE 415/2003

� Κύρια σηµεία: 
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Η ΕΟΚΕ λυπάται που προέκυψε και δεύτερη οικολογική καταστροφή µε τη βύθιση του πετρελαιοφόρου
Prestige. Λυπάται που δεν εισακούστηκαν οι επανειληµµένες εκκλήσεις της (στις γνωµοδοτήσεις της για
τις δέσµες Erika I και II) για τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων και αισθάνεται υποχρεωµένη να τις
επαναλάβει µε την ελπίδα ότι θα ληφθούν υπόψη. 

Η ΕΟΚΕ υποδέχεται, συνεπώς, ευνοϊκά την πρόταση κανονισµού που υποβάλλεται από την Επιτροπή
σχετικά µε την εσπευσµένη καθιέρωση των προδιαγραφών διπλού κύτους.

Επιπλέον, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι: 
•  η αναζήτηση των αιτίων του ατυχήµατος αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, για να µπορέσουν να

ληφθούν λογικά, εφικτά και αναλογικά µέτρα που θα αντιµετωπίζουν τις πραγµατικές αιτίες
παρόµοιων ατυχηµάτων,

•  θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση του αντικτύπου των σηµερινών µέτρων στην αειφορία, η
οποία να καλύπτει τις πιθανές οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις,

•  υπάρχει επιτακτική ανάγκη να εφαρµοστούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και αυστηρότερα οι
δέσµες Erika I και ΙΙ και να θεσπιστεί επειγόντως καθεστώς για τα αγκυροβόλια καταφυγής και να
καταρτιστεί σχέδιο αντιµετώπισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο ΕΕ που να
αναθέτει την ευθύνη της παροχής βοήθειας σε πλοία που αντιµετωπίζουν δυσκολίες κατά προτίµηση
στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα,

•  θα πρέπει να υιοθετηθεί επειγόντως µια δέσµη µέτρων Erika ΙΙΙ, η οποία να ρυθµίζει τη συµµετοχή
του ανθρώπινου παράγοντα στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Όσον αφορά την απαγόρευση των πετρελαιοφόρων µονού κύτους για τη µεταφορά βαρέων κλασµάτων
πετρελαίου, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι θα µπορούσαν να προβλεφθούν ορισµένες παρεκκλίσεις.

 
Τέλος, δεδοµένων των σοβαρών κοινωνικο-οικονοµικών επιπτώσεων και του διεθνούς χαρακτήρα των
θαλάσσιων µεταφορών, τα κράτη µέλη της ΕΕ θα πρέπει να προσπαθήσουν να καθορίσουν µε ταχείες
διαδικασίες µέσω του ∆ΝΟ, προκειµένου να εφαρµοστεί παγκοσµίως, ένα ικανοποιητικό
χρονοδιάγραµµα για την εσπευσµένη σταδιακή απόσυρση των πετρελαιοφόρων µονού κύτους. Η ΕΕ θα
αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών της να
εξασφαλίσει σε εύθετο χρόνο επαρκή περιβαλλοντική προστασία στο κοινοτικό επίπεδο.  

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

•  Επικίνδυνες ουσίες / Εννεϋλοφαινόλη και κονία
 Εισηγητής: ο κ. NOLLET (Μισθωτοί � B)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 459 τελικό � 2002/0206 COD � CESE 399/2003

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez
(Tηλ. : + 32 2 546 9501 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

•  Πρόγραµµα έρευνας / Ασθένειες
 Εισηγητής: ο κ. BEDOSSA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � F)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 474 τελικό � 2002/0211 COD � CESE 414/2003
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez
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(Tηλ. : + 32 2 546 9501 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 
 
3. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

•  Απλοποίηση (ΠΕΑ)
 Εισηγητής: ο κ. SIMPSON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � UK)
 
� Έγγραφα αναφοράς: Πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 398/2003

� Κύρια σηµεία: 

Η γνωµοδότηση τονίζει τη σοβαρότητα των θεµάτων που έχουν σχέση µε την απλούστευση, την
καλύτερη νοµοθεσία και τη βελτιωµένη διακυβέρνηση και τη σηµασία που έχει η εξεύρεση
αποτελεσµατικής λύσεως στο εγγύς µέλλον για τα προβλήµατα που έχουν εντοπιστεί στον τοµέα αυτό.
Επαναλαµβάνει ότι δεν θεωρεί ότι αυτό είναι κυρίως θέµα απορύθµισης. Η επιλογή δεν είναι µόνο
µεταξύ ρύθµισης και αυτορρύθµισης, αλλά και µεταξύ καλής και εναρµονισµένης νοµοθεσίας, αφενός,
και χαµηλής ποιότητας και κατακερµατισµένης νοµοθεσίας, αφετέρου, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και
εθνικό επίπεδο. 

Η γνωµοδότηση υποστηρίζει ευρέως τις προτάσεις που περιέχονται στα έγγραφα της Επιτροπής και,
ειδικότερα, επιδοκιµάζει την επέκταση των τακτικών αξιολογήσεων των επιπτώσεων στο ετήσιο
πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής. Συνεπώς,  υποστηρίζει σθεναρά τις προτάσεις της Επιτροπής για
ευρύτερες διαβουλεύσεις· αυτό δεν θα πρέπει να αποκλείει τις εκ των υστέρων διαβουλεύσεις και τη
διάθεση να χρησιµοποιείται η ανατροφοδότηση αυτή για να τη βελτίωση της διαδικασίας προετοιµασίας
των µελλοντικών περιοδικών εκτιµήσεων των επιπτώσεων. 

Η κωδικοποίηση του κοινοτικού κεκτηµένου, που µπορεί να οδηγήσει σε εντυπωσιακή µείωση του
όγκου του και σε ανάλογη βελτίωση της σαφήνειας, της προσβασιµότητας και της αποτελεσµατικότητάς
του, θα πρέπει να συνεχιστεί µε αποφασιστικότητα και επιµονή. 

 Η γνωµοδότηση υποστηρίζει επίσης ότι οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων θα πρέπει να βασίζονται σε
ένα επίσηµο Σύστηµα Ανάλυσης του Κανονιστικού Αντίκτυπου. Εάν τροποποιήσεις των νοµοθετικών
σχεδίων ακυρώνουν τις αρχικές εκτιµήσεις του αντίτυπου, οι εν λόγω τροποποιήσεις θα πρέπει να
συνοδεύονται από τροποποιηµένη εκτίµηση αντίκτυπου. 

Η ΕΟΚΕ επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να ληφθούν µέτρα ώστε οι αρχές της υπευθυνότητας,
της αναλογικότητας, της διαφάνειας και της νοµικής ασφάλειας να συµβάλουν στη βελτίωση του
νοµοθετικού πλαισίου. Η διακυβέρνηση που δεν βασίζεται στις αρχές αυτές δεν µπορεί να είναι
πραγµατικά δηµοκρατική. Η ΕΟΚΕ καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο να αναλάβουν
σταθερή δέσµευση προς την ίδια κατεύθυνση. 

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

4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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•  Ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού
 Εισηγητής: ο κ. CAMBUS (Μισθωτοί � F)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 488 τελικό � 2002/0219 COD-0221 CNS � CESE 400/2003

� Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τον στόχο της Επιτροπής να προσδιοριστούν κοινοί προσανατολισµοί για θέµατα
ασφάλειας του εφοδιασµού της Ένωσης µε πετρέλαιο και µε φυσικό αέριο.

Όσον αφορά το πετρέλαιο, η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόταση να υποχρεωθούν τα κράτη µέλη να
θεσπίσουν οργανισµό που θα εξασφαλίζει µια κεντρική αποθήκευση ασφαλείας, αλλά:

� Αντιµετωπίζει µε µεγάλη επιφύλαξη την πρόταση να αυξηθεί από 90 σε 120 ηµέρες η υποχρέωση
διατήρησης αποθεµάτων ασφαλείας για όλα τα κράτη µέλη. Κρίνει ότι το πρόσθετο κόστος µιας
τέτοιας απόφασης δεν µπορεί να δικαιολογηθεί από αντίστοιχες θετικές αντισταθµίσεις.

� Είναι εξίσου επιφυλακτική απέναντι στην ιδέα της χρησιµοποίησης αυτών των στρατηγικών
αποθεµάτων για παρέµβαση στις τιµές του πετρελαίου, όταν ο φόβος ενδεχόµενης εκ των
πραγµάτων έλλειψης του εφοδιασµού οδηγεί τους φορείς σε προληπτικές αγορές, πράγµα που
δηµιουργεί κλίµα πανικού και συνακόλουθη αύξηση των τιµών.

� Φρονεί ότι η δράση της Ένωσης για τη διαχείριση των κρίσεων εφοδιασµού µε πετρέλαιο πρέπει να
διεξάγεται στα πλαίσια του ∆ΟΕ, ώστε να έχει επαρκή βαρύτητα και προοπτικές αποτελεσµάτων.

Για τον τοµέα του φυσικού αερίου, η ΕΟΚΕ συµµερίζεται τη βούληση της Επιτροπής να ανατεθεί στα
κράτη µέλη η ευθύνη να ορίσουν τους κανόνες που επιβάλλονται στους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται
η ασφάλεια εφοδιασµού.

Η ΕΟΚΕ διερωτάται σχετικά µε το αποτέλεσµα µιας ενδεχόµενης απαλλαγής των νεοεισερχόµενων
στην αγορά φορέων από τις υποχρεώσεις ασφάλειας του εφοδιασµού και προτείνει να αποτελεί αυτό το
θέµα αρµοδιότητα των κρατών µελών.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Raffaele Del Fiore

(Tηλ.: + 32 2 546 9794 � e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

5. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

•  Ετήσιες στατιστικές χάλυβα
 Γενικός εισηγητής: ο κ. ΡΕΖΖΙΝΙ (Εργοδότες � Ι)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 584 τελικό � 2002/0251 COD � CESE 413/2003

� Κύρια σηµεία: 

1. Στην πρώτη αυτή γνωµοδότηση που κατήρτισε η νεοσυσταθείσα Συµβουλευτική της Επιτροπή
Βιοµηχανικών Μεταλλαγών, η ΕΟΚΕ επικροτεί σε γενικές γραµµές την πρόταση της Επιτροπής και τον
στόχο της συλλογής σηµαντικών στατιστικών στοιχείων για τον χαλυβουργικό τοµέα, τα οποία να
ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των θεσµικών υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων, της
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βιοµηχανίας, του παγκόσµιου δικτύου παραγωγής χάλυβα, του κοινωνικού διαλόγου και των
διαδικασιών εξορθολογισµού και εκσυγχρονισµού, ιδίως στις υποψήφιες χώρες.

  
2. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν µέσω των προτεινόµενων ερωτηµατολογίων ενδέχεται, εντούτοις,
να αποδειχθούν ανεπαρκή όσον αφορά τον υπολογισµό της αποτελεσµατικότητας, της εξοικονόµησης
και της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας. Στην περίπτωση αυτή, θα µπορούσαν να παρασχεθούν
συµπληρωµατικές στατιστικές για τον τοµέα αυτό, µέσω των ερευνητικών δραστηριοτήτων της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Τα πρόσθετα αυτά στοιχεία θα πρέπει να ενσωµατωθούν σε
ένα περιεκτικό και προσαρµοσµένο στα σύγχρονα δεδοµένα πλαίσιο, το οποίο θα µπορέσει να
εξυπηρετήσει τη µελλοντική πολιτική στρατηγική του τοµέα.

3. Οι πληροφορίες για την κατανάλωση χάλυβα από τους τοµείς χρήσης έχουν ουσιώδη σηµασία τόσο
για τους καταναλωτές όσο και για τους παραγωγούς. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν διαθέσιµοι και
ορισµένοι δείκτες δραστηριότητας, κατανεµηµένοι ανά χώρα και τύπο προϊόντος, καθώς και δείκτες που
να σχετίζονται µε τους τοµείς απορρόφησης της πωλούµενης παραγωγής και µε τα στοιχεία πρόβλεψης
των παραγγελιών.

 4. Η συλλογή των στοιχείων αυτών θα µπορούσε, αντί να επιβαρύνει τη Eurostat, να πραγµατοποιείται
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κατάρτισης στατιστικών και ανάλυσης των αντίστοιχων υπηρεσιών
της Επιτροπής, ειδικότερα της Γ∆ "Επιχειρήσεις", η οποία θα πρέπει, κατά την ΕΟΚΕ, να προβαίνει σε
περιοδική και συντονισµένη ανάλυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας, ιδίως στις
χώρες που θα προσχωρήσουν στην ΕΕ. Η ανάλυση αυτή θα µπορούσε να καλύπτει επίσης τις ανάγκες
σε θέσεις απασχόλησης και τις σχετικές τάσεις στον εν λόγω τοµέα.

  
5. Στην πρόταση δεν γίνεται καµία αναφορά στις χώρες που θα προσχωρήσουν στην ΕΕ και στις
στατιστικές για τις µελλοντικές κοινοτικές πολιτικές που τις αφορούν. Ως προς το θέµα αυτό είναι
αναγκαία µια στοχοθετηµένη δράση, ούτως ώστε να µπορέσει να αποκατασταθεί και να προσαρµοστεί
στα νέα δεδοµένα το σύνολο των στατιστικών τους.

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. José Miguel Colera Rodriguez
(Tηλ.: + 32 2 546 9629 � e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

6.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

•  Για έναν ΠΟΕ µε ανθρώπινο πρόσωπο: οι προτάσεις της ΕΟΚΕ
 Εισηγητής: ο κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ (Εργοδότες � EL)
 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 412/2003

� Κύρια σηµεία: 

Ο ΠΟΕ βρίσκεται σήµερα µπροστά σε µία στιγµή αποφάσεων, οι οποίες θα πρέπει να λάβουν σοβαρά
υπόψη τους τις νέες συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσµια οικονοµία (προβλήµατα από την
ελευθέρωση του εµπορίου, περιβαλλοντολογικά προβλήµατα, αγροτικές αναδιαρθρώσεις κλπ.), αλλά
και τις αντιδράσεις της παγκόσµιας κοινότητας στα κρίσιµα ανθρωπιστικά και κοινωνικά προβλήµατα
(κοινωνικές ανισότητες, διεύρυνση της φτώχειας, επικίνδυνες επιδηµίες κλπ.). 
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Η παρούσα γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ έχει ως στόχο να συµβάλει εποικοδοµητικά στον παγκόσµιο
διάλογο και στις προσπάθειες της Επιτροπής που βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε να αποκτήσει ο ΠΟΕ ένα
πιο ανθρώπινο πρόσωπο και να ικανοποιήσει έτσι τα δίκαια αιτήµατα των αναπτυσσόµενων χωρών,
αλλά και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι τον κατηγορούν για έλλειψη ευαισθησίας,
διαφάνειας, προσαρµοστικότητας και ευελιξίας. 

Η ΕΟΚΕ προτείνει: 

•  τη δηµιουργία µίας κοινοβουλευτικής διάστασης του ΠΟΕ, µε σκοπό να διευρυνθεί ο δηµοκρατικός
διάλογος, αλλά και να υπάρχει πιο βαρύνουσα συµβολή των εκλεγµένων εκπροσώπων στις
εργασίες του,

•  την καθιέρωση θεσµοθετηµένου διαλόγου µεταξύ του ΠΟΕ και των φορέων της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών, αφού γίνει η αναγκαία επιβεβαίωση και αναγνώριση των φορέων αυτών
και αφού καθιερωθεί ένας συγκεκριµένος και διαρθρωµένος κώδικας επικοινωνίας,

•  την καθιέρωση θεσµοθετηµένου διαλόγου µεταξύ του ΠΟΕ και των λοιπών διεθνών οργανισµών
(ΟΗΕ, ∆Τ, ∆ΝΤ, ΟΟΣΑ, ∆ΟΕ κλπ.) αλλά και περιφερειακών διακρατικών οργανισµών, 

•  τη συνεχή και αδιάλειπτη ενίσχυση των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών µε τη µεταφορά πόρων και
τεχνογνωσίας, ώστε να καταστεί ουσιαστική και γόνιµη η συµµετοχή τους στις διαδικασίες του
ΠΟΕ.

Η ΕΟΚΕ προτείνει να αναληφθούν εκ µέρους της πρωτοβουλίες για τον συντονισµό των Οικονοµικών
και Κοινωνικών Συµβουλίων που υπάρχουν στον κόσµο (π.χ. των Οικονοµικών και Κοινωνικών
Συµβουλίων της Αφρικής, της Κίνας κλπ.) σε σχέση µε θέµατα του ΠΟΕ, µέσω της κατάρτισης κοινών
γνωµοδοτήσεων, οι οποίες θα παρουσιάζονται στις Υπουργικές ∆ιασκέψεις ως συνεισφορά της
κοινωνίας των πολιτών. 

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jean-François BENCE
(Tηλ.: + 32 2 546 93 99 � e-mail: Jean-Francois.Bence@esc.eu.int)

7. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

•  Για ένα νοµικά δεσµευτικό µέσο των Ηνωµένων Εθνών υπέρ των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
 Εισηγητής: ο κ. CABRA DE LUNA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � Ε)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 16 τελικό � CESE 407/2003

� Κύρια σηµεία: 

Η ΕΟΚΕ επικροτεί την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι η προστασία που παρέχεται από
τα υφιστάµενα διεθνή µέσα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωµάτων δεν είναι επαρκής για τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες. Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ της στροφής από την παλιά ιατρική προσέγγιση σε µια κοινωνική
προσέγγιση, βασισµένη στα ανθρώπινα δικαιώµατα.

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι το νοµικά δεσµευτικό µέσο θα πρέπει να είναι Σύµβαση και ότι θα πρέπει να
περιλαµβάνει έναν ειδικό κανόνα που να δηλώνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι καθολικά και
εποµένως καλύπτουν όλους τους ανθρώπους, µεταξύ των οποίων και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και
χρόνιες ασθένειες. Επιπλέον, θεωρεί ότι τα περιεχόµενα της Σύµβασης πρέπει να τονίζουν ότι τα κράτη
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οφείλουν να λάβουν µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι πραγµατικά σε
θέση να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους.

Η ΕΟΚΕ θεωρεί πολύ σηµαντικό να διαδραµατίσει η ΕΕ πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόµενη
συνεδρίαση της επιτροπής ad hoc και συνιστά στην Προεδρία της ΕΕ να επιδιώξει µια κοινή θέση όλων
των κρατών µελών της ΕΕ και των υποψήφιων για ένταξη χωρών.  Η ΕΟΚΕ, ως αντιπροσωπευτική
φωνή της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, επιθυµεί να συµµετάσχει ενεργά στις µελλοντικές
εργασίες της ΕΕ για αυτό το θέµα.

� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Susanne Johansson
(Tηλ.: + 32 2 546 9619 � e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

•  Προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις σπουδές, την
επαγγελµατική κατάρτιση ή τον εθελοντισµό

Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAÑOS (Εργοδότες - Ε)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 548 τελικό � 2003/0242 CNS � CESE 403/2003

� Κύρια σηµεία:
 

H EOΚΕ αξιολογεί θετικά τη βούληση της Επιτροπής να θεσπίσει νοµοθεσία σχετικά µε τις νόµιµες
οδούς µετανάστευσης και υποδέχεται ευνοϊκά το περιεχόµενο της πρότασης οδηγίας.

Η δυνατότητα κινητικότητας που παρέχεται στους σπουδαστές, προκειµένου να συµπληρώσουν τις
σπουδές τους σε άλλο κράτος µέλος από εκείνο που τους χορήγησε την αρχική άδεια, αποτελεί, κατά
την άποψη της ΕΟΚΕ, ένα θετικό βήµα.

Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει µια θεµελιώδη πτυχή του θέµατος: η κατάρτιση σε ευρωπαϊκά
εκπαιδευτικά ιδρύµατα νέων προερχόµενων από τρίτες χώρες πρέπει να συµβάλει στην ανάπτυξη των
χωρών αυτών και όχι να αποτελεί ένα επιπλέον πρόβληµα για αυτές. Συνεπώς, η ΕΟΚΕ συµµερίζεται τη
γνώµη της Επιτροπής ότι πρέπει να αποτραπεί η επέκταση του φαινοµένου της διαρροής εγκεφάλων.

Το δικαίωµα στην εργασία, που παρέχεται στους σπουδαστές και τους ασκούµενους, γίνεται επίσης
ευνοϊκά δεκτό από την ΕΟΚΕ, η οποία θα επιθυµούσε να επεκταθεί και στους µη αµειβόµενους
ασκούµενους.

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Pierluigi Brombo
 (Tηλ.: + 32 2 546 9718 � e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)
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8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

•  Τόπος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου / Κανόνες ΦΠΑ
Εισηγητής: ο κ. ΡΕΖΖΙΝΙ (Εργοδότες � Ι)

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 688 τελικό � 2002/0286 CNS � CESE 409/2003

� Κύρια σηµεία: 

Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ των στόχων που επιδιώκει η πρόταση της Επιτροπής, αλλά διατυπώνει ορισµένες
επιφυλάξεις. 

   Η ΕΟΚΕ προτείνει η προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου σε άτοµο που είναι
εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος από εκείνο του πωλητή να φορολογείται από το κράτος µέλος της
κατανάλωσης, εάν το άτοµο αυτό δεν αγοράσει τα αγαθά αυτά µε σκοπό τη µεταπώλησή τους. Ο
οφειλέτης του φόρου θα πρέπει να είναι ο αγοραστής, εάν είναι εγγεγραµµένος για τον ΦΠΑ σε αυτό το
κράτος µέλος. Εάν δεν είναι εγγεγραµµένος, τότε οφειλέτης του φόρου θα πρέπει να είναι ο πωλητής, ο
οποίος και θα πρέπει να εγγραφεί  προς το σκοπό αυτό. 

Η ΕΟΚΕ επιµένει ότι είναι απαραίτητο να διαλευκανθούν ορισµένοι όροι που χρησιµοποιούνται στο
κείµενο της πρότασης της Επιτροπής. 

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Pawel Olechnowicz
(Tηλ.: + 32 2 546 9972 � e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

 

9. ΑΛΙΕΙΑ

•  Αλιευτικοί πόροι / Μεσόγειος
Εισηγητής: ο κ. CHAGAS (Μισθωτοί � Ρ)

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 535 τελικό � CESE 402/2003

� Κύρια σηµεία: 

Η ΕΟΚΕ υποδέχεται µε µεγάλο ενδιαφέρον αυτή την ανακοίνωση της Επιτροπής και τους τρόπους που
προβλέπει για την επίτευξη του στόχου της επανεξέτασης, εντός τριετίας, της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής στη Μεσόγειο, ιδίως µέσω της εφαρµογής της πανοπλίας των υφισταµένων διαχειριστικών
µηχανισµών της ΚΑΠ.

Η ΕΟΚΕ σηµειώνει, επίσης, την πρόθεση που διατυπώνεται στην ανακοίνωση, σύµφωνα µε την οποία οι
δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν σε κοινοτικό επίπεδο για την επίτευξη του στόχου αυτού θα
αποτελούν καρπό ευρείων συζητήσεων µε τη συµµετοχή των παραγόντων και των κοινωνικών εταίρων
στα πλαίσια ειδικών οργανισµών, είτε υφισταµένων είτε που θα δηµιουργηθούν για το σκοπό αυτό. Η
σύσταση Περιφερειακού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου για τη Μεσόγειο, όπως προβλεπόταν στον "Χάρτη
πορείας", θα µπορούσε να αποτελέσει σηµαντικό βήµα προς την ορθή κατεύθυνση. Η ΕΟΚΕ
επισηµαίνει επίσης µε ενδιαφέρον το έργο που επιτελείται επί του παρόντος µε στόχο τη δηµιουργία
µιας ένωσης αλιέων ολόκληρης της Μεσογείου, τονίζοντας ότι είναι σηµαντικό στη διαδικασία αυτή να
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συµµετάσχουν οι κυριότεροι παράγοντες και, ειδικότερα, οι εφοπλιστές και οι εκπρόσωποι των
εργαζοµένων.

Η διαφύλαξη κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών για την προστασία των βιολογικών πόρων της
αλιείας απαιτεί, γενικά, ιδιαίτερη µέριµνα σε θέµατα περιβαλλοντικών µέτρων και δράσεων
καταπολέµησης της ρύπανσης και προστασίας των βιοτόπων. Τούτο λαµβάνει ιδιαίτερα επείγοντα
χαρακτήρα σε µια θάλασσα που παρουσιάζει τις ιδιαιτερότητες της Μεσογείου.

Πράγµατι, η πλήρης εφαρµογή στη Μεσόγειο των πτυχών ∆ιατήρηση, ∆ιαρθρωτική Πολιτική και
Πολιτική Αγορών, ακόµη και µε τις προσαρµογές που αναγκαστικά θα επιβάλει η συγκεκριµένη
κατάσταση, θα επιφέρει κοινωνικές συνέπειες για εκείνους που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους
στα ύδατά της και εξαρτώνται από αυτήν για την επιβίωσή τους.

Η ΕΟΚΕ συνιστά την πλήρη ενσωµάτωση της κοινωνικής διάστασης στη µεταρρύθµιση της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής για την περιοχή αυτή, ως αποφασιστικό στοιχείο που θα της προσδώσει
αξιοπιστία.

� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Silvia Calamandrei
 (Tηλ.: + 32 2 546 9657 � e-mail: Silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Τροποποίηση / Εκπαίδευση των ναυτικών
Εισηγητής: ο κ. CHAGAS (Μισθωτοί � Ρ)

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 1 τελικό � 2003/0001 COD � CESE 401/2003

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

10.  ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

•  Προγραµµατισµός των διαρθρωτικών ταµείων / URBAN 2002-2006
Εισηγητής: ο κ. DI ODOARDO (Μισθωτοί � Ι)

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 308 τελικό � CESE 408/2003

� Κύρια σηµεία: 

H ΕΟΚΕ θεωρεί θετική την πρωτοβουλία της Επιτροπής να παρατείνει την πρωτοβουλία URBAN,
αυξάνοντας στo πλαίσιο της URBAN ΙΙ, τον αριθµό των προγραµµάτων που εξετάζονται και
ταυτόχρονα απλουστεύοντας τις διοικητικές διαδικασίες. 

      Εξίσου θετική κρίνει την προώθηση της ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ των δικαιούχων πόλεων, καθώς
και την απόφαση να αφιερωθεί το 40% των προβλεπόµενων δαπανών σε δράσεις φυσικής και
περιβαλλοντικής ανάπλασης. 

mailto:Silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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      Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τη µεγάλη σηµασία που έχει η συµµετοχή των τοπικών αρχών στον
προγραµµατισµό, τη διαχείριση και την εποπτεία των προγραµµάτων, απαραίτητη συνθήκη για να
επιτευχθεί πιο αποφασιστική συνεργία δηµόσιων και ιδιωτικών πόρων. 

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η πρωτοβουλία URBAN θα πρέπει στο µέλλον να προσανατολιστεί προς
την υποστήριξη µιας ικανοποιητικής στεγαστικής πολιτικής, τη βελτίωση της ποιότητας και της
ποσότητας των υπηρεσιών στις συνοικίες που αποτελούν το αντικείµενο των παρεµβάσεων, όπως επίσης
να συµπεριλάβει στις προτεραιότητές της τις προβληµατικές που συνδέονται µε τη γήρανση του
πληθυσµού των πόλεων. 

Η ΕΟΚΕ, τέλος, δίδει άλλη µια φορά έµφαση στη σηµασία της επαλήθευσης του γεγονότος ότι οι νέες
µορφές του πολεοδοµικού ζητήµατος αντιµετωπίζονται στο πρόγραµµα URBAN µε καινοτόµο και
πειραµατικό τρόπο, µε παρεµβάσεις που έχουν ως στόχο τη διακυβέρνηση των φαινοµένων αστικού
διασκορπισµού καθώς και τη θέσπιση πολιτικών ανάπλασης των περιοχών αυτών. 

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

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

και συνέχειες που δόθηκαν

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση :

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

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών

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


Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 59
Type: http:

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

Old: mailto:josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int
New: mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu

Page: 68
Type: mailto

Old: mailto:Jean-Francois.Bence@esc.eu.int
New: mailto:Jean-Francois.Bence@cese.europa.eu

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:pawel.olechnowicz@esc.eu.int
New: mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 72
Type: mailto

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

Page: 73
Type: http:

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