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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. 20/2003: letters containing toxic chemical substances·

Αριθ. 21/2003: Επισκέπτες (εννέα ή περισσότεροι που προσκαλούνται απευθείας από Βουλευτές
Νέοι κανόνες που ισχύουν από 1ης Ιουνίου 2003·

Αριθ. 22/2003: Πρόσβαση στο Κοινοβουλευτικό Κέντρο Τεκµηρίωσης κατά τις θερινές διακοπές·

Αριθ. 23/2003: ∆ιαδικασία  που ακολουθείται σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας·

Αριθ. 24/2003:  Ωράρια λειτουργίας των διαφόρων µονάδων εστίασης στις Βρυξέλλες, το
 Στρασβούργο και το Λουξεµβούργο κατά τη θερινή περίοδο 2003.

Αριθ. 25/2003: Κατ' εξαίρεση πρόσβαση των «ασκουµένων» στα κτήρια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια των κοινοβουλευτικών διακοπών
 (Ιούλιος-Αύγουστος 2003)

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

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

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

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

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΟΛΛΑΝ∆ΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 2 Ιουνίου  2003,  το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του ορισµού  της

κας  Karla M.H. PEIJS (PPE-DE/NL)

ως Υπουργού Μεταφορών στην Κυβέρνηση της Ολλανδίας.

Σύµφωνα µε το άρθρο 8,  παράγραφος 4 του Κανονισµού,  η λήξη της εντολής της στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο λήγει µε ισχύ από  τις  27 Μαϊου 2003.

_______________

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΓΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8,  παράγραφος 3 του Κανονισµού

ο κ. Karel DILLEN (NI/BE)

παραιτήθηκε από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από  τις  31 Μαϊου  2003.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώστη κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 4ης Ιουνίου 2003.

_______________
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΓΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8,  παράγραφος 3 του Κανονισµού

ο κ. Frank VANHECKE (NI/BE)

παραιτήθηκε από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από τις 5 Ιουνίου  2003.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 4ης Ιουνίου 2003.

_______________

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΓΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 3 του Κανονισµού

ο  κ. Daniel DUCARME (ELDR/BE)

παραιτήθηκε από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από  τις 5 Ιουνίου  2003.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 5ης Ιουνίου  2003.

_______________



ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ10

∆ελτίο 30.06.2003 - EL - PE 332.926

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΟΛΛΑΝ∆ΟΥ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 18ης Ιουνίου 2003, έλαβε γνώση της
εκλογής

του κ. Peter PΕX

σε αντικατάσταση της καςKarla M.H.PEIJS  (PPE-DE/NL),  µε ισχύ από 11 Ιουνίου 2003.

_______________

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΒΕΛΓΟΥ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 18ης Ιουνίου 2003, έλαβε γνώση της
εκλογής

της κ. Αnne ANDΡÉ-LÉONARD

σε αντικατάσταση του  κ. Daniel DUCARME (ELDR/BE), µε ισχύ από 16 Ιουνίου  2003.

___________________

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΒΕΛΓΟΥ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 18ης Ιουνίου 2003, έλαβε γνώση της
εκλογής

του κ.Philip CLAEYS

σε αντικατάσταση του κ. Karel DILLEN  (NI/BE),  µε ισχύ από 16 Ιουνίου 2003.
_______________
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΒΕΛΓΟΥ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 18ης Ιουνίου 2003, έλαβε γνώση της
εκλογής

του κ. Koenraad DILLEN

εις αντικατάσταση του κ.  Frank VANHECKE (NI/BE), µε ισχύ από 16 Ιουνίου  2003.

_____________________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

Κατά τη συνεδρίασή του της 2ας Ιουνίου 2003 ,  το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση  ότι

η κα  Elizabeth MONTFORT

προσχώρησε στην Οµάδα ΕΛΚ-Ε∆  µε ισχύ από τη 2α Ιουνίου 2003.

______________________
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Κατάσταση στις 20.06.2003)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Danielle Darras Ευρωπαϊκά ταµεία και υπεργολαβίες P-1696/03

Μιχαήλ Παπαγιαννάκης Εκτροφή γατιών για την πώληση του δέρµατός τους -
εξαπάτηση καταναλωτών

E-1697/03

Marco Cappato και Benedetto
Della Vedova

Κλείσιµο της σουδανικής εφηµερίδας "Khartoum
Monitor"

E-1698/03

Erik Meijer Η αδυναµία χρήσης αµαξοστοιχιών συνδυασµένης
µεταφοράς επιβατών σε κλινάµαξες και αυτοκινήτων
και άλλων αµαξοστοιχιών µεταφοράς ταξιδιωτών ξένων
σιδηροδροµικών εταιριών λόγω υψηλών τελών για
κοινή χρήση των γραµµών

E-1699/03

Paulo Casaca ∆ηµοσιονοµικές διορθώσεις E-1700/03

Ian Hudghton Παραδοσιακά φυτικά θεραπευτικά µέσα E-1701/03

Laura González Álvarez Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα τµήµατα Arenas-
Molledo, Pesquera-Reinosa και στο υποτµήµα Molledo-
Pesquera της οδού ταχείας κυκλοφορίας Cantabría-
Meseta (Κανταβρία-Ισπανία)

E-1702/03

Juan Naranjo Escobar Το στρες στην Ευρώπη E-1703/03

Juan Naranjo Escobar Κοινοτική αλληλεγγύη των νέων E-1704/03

Gabriele Stauner Έρευνες σχετικά µε δραστηριότητες της εταιρείας
Planistat Europe SA

P-1705/03

Gabriele Stauner Τα προγράµµατα MEDSTAT και MEDSTAT II E-1706/03

Σταύρος Ξαρχάκος Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εκτός ΕΕ P-1707/03

Emma Bonino ∆ολοφονία της Joyce Miamuna Katai, κρατικής
επιτρόπου για τα γυναικεία θέµατα και την κοινωνική
ανάπτυξη του οµόσπονδου κρατιδίου της Νασαράουας
στη Νιγηρία

P-1708/03

Σταύρος Ξαρχάκος Λειτουργία των κρεαταγορών στην Ελλάδα E-1709/03

Σταύρος Ξαρχάκος Το Ευρωπαϊκό Γραφείο για τις λιγότερο διαδεδοµένες
γλώσσες (EBLUL)

E-1710/03

Σταύρος Ξαρχάκος Προστασία ελληνικού νησιού που κινδυνεύει µε
εξαφάνιση

E-1711/03
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Σταύρος Ξαρχάκος Κοινοτική χρηµατοδότηση έργων και προµήθειας
τροχαίου υλικού στην Ελλάδα

E-1712/03

Ιωάννης Μαρίνος και Σταύρος
Ξαρχάκος

Λειτουργία της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα E-1713/03

Joan Vallvé Άντληση ύδατος από τον ποταµό  Segura E-1714/03

Pasqualina Napoletano Μεταφορά και εφαρµογή της οδηγίας E-1715/03

Mogens Camre Οι δηλώσεις του κ. Poul Nielson σχετικά µε την
παρουσία των ΗΠΑ στο Ιράκ

E-1716/03

Freddy Blak Λαθρεπιβάτες E-1717/03

Christopher Heaton-Harris Προστασία του παιδιού στον αθλητισµό E-1718/03

Erik Meijer Η αποτυχία των διατλαντικών διαλόγων και η
δηµοσιοποίηση των προσπαθειών για αποκατάσταση ή
όχι των εν λόγω διαλόγων

E-1719/03

Erik Meijer Η δηµιουργία κοινού µετώπου ΕΕ και ΗΠΑ έναντι του
υπολοίπου κόσµου, µέσω διεύρυνσης της αποστολής
του ∆ιατλαντικού Εµπορικού ∆ιαλόγου (TABD)

E-1720/03

Erik Meijer Η εξαίρεση των ελληνικών προορισµών από το σύστηµα
πώλησης σιδηροδροµικών εισιτηρίων των
σιδηροδροµικών επιχειρήσεων άλλων κρατών µελών
της ΕΕ

E-1721/03

Erik Meijer Η παρεµπόδιση των σιδηροδροµικών µεταφορών
Βορρά-Νότου, µέσω κατανοµής του εδάφους της πρώην
Γιουγκοσλαβίας σε τρεις από τις οκτώ ευρωπαϊκές
ζώνες Interrail

E-1722/03

Roy Perry Χειραγώγηση της αγοράς στη Σλοβακία P-1723/03

Freddy Blak Ojo, όπως είναι οι Eurogramme Limited, Eurogramme
Limited (succursale), Eurogramme Sarl ή Calethon
Holdings SA

P-1724/03

Reimer Böge Χρηµατοδότηση του συστήµατος επιτήρησης των
πλοίων VΜS για αλιευτικά σκάφη

E-1725/03

Mikko Pesälä Περιορισµός της ηχορρύπανσης από τη σκοποβολή E-1726/03

Antonio Di Pietro Νόµος Merloni σε ό,τι αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις E-1727/03

Adriana Poli Bortone Καταπολέµηση της κακοµεταχείρισης ανθρώπων και
της σεξουαλικής ασέλγειας σε βάρος ανηλίκων

E-1728/03

Roger Helmer Ασφάλειες αυτοκινήτων στη Λιθουανία P-1729/03

Maurizio Turco Ετήσια έκθεση  Eurojust  για το έτος 2002 P-1730/03
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Freddy Blak Παραβίαση των άρθρων 82 και 86 της Συνθήκης από τη
∆ανία

E-1731/03

Freddy Blak ∆ιακρίσεις λόγω της δανέζικης φορολογίας στη µπύρα E-1732/03

Jo Leinen Γλωσσική διάκριση σε προκηρύξεις διαγωνισµών στην
ΕΕ

E-1733/03

Maurizio Turco Ετήσια έκθεση  Eurojust  για το έτος 2002 E-1734/03

Michl Ebner Εναρµόνιση των αργιών E-1735/03

Jorge Hernández Mollar Παρουσία εκπροσώπου της Επιτροπής στο Πέµπτο
Παγκόσµιο Συνέδριο για το Αβοκάντο

E-1736/03

Jorge Hernández Mollar Θαλάσσιες µεταφορές γεωργικών προϊόντων της
Αλµερία

E-1737/03

Jorge Hernández Mollar Οργανισµός Ενέργειας στη Μάλαγα E-1738/03

Salvador Garriga Polledo Παράρτηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
απελευθέρωση ευρωπαίων τουριστών που έχουν πέσει
θύµατα απαγωγής

E-1739/03

Salvador Garriga Polledo Αποτελέσµατα του δοκιµαστικού σταδίου του
Ευρωπαϊκού Εξωδικαστικού ∆ικτύου (∆ίκτυο ΕΕ∆)

E-1740/03

Salvador Garriga Polledo Λευκή Βίβλος σχετικά µε τη γεωργική έρευνα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

E-1741/03

Roberta Angelilli Προγράµµατα υπέρ των ηλικιωµένων E-1742/03

Roberta Angelilli ∆ηµιουργία ενός χώρου λατρείας E-1743/03

Roberta Angelilli Κονδύλια για την ανάπλαση και τον
επαναχαρακτηρισµό του Colle del Duomo στο Viterbo

E-1744/03

Toine Manders και Herman
Vermeer

Ευρωπαϊκή ηµέρα ποδηλάτου E-1745/03

Proinsias De Rossa Αρχαιολογικά ευρήµατα στο Carrickmines Castle P-1746/03

΄Αννα Καραµάνου Ισραήλ - Άρση περιορισµού στη διακίνηση από και προς
τα κατεχόµενα

E-1747/03

Proinsias De Rossa Υποχρεωτικός έλεγχος επιβατηγών αυτοκινήτων E-1748/03

Erik Meijer Συγχρηµατοδότηση του αµερικανικού ελλείµµατος
πληρωµών εκ µέρους της Ευρώπης, χάρη στη
δεσπόζουσα θέση του δολαρίου στην αγορά πετρελαίου

E-1749/03

José Ribeiro e Castro Συνεργασία µε την Αγκόλα: Σταθερότητα - Απόµαχοι
της UNITA

E-1750/03

José Ribeiro e Castro Bενεζουέλα - Ανεργία και δηµοψίφισµα E-1751/03
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Eija-Riitta Korhola Οι αναλύσεις επιπτώσεων και η ασφάλιση αστικής
ευθύνης ως µέτρα για την πρόληψη ζηµιών από
πετρελαιοκηλίδες

E-1752/03

Ακυρωθείσα ερώτηση P-1753/03

Elisabeth Schroedter Κρεµαστή γέφυρα για τη σύνδεση του Rügen, ερώτηση
Ε-0543/03

E-1754/03

Caroline Jackson Φορολόγηση ευρωπαϊκών συνταξιοδοτικών εισφορών E-1755/03

Juan Ojeda Sanz Πιθανή κατάχρηση εξουσίας E-1756/03

Juan Ojeda Sanz Πιθανή κατάχρηση εξουσίας E-1757/03

María Sornosa Martínez Ανάγκη διεξαγωγής επιδηµιολογικών µελετών σχετικά
µε τις επιπτώσεις που είχε στην υγεία η έκχυση µαζούτ
από το Prestige

P-1758/03

Ιωάννης Μαρίνος Φαινόµενα διαφθοράς στη δηµόσια διοίκηση E-1759/03

Mario Borghezio Τορίνο-Λυών: προτεραιότητα για την Ευρώπη E-1760/03

Jan Mulder Η βιοµηχανική βιοτεχνολογία E-1761/03

Adriana Poli Bortone ∆ιακρίσεις κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση
εµπορευµάτων στην Ελλάδα

P-1762/03

Torben Lund Νοµοθεσία στον τοµέα της εκτροφής αλόγων στην Ε.Ε.,
στα κράτη µέλη και στα υποψήφια κράτη µέλη

E-1763/03

Torben Lund Μεταφορές όπλων και απαγόρευση εξαγωγών E-1764/03

Αλέξανδρος Αλαβάνος Απολύσεις στην εταιρία PALCO E-1765/03

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Καθυστερήσεις στην υπογραφή συµβάσεων
παραχώρησης στον ΠΑΘΕ

E-1766/03

Charles Tannock ∆ιώξεις Χριστιανών στην Ινδονησία E-1767/03

John Cushnahan Αποκατάσταση θυµάτων βασανιστηρίων E-1768/03

Dominique Vlasto Αποκατάσταση από το Ταµείο ΙΟΡC των ζηµιών που
προξένησε το ναυάγιο του Prestige

E-1769/03

Dominique Vlasto Αποκατάσταση από το Ταµείο ΙΟΡC των ζηµιών που
προξένησε το ναυάγιο του Prestige

E-1770/03

Jean-Pierre Bébéar ∆ιεθνές Ταµείο για την Αποζηµίωση από Πετρελαϊκές
Ρυπάνσεις (FΙΡΟL) - Θαλάσσια ρύπανση

P-1771/03

Claude Moraes Συνεδρίαση του Συµβουλίου στη Θεσσαλονίκη τον
Ιούνιο

E-1772/03

Claude Moraes Συνεδρίαση του Συµβουλίου στη Θεσσαλονίκη τον
Ιούνιο

E-1773/03
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Claude Moraes "Επαναπατρισµός" των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων E-1774/03

Ακυρωθείσα ερώτηση E-1775/03

Claude Moraes Παιδικό άσθµα και αλλεργικές νόσοι E-1776/03

Claude Moraes Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
στη Βέροια

E-1777/03

Claude Moraes Eξέταση των ικανοτήτων των αιτούντων άσυλο και των
προσφύγων

E-1778/03

Claude Moraes Οι εµπορικές διαπραγµατεύσεις Doha και τα φάρµακα
για την καταπολέµηση των ιών

E-1779/03

Claude Moraes Συµπεράσµατα της Στρογγυλής Τράπεζας για τον
αντισηµιτισµό και την ισλαµοφοβία

E-1780/03

Claude Moraes Το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα EQUAL µετά τη
διεύρυνση

E-1781/03

Claude Moraes Εκθεση προόδου για το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα
EQUAL

E-1782/03

Claude Moraes Συµφωνία συνεργασίας ΕΕ- Μπαγκλαντές E-1783/03

Claude Moraes Πρόσβαση στη Στρογγυλή Τράπεζα για τα Φάρµακα E-1784/03

Claude Moraes ∆ιαρθρωτικά Ταµεία E-1785/03

Claude Moraes Eπαφές µε ΜΚΟ  και κυβερνητικές υπηρεσίες των Ροµ E-1786/03

Claude Moraes Ανοικτή µέθοδος συντονισµού E-1787/03

Claude Moraes Ανθρώπινα δικαιώµατα στις υποψήφιες χώρες E-1788/03

Claude Moraes "Ενεργειακή φτώχεια" E-1789/03

Claude Moraes EUROJUST E-1790/03

Claude Moraes Ο Γύρος Doha για τις πολυµερείς εµπορικές
διαπραγµατεύσεις

E-1791/03

Claude Moraes H Συνέλευση για το µέλλον της Ευρώπης και η αρχή της
µη διακριτικής µεταχείρισης

E-1792/03

Claude Moraes Συστήµατα ανίχνευσης του καρκίνου του εγκεφάλου E-1793/03

Claude Moraes ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας για λογισµικό E-1794/03

Terence Wynn Βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα από τρίτες χώρες E-1795/03

Christopher Huhne Aποζηµιώσεις της Επιτροπής E-1796/03

Mario Borghezio Να ανοίξει η Γερµανία τα αρχεία των ιταλών
κρατουµένων στα λάγκερ

E-1797/03
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Wolfgang Ilgenfritz Επιστροφές για επιχειρήσεις που επεξεργάζονται ζάχαρη P-1798/03

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Καθυστερήσεις στην κατασκευή της βόρειας Ιόνιας
Οδού σε συνάρτηση µε τη βιωσιµότητα της Ζεύξης
Ρίου-Αντιρρίου

E-1799/03

Christopher Huhne ΣΟΑΣ και ανακύκλωση του αέρα των αεροπλάνων E-1800/03

Christopher Huhne Kοσµική ακτινοβολία E-1801/03

Christopher Huhne Υγεία των επιβατών αεροπλάνων E-1802/03

Dorette Corbey και Margrietus van
den Berg

Μάλτα: κυνήγι αποδηµητικών πουλιών σε µεγάλη
κλίµακα

E-1803/03

Paulo Casaca Παύση των ενεργειών της Επιτροπής κατά της SINAGA
δυνάµει αποφάσεως του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων

E-1804/03

Paulo Casaca Aνάκληση των κανόνων της Επιτροπής σχετικά µε τις
παραδοσιακές αποστολές λευκής ζάχαρης παραγωγής
Αζορών

E-1805/03

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Αποπληρωµή B΄ ΚΠΣ στα κράτη µέλη της E.Ε. P-1806/03

Herbert Bösch Επιχειρηµατικές σχέσεις της Επιτροπής µε τον Όµιλο
Planistat

P-1807/03

Philip Bradbourn Ανακοίνωση CΟΜ(2002) 709 τελικό (C5-0202/2003).
Τριµερείς στοχοθετηµένες συµβάσεις

P-1808/03

΄Αννα Καραµάνου Ιράκ - Μεγάλος κίνδυνος για τον άµαχο πληθυσµό
συνιστούν οι εγκαταλελειµένες νάρκες και οι λεηλασίες

E-1809/03

Miquel Mayol i Raynal Πρόγραµµα Erasmus Mundus E-1810/03

Miquel Mayol i Raynal Πρόγραµµα Erasmus Mundus E-1811/03

Miquel Mayol i Raynal Ηλεκτρική γραµµή στην Βόρεια Καταλωνία E-1812/03

José Ribeiro e Castro Πορτογάλοι εργαζόµενοι - Ηνωµένο Βασίλειο E-1813/03

Mario Borghezio Παράνοµος αποκλεισµός του ποδηλάτη Mario Cipollini
από το Γύρο της Γαλλίας

P-1814/03

Gabriele Stauner Πληροφόρηση από την κ. Schreyer σε σχέση µε
οικονοµικές ατασθαλίες στην Eurostat

E-1815/03

Charles Tannock Η αυξανόµενη χρήση από τα κράτη µέλη στοιχείων
εκτός ισολογισµού προκειµένου να µειωθούν τα
ελλείµµατα του δηµόσιου τοµέα

E-1816/03

Christopher Huhne Ατµοσφαιρική ρύπανση E-1817/03

Christopher Huhne Αιωρούµενα σωµατίδια E-1818/03
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Christopher Huhne Κρέας για λουκάνικα E-1819/03

Christopher Huhne Κρέας για λουκάνικα E-1820/03

Christopher Huhne Κρέας για λουκάνικα E-1821/03

Αλέξανδρος Αλαβάνος Ένταξη των αεροδιακοµιδών του ΕΚΑΒ στην πολεµική
αεροπορία

E-1822/03

Monica Frassoni Παράλειψη πραγµατοποίησης της "προληπτικής
επαλήθευσης" επί της όλης µελέτης ανέγερσης ακινήτων
υπό την ονοµασία "Costa Dorada" στην παραλία του
Malfatano - Capo Spartivento, Teulada CA, Σαρδηνία,
Ιταλία

E-1823/03

Monica Frassoni Υποδοµές αυτοκινητοδρόµων στη Λοµβαρδία και
διευρωπαϊκός διάδροµος αριθ. 5

E-1824/03

Laura González Álvarez Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο τµήµα του
αυτοκινητόδροµου Πουέντε δελ Άρκο-Ελ Καντάδο
(Αστούριες-Ισπανία)

P-1825/03

Monica Frassoni Ιταλική εγκάρσια σιδηροδροµική γραµµή µεγάλης
ταχύτητας, εσωτερική αγορά, περιβαλλοντικές
επιπτώσεις και αποδοτικότητα των επενδύσεων

P-1826/03

Αλέξανδρος Αλαβάνος Μειωµένοι συντελεστές ΦΠΑ για ενοικίαση ή αγορά
Video και DVDs

E-1827/03

Σταύρος Ξαρχάκος Εκκρεµούντα πρόστιµα και προσφυγές στο ∆.Ε.Κ. κατά
της Ελλάδας

E-1828/03

Σταύρος Ξαρχάκος Επιστολές προς την ελληνική κυβέρνηση για τη χρήση
Κοινοτικών κονδυλίων και την εφαρµογή της
νοµοθεσίας της ΕΕ

E-1829/03

Σταύρος Ξαρχάκος Επιστολές προς τις ελληνικές αρχές για την ορθή χρήση
Κοινοτικών κονδυλίων και την ενσωµάτωση της
Κοινοτικής Νοµοθεσίας (Περιφερειακή Πολιτική)

E-1830/03

Σταύρος Ξαρχάκος Στοιχεία για τη φτώχεια και την ανεργία στην Ελλάδα E-1831/03

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Κακοτεχνίες στην Ελλάδα E-1832/03

΄Αννα Καραµάνου Ιράκ - Μεγάλος κίνδυνος για τον άµαχο πληθυσµό
συνιστούν οι εγκαταλελειµένες νάρκες και οι λεηλασίες

E-1833/03

Avril Doyle ΣΕΒ E-1834/03

Jean-Thomas Nordmann Φορολογία οινοπνευµατωδών στην Ιρλανδία P-1835/03

Christopher Huhne Σωµατίδια E-1836/03

Christopher Heaton-Harris Προσκλήσεις της Ε.Ε. για υποβολή προσφορών E-1837/03
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Roger Helmer και άλλοι Συµφωνία ελευθέρων συναλλαγών µεταξύ Σιγκαπούρης
και Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-1838/03

Ilka Schröder Σχέσεις της ΕΕ µε τη Συρία και συµφωνία σύνδεσης P-1839/03

Michael Cashman Βοήθεια στην εποχή µετά τον πόλεµο του Ιράκ P-1840/03

Charles Tannock Η θέση της Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία η
τροµοκρατία δεν αποτελεί παραβίαση ανθρωπίνων
δικαιωµάτων

P-1841/03

Ulpu Iivari Ίση µεταχείριση για τους αιµοδότες P-1842/03

Charles Tannock Η άποψη του Συµβουλίου σύµφωνα µε την οποία η
τροµοκρατία δεν αποτελεί παραβίαση ανθρωπίνων
δικαιωµάτων

E-1843/03

Bill Miller Αντιµετώπιση των οµοφυλοφίλων, ανδρών και
γυναικών, και των τρανσεξουαλικών στην Πολωνία

E-1844/03

Giorgio Celli Αίτηµα τροποποίησης της Οδηγίας περί Οικοτόπων,
ώστε να είναι δυνατό το κυνήγι του ιβηρικού λύκου
νοτίως του ποταµού Ντουέρο

E-1845/03

Mario Borghezio Ασυµβατότητα µεταξύ αξιωµάτων που συνεπάγονται
λήψεις αποφάσεων σε κοινοτικό επίπεδο και συµµετοχή
στη Λέσχη Μπίλντερµπεργκ και την τριµερή επιτροπή

E-1846/03

Luigi Vinci Τήρηση της οδηγίας ΕΠΕ (εκτίµηση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων) στην κατασκευή της οδού ταχείας
κυκλοφορίας Μιλάνο-Μπέργκαµο-Μπρέσια

E-1847/03

Luigi Vinci Έρευνα σε βάρος του προέδρου της Ένωσης για τα
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα του Ντιγιαρµπακίρ

E-1848/03

Kyösti Virrankoski Η αγοραπωλησία γεωργικών επιχειρήσεων και η
αγροτική µεταρρύθµιση

P-1849/03

Angelika Niebler Ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άτοµα µε
ειδικές ανάγκες από το έτος 2004

E-1850/03

Concepció Ferrer Προληπτικά µέτρα για το σύνδροµο της άτυπης
πνευµονίας-Κλωστοϋφαντουργία

P-1851/03

Karin Riis-Jørgensen Απαιτήσεις δυνάµει του δικαίου της Ε.Ε. όσον αφορά
προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών για την
εκµετάλλευση γραµµών πορθµείου

P-1852/03

Σταύρος Ξαρχάκος Κοινοτική χρηµατοδότηση στην Ελλάδα και ενδιάµεσοι
φορείς διαχείρισης

E-1853/03

Σταύρος Ξαρχάκος Κατολισθήσεις στην Ελλάδα και ζηµιές στα έργα
υποδοµής

E-1854/03
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΄Αννα Καραµάνου Ανθρώπινα δικαιώµατα στην Ε.Ε. - Απουσία
συλλογικού συστήµατος λογοδοσίας των κρατών µελών
για καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων

E-1855/03

Μιχαήλ Παπαγιαννάκης Μετεγκατάσταση Αυτόνοµου Σταθµού Παραγωγής
(ΑΣΠ) της ∆.Ε.Η. στη Λέσβο

E-1856/03

Brian Simpson Προστασία του διαθέσιµου χρόνου χρήσης των
περιφερειακών αεροδιαδρόµων

E-1857/03

Proinsias De Rossa Χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την
επανένταξη όσων επέζησαν από βασανιστήρια

E-1858/03

Proinsias De Rossa To κυνήγι του λαγού στην Ιρλανδία E-1859/03

Joost Lagendijk Κρατική ενίσχυση σε ποδοσφαιρική σωµατεία E-1860/03

Alexander de Roo Το σχέδιο "Μινώταυρος" E-1861/03

Erik Meijer Αντιφατικές πληροφορίες για τα χρηµατοπιστωτικά
αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και
την υγεία από την επέκταση του αεροδροµίου της
Σόφιας

E-1862/03

Bernd Lange Προβλήµατα στην υλοποίηση του 6ου προγράµµατος-
πλαισίου για την έρευνα οφειλόµενα στο κόστος του
λογιστικού ελέγχου

E-1863/03

Avril Doyle Επικίνδυνα απόβλητα E-1864/03

Anders Wijkman Εθνική ερµηνεία της νοµοθεσίας της ΕΕ για την
προστασία των ζώων που απειλούνται µε εξαφάνιση

E-1865/03

Christopher Huhne Απόκλιση τιµών E-1866/03

Christopher Huhne Μέσο κεφαλαιουχικό κόστος εντός της ζώνης ευρώ E-1867/03

Christopher Huhne Αυξηµένη συµµετοχή σε αγορές µετοχών E-1868/03

Christopher Huhne Απώλειες στα συνταξιοδοτικά συστήµατα E-1869/03

Christopher Huhne Εγγύηση E-1870/03

Christopher Huhne Ανάκτηση E-1871/03

Christopher Huhne Απαιτήσεις διαφάνειας E-1872/03

Christopher Huhne Aπαιτήσεις για την εισαγωγή στο χρηµατιστήριο E-1873/03

Christopher Huhne Έγκριση ενηµερωτικών φυλλαδίων E-1874/03

Christopher Huhne Επισκέψεις επί τόπου E-1875/03

Christopher Huhne Ενηµερωτικά φυλλάδια - Ονοµαστική αξία των
εκδιδοµένων τίτλων

E-1876/03
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Christopher Huhne Ενηµερωτικά φυλλάδια - Ανάθεση της αρµοδιότητας
έγκρισης

E-1877/03

Christopher Huhne Αξιολόγηση των επιπτώσεων E-1878/03

Christopher Huhne Ευθυγράµµιση των τιµών στην ευρώ-ζώνη E-1879/03

Christopher Huhne Ροές κεφαλαίων µεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ E-1880/03

Christopher Huhne Ενδοκοινοτικές ξένες άµεσες επενδύσεις E-1881/03

Christopher Huhne Αντίκτυπος του ευρώ στο εµπόριο E-1882/03

Christopher Huhne Αντίκτυπος του ευρώ στο εµπόριο E-1883/03

Christopher Huhne Εντονότερη εµπορική δραστηριότητα στη ζώνη του
ευρώ

E-1884/03

Christopher Huhne Απαιτήσεις διαφάνειας E-1885/03

Εµµανουήλ Μπακόπουλος Πολιτιστική Κληρονοµιά του Ιράκ P-1886/03

Εµµανουήλ Μπακόπουλος Ολυµπιακή Αεροπορία E-1887/03

Εµµανουήλ Μπακόπουλος Παγκόσµιες Αεροµεταφορές E-1888/03

Christopher Heaton-Harris Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) P-1889/03

Christopher Heaton-Harris Ο Γενικός ∆ιευθυντής της Eurostat E-1890/03

Margrietus van den Berg και Jan
Wiersma

Οι πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν E-1891/03

María Sornosa Martínez Ελλιπής προστασία του πάρκου Albufera στη Βαλέντσια E-1892/03

María Sornosa Martínez Μη ελεγχόµενη απόρριψη επικινδύνων αποβλήτων στην
Αυτόνοµη Περιφέρεια της Βαλέντσια

E-1893/03

María Sornosa Martínez ∆ιαχείριση τοξικών αποβλήτων στην αυτόνοµη
κοινότητα της Βαλέντσια

E-1894/03

María Sornosa Martínez Αναπτυξιακό σχέδιο για τα πλούτη του εδάφους και τις
περιοχές που υπάγονται στο πρόγραµµα Natura 2000
στην Αυτόνοµη Κοινότητα της Βαλέντσια

E-1895/03

María Sornosa Martínez Ανησυχητική αύξηση του αριθµού περιπτώσεων
µόλυνσης από το βακτηρίδιο της νόσου των
λεγεωναρίων στην πόλη Alcoy

E-1896/03

Nelly Maes Επισιτιστική βοήθεια στην Ζιµπάµπουε E-1897/03

Jillian Evans ∆ελφίνια σε αιχµαλωσία E-1898/03

Jillian Evans ∆ελφίνια που πιάνονται σε συρόµενα δίχτυα (τράτα) E-1899/03

María Sornosa Martínez Νιτρορύπανση στην Κοινότητα της Βαλένθια E-1900/03
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Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Μεταποιηµένες ντοµάτες E-1901/03

Lord Inglewood ΦΠΑ και ευρωπαϊκή αγορά της τέχνης E-1902/03

Caroline Lucas ∆ιασυνοριακή συνεργασία (ΙNTERREG) E-1903/03

Αλέξανδρος Αλαβάνος Αύξηση δηµόσιου χρέους της Ελλάδας P-1904/03

Σταύρος Ξαρχάκος ∆ιαφηµιστικά µηνύµατα στην Ελλάδα για το "Κ.Π.Σ.
2008"

E-1905/03

Σταύρος Ξαρχάκος Η τηλεψηφοφορία  ("TELEVOTING"), η αξιοπιστία
της, το κόστος της για τον ευρωπαίο πολίτη

E-1906/03

Patricia McKenna Οικιστικό σχέδιο Les Marines στην περιοχή Denia της
Αυτόνοµης Κοινότητας της Βαλένθια στην Ισπανία

E-1907/03

Eija-Riitta Korhola Καθυστερηµένη καταβολή ενισχύσεων σε αναπτυξιακά
σχέδια

E-1908/03

Michl Ebner Natura 2000 P-1909/03

Margrietus van den Berg Η υπόγεια αποθήκευση (ταφή) πυρηνικών αποβλήτων E-1910/03

Johannes Blokland και Rijk van
Dam

Οι πιθανές συνέπειες των αποφάσεων του δικαστηρίου
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις υποθέσεις C-469/00
και C-108/01, για την πολιτική του ανταγωνισµού

E-1911/03

María Sornosa Martínez Κατακύρωση στην Ισπανία συµβάσεων παροχής
υπηρεσιών σε εξωκοινοτικές επιχειρήσεις ελικοπτέρων

E-1912/03

María Sornosa Martínez Μίσθωση ελικοπτέρων από χώρες εκτός Κοινότητας για
την πυρόσβεση. Οι περιπτώσεις της Ιταλίας και της
Ισπανίας

E-1913/03

María Sornosa Martínez Παραβίαση της κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε τον
ανταγωνισµό στον τοµέα των ελικοπτέρων στην Ισπανία

E-1914/03

María Sornosa Martínez Κονδύλια των κοινοτικών προϋπολογισµών που
προορίζονταν για τη δασοπυρόσβεση στην Ισπανία και
πραγµατική τελική διάθεσή τους κατά τα έτη 1996 έως
2002

E-1915/03

María Sornosa Martínez Μη εφαρµογή της οδηγίας 2000/79/ΕΚ για την
οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπτάµενου
προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας στον τοµέα των
ελικοπτέρων στην Ισπανία

E-1916/03

María Sornosa Martínez Παραβίαση της κοινοτικής νοµοθεσίας σε περιπτώσεις
ανάθεσης υπεργολαβιών για παροχή υπηρεσιών σε
εξωκοινοτικές επιχειρήσεις ελικοπτέρων

E-1917/03

Herbert Bösch "Μαύρο" ταµείο στην Eurostat και η υποχρέωση των
υπευθύνων υπαλλήλων για αποζηµίωση

E-1918/03
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Herbert Bösch Ακρόαση των ενεχοµένων υπαλλήλων στην υπόθεση
Eurostat

E-1919/03

Carlos Bautista Ojeda Εισαγωγές κονσερβοποιηµένων µανταρινιών σε φέτες
από την Κίνα

E-1920/03

Carlos Bautista Ojeda Φέτες µανταρινιών κονσέρβα προερχόµενες από την
Κίνα

E-1921/03

María Izquierdo Rojo και άλλοι ∆ιοικητική κατάσταση του φράγµατος της Breña II E-1922/03

Helena Torres Marques Πιστώσεις της Ε.Ε. για τον τουριστικό τοµέα της
Καραϊβικής (συνέχεια στην, εξ ονόµατος της Επιτροπής,
απάντηση του κ. Nielson στην υπ' αριθ. Ρ-0743/03
ερώτηση)

P-1923/03

Benedetto Della Vedova Παραβίαση της συµφωνίας για τη µεταφορά
εµπορευµάτων και επιβατών της 21ης .6.1999 µεταξύ
Ελβετίας και  ΕΕ

P-1924/03

Peter Skinner Επίδοµα καυσίµων για το χειµώνα E-1925/03

Roberto Bigliardo Ειδικός κωδικός αριθµός κλήσεως '709' E-1926/03

Jules Maaten Πρωτεΐνες βοείου και χοιρείου κρέατος σε κρέατα
πουλερικών

E-1927/03

Maria Carrilho Στήριξη των ξεριζωµένων πληθυσµών της Ασίας και της
Λατινικής Αµερικής: ανανέωση του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθ.2130/2001, της 29.10.2001

E-1928/03

Lennart Sacrédeus Εκτοπίσεις πληθυσµού από τις πετρελαιοφόρες περιοχές
του Σουδάν

E-1929/03

Lennart Sacrédeus Εκτοπίσεις πληθυσµού από τις πετρελαιοφόρες περιοχές
του Σουδάν

E-1930/03

Horst Schnellhardt Μεταφορά στις προσχωρούσες χώρες των ευρωπαϊκών
προδιαγραφών για τα είδη διατροφής

P-1931/03

Dirk Sterckx Ολυµπιακή Αεροπορία P-1932/03

Dana Scallon Κοινωνική ανάπτυξη P-1933/03

Marie Isler Béguin Οι προοπτικές του LIFE P-1934/03

Elly Plooij-van Gorsel Εφαρµογή του πακέτου "τηλεπικοινωνίες" P-1935/03

Anne Jensen Ασφάλεια των λιµένων E-1936/03

Μιχαήλ Παπαγιαννάκης Σιδηροδροµική χάραξη  Κορίνθου - Πάτρας E-1937/03

Catherine Stihler Παράνοµη απασχόληση στον αλιευτικό τοµέα E-1938/03
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Giles Chichester Τριµηνιαία ενηµέρωση της Επιτροπής και 'Small
Business Europe': η συµµετοχή των εθνικών
κυβερνητικών φορέων στις ενηµερώσεις της Επιτροπής

E-1939/03

Christopher Huhne Καθεστώς εξαιρέσεως του τέλους χαρτοσήµου E-1940/03

Christopher Huhne Καθεστώς εξαιρέσεως του τέλους χαρτοσήµου E-1941/03

Kyösti Virrankoski ∆υνατότητες για άνεργους Φιλανδούς να αναζητήσουν
εργασία στο εξωτερικό

E-1942/03

Alexander de Roo Η οδηγία για την  ηχορύπανση και ανοικοδόµηση της
εντατικής κτηνοτροφίας

E-1943/03

Bart Staes Εσωτερική αγορά τηλεοπτικών διαφηµίσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων που απευθύνονται σε ανηλίκους

E-1944/03

Elly Plooij-van Gorsel Αναπροσαρµογή του ολλανδικού νόµου για τα µέσα
ενηµέρωσης

E-1945/03

Camilo Nogueira Román ∆ιεξαγωγή ερευνών σχετικά µε τις επιδοτήσεις του
Iσπανικού κράτους προς την εταιρεία Izar και
επανέναρξη ναυπήγησης εµπορικών σκαφών στα
ναυπηγεία Izar-Fene της Γαλικίας

E-1946/03

Camilo Nogueira Román Θάνατος 62 Ισπανών στρατιωτικών σε ατύχηµα στην
Τουρκία κατά την επιστροφή τους από το Aφγανιστάν

E-1947/03

Roger Helmer ∆ηµοψήφισµα της Λιθουανίας E-1948/03

Christa Randzio-Plath Μονοπώλιο οινοπνεύµατος TEKEL E-1949/03

Daniel Cohn-Bendit και Monica
Frassoni

Υπόθεση Eurostat E-1950/03

Giacomo Santini ∆ιατάξεις απαγόρευσης των µεταφορών transit σε
αυστριακό έδαφος

P-1951/03

Paulo Casaca Mεγάλη καθυστέρηση στην εφαρµογή του Ταµείου
Συνοχής στην Πορτογαλία

P-1952/03

Lissy Gröner Μη χρησιµοποιηθείσες πιστώσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη Βαυαρία ύψους 17 εκατοµµυρίων ευρώ για
το έτος 2002

E-1953/03

Jannis Sakellariou Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων Γεζίδων στη
Γεωργία

E-1954/03

Baroness Sarah Ludford Μεταποιηµένο κρέας από κοτόπουλα το οποίο
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση

E-1955/03

María Sornosa Martínez Αποστολή του ισπανικού πετρελαιοφόρου µονού κύτους
στον πόλεµο του Ιράκ

E-1956/03
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Giacomo Santini ∆ιατάξεις απαγόρευσης των µεταφορών transit σε
αυστριακό έδαφος

E-1957/03

Paulo Casaca Στοιχεία σχετικά µε τις πληρωµές του τµήµατος
Εγγυήσεων του EΓTΠE

E-1958/03

Paulo Casaca Aποστολές επιτόπιου ελέγχου στις εθνικές υπηρεσίες
πληρωµών του ΕΓΤΠΕ-Τµήµα Εγγυήσεων

E-1959/03

Elspeth Attwooll Υπεύθυνοι οδικών µεταφορών E-1960/03

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

P-1961/03

Georges Berthu Μελλοντικά λογιστικά πρότυπα στον τοµέα των
ασφαλειών

P-1962/03

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Μόλυνση του περιβάλλοντος από τον ΑΣΠ της ∆ΕΗ
στην Μυτιλήνη

E-1963/03

Proinsias De Rossa ∆ιαδικασίες επί παραβάσει δυνάµει του άρθρου 226 της
Συνθήκης ΕΚ για µη συµµόρφωση µε το άρθρο 292 της
Συνθήκης ΕΚ

E-1964/03

Proinsias De Rossa Χορήγηση απαλλαγών από τις απαιτήσεις για λήψη
άδειας που προβλέπονται στην οδηγία του 1975 περί
αποβλήτων

E-1965/03

Proinsias De Rossa Αποτέφρωση στο Ηνωµένο Βασίλειο νοσοκοµειακών
αποβλήτων προερχοµένων από την Ιρλανδία.

E-1966/03

Proinsias De Rossa Οι πολιτικές της ιρλανδικής κυβέρνησης σε θέµατα
πρόληψης και ανάκτησης αποβλήτων

E-1967/03

Proinsias De Rossa Επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων στην Ιρλανδία E-1968/03

Proinsias De Rossa Εφαρµογή στην Ιρλανδία της οδηγίας σχετικά µε τις
συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου

E-1969/03

Proinsias De Rossa Τέλη ανακύκλωσης για οικιακές συσκευές E-1970/03

Cristiana Muscardini Πτήση µε υπερελαφρά αεροσκάφη E-1971/03

Bart Staes Ποιά γλώσσα χρησιµοποιείται στις ανακοινώσεις στον
τύπο για το Βέλγιο;

E-1972/03

΄Αννα Καραµάνου Καταπάτηση δικαιωµάτων Ροµά από την ΠΓ∆Μ P-1973/03

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Αποκατάσταση σεισµοπαθών Αττικής P-1974/03

΄Αννα Καραµάνου Είναι επικίνδυνα για την υγεία τα αντικαταθλιπτικά
φάρµακα ευρείας κυκλοφορίας;

E-1975/03

΄Αννα Καραµάνου Ανάµιξη υψηλών πολιτικών αξιωµατούχων σε υπόθεση
παιδεραστίας στην Πορτογαλία

E-1976/03
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΄Αννα Καραµάνου Καταπάτηση δικαιωµάτων Ροµά από την ΠΓ∆Μ E-1977/03

Gabriele Stauner ∆ιακοπή των εµπορικών σχέσεων της Επιτροπής µε τον
όµιλο Planistat

P-1978/03

Ian Hudghton Συνθετικές προγεστερόνες στα αντισυλληπτικά χάπια
και ορµονική θεραπεία υποκατάστασης (HRT)

P-1979/03

Toine Manders Απαγόρευση καπνίσµατος στα ξενοδοχεία, εστιατόρια
και καφενεία της Ολλανδίας

P-1980/03

Elly Plooij-van Gorsel Ρόλος του Ραδιοφωνικού Οργανισµού Ολλανδίας (NOS)
κατά την εφαρµογή των ευρωπαϊκών κανόνων για τη
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων όσον αφορά ποµπούς
ψηφιακής εκποµπής ήχου (DAB)

P-1981/03

Gabriele Stauner Έλεγχος της Eurostat από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό
Συνέδριο

E-1982/03

Αλέξανδρος Αλαβάνος ∆ηµιουργία Γυµνασίου στην κωµόπολη Ριζοκάρπασο
στην κατεχόµενη Κύπρο

E-1983/03

Αλέξανδρος Αλαβάνος Τουρκικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου Ελλάδας E-1984/03

΄Αννα Καραµάνου Σκάνδαλο παράνοµων στειρώσεων στη Σλοβακία E-1985/03

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Ατµοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη

E-1986/03

Piia-Noora Kauppi και Per-Arne
Arvidsson

Αρχές πυρηνικής ασφάλειας που εφαρµόζονται στις υπό
ένταξη στην ΕΕ χώρες

E-1987/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Χρηµατοδότηση των µεικτών εταιρειών στον τοµέα της
αλιείας

E-1988/03

Maurizio Turco και Monica
Frassoni

Εφαρµογή του συστήµατος γαλακτοκοµικών
ποσοστώσεων στην Ιταλική ∆ηµοκρατία

E-1989/03

Marco Cappato και άλλοι Άσκηση του δικαιώµατος της θρησκευτικής ελευθερίας E-1990/03

Erik Meijer ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε συνθήκες στο πλαίσιο της
Επιτροπής οι οποίες συνέβαλαν στον θάνατο του
υπαλλήλου της κ. Quatraro το 1993 και το σχετικό
απόρρητο

E-1991/03

José Ribeiro e Castro Ευρώπη - Τροµοκρατία E-1992/03

Benedetto Della Vedova Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στη διανοµή του
καθηµερινού και περιοδικού Τύπου

P-1993/03

Pietro-Paolo Mennea Τηλεοπτικά δικαιώµατα P-1994/03

Αλέξανδρος Αλαβάνος Σιδηροδροµικές γραµµές στο κέντρο της Αθήνας P-1995/03

Μιχαήλ Παπαγιαννάκης Κ.Ε.Λ. Ραφήνας E-1996/03
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Μιχαήλ Παπαγιαννάκης Mαζική αποστολή ηλεκτρονικών ταχυδροµείων (spam
email)

E-1997/03

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Ποινικές ρήτρες στην σύµβαση παραχώρησης του
αεροδροµίου "Ελ. Βενιζέλος" σχετικά µε τις οδικές
προσβάσεις

E-1998/03

Σταύρος Ξαρχάκος ∆ιαρροή "κλοφέν" (PCB) στο κέντρο της Αθήνας E-1999/03

Jan Dhaene και Patricia McKenna Ραδιενεργά απόβλητα από το Σέλαφιλντ E-2000/03

Jan Dhaene και Patricia McKenna Ραδιενεργά απόβλητα από το Σέλαφιλντ E-2001/03

Salvador Garriga Polledo Προώθηση της ευρωπαϊκής καλλιέργειας του διδακτικού
προσωπικού

E-2002/03

Salvador Garriga Polledo Ελεύθερη κυκλοφορία των χαρτονοµισµάτων ευρώ E-2003/03

Salvador Garriga Polledo Παγκόσµια Τράπεζα Φαρµάκων για τις φτωχές χώρες E-2004/03

Jan Dhaene Φορολογικά µέτρα και µέτρα όσον αφορά τα πρότυπα
ποιότητας για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και
του οικονοµικού κλάδου των εµπόρων και συνεργείων
επιδιόρθωσης ποδηλάτων

E-2005/03

Bart Staes και Jan Dhaene Εγγύηση για τα πετρελαϊκά απόβλητα πλοίων -
ευρωπαϊκοί όροι ανταγωνισµού

E-2006/03

Olivier Dupuis Βιετνάµ: συνέχιση της φυλάκισης του αιδεσιµότατου
Thich Quang Do

P-2007/03

Marianne Thyssen Η κρίση της πανώλης των ορνίθων στο Βέλγιο - η
αποζηµίωση του πτηνοτροφικού τοµέα

P-2008/03

José Ribeiro e Castro Γυναικείες οργανώσεις - ∆ηµοσιονοµικό κονδύλιο A-
3046

P-2009/03

Lissy Gröner Κοινοτικές πιστώσεις που δαπανήθηκαν από καθολικές
οργανώσεις τα έτη 1997-2002

E-2010/03

Ιωάννης Μαρίνος Εφαρµογή του Κοινοτικού κεκτηµένου στην Κύπρο E-2011/03

Glyn Ford Απόσπαση προσωπικού E-2012/03

Robert Goebbels Κανονισµός σχετικά µε την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης
των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων

E-2013/03

Robert Goebbels Στρέβλωση του ανταγωνισµού στον τοµέα των
δικαιωµάτων εκποµπής του CO2

E-2014/03

Lucio Manisco Εκποίηση σε ιδιώτες του "Castrum" του  San Gimignano E-2015/03

Jan Dhaene Ο τεχνικός εξοπλισµός των φορτηγών E-2016/03

Jan Dhaene Ο τεχνικός εξοπλισµός των φορτηγών E-2017/03
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Bart Staes Γλωσσικές διακρίσεις - Υποψήφιοι µε µητρική γλώσσα E-2018/03

Bart Staes ∆ασµός αντι-ντάµπιγκ κατά τις εισαγωγές ποδηλάτων
από την Κίνα

E-2019/03

Sérgio Marques Καθεστώς ενίσχυσης των παραγωγών του τοµέα της
αλιείας

E-2020/03

Sérgio Marques Καθεστώς ενίσχυσης των παραγωγών του τοµέα της
αλιείας

E-2021/03

Lennart Sacrédeus Σύλληψη της βραβευθείσης µε Νοµπέλ Ειρήνης Aung
San Suu Kyi

E-2022/03

Herbert Bösch Επιχειρηµατικές σχέσεις της Επιτροπής µε την εταιρία
GIM

E-2023/03

Maurizio Turco Παραβίαση της ελευθερίας λατρείας στο Τουρκµενιστάν E-2024/03

Μιχαήλ Παπαγιαννάκης ∆ιαρροή Κλοφέν E-2025/03

José Pomés Ruiz Ασφάλεια κατά την µεταφορά όπλων και εκρηκτικών P-2026/03

Erik Meijer ∆υνατότητες εξαιρέσεως για να αποφευχθεί η
επικίνδυνη αποθήκευση ραδιενεργών αποβλήτων σε
πορώδη εδάφη, χωρίς δυνατότητα ψύξης ή ανάκτησης

E-2027/03

Erik Meijer Κίνδυνος απάτης και χρονοβόρα συγκέντρωση
διαβατηρίων κοινοτικών πολιτών από το ελληνικό
τελωνείο στα σύνορα µε την Μακεδονία

E-2028/03

Erik Meijer Αύξηση της τιµής για τη θεώρηση διέλευσης προσώπων
που ταξιδεύουν στα σηµερινά και µελλοντικά κράτη
µέλη της Ε Ε και εισέρχονται στη Σερβία

E-2029/03

Jaime Valdivielso de Cué "Γεωγραφικά" διόδια P-2030/03

Αντώνιος Τρακατέλλης Εφαρµογή κοινοτικής νοµοθεσίας περί στερεών
αποβλήτων και υγειονοµικής ταφής αποβλήτων στην
Ελλάδα

P-2031/03

Bart Staes Κεντρική τράπεζα δεδοµένων σχετικά µε τις πιστώσεις -
Εναρµόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο

P-2032/03

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Επαναλειτουργία του Ελληνικού Γυµνασίου
Ριζοκαρπάσου

E-2033/03

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Κλείσιµο επιχειρήσεων και οµαδικές απολύσεις E-2034/03

Richard Corbett Μέλη οικογενειών υπαλλήλων ως ασκούµενοι E-2035/03

Chris Davies Συνθήκη περί προσχωρήσεως της Αυστρίας στην Ε.Ε. E-2036/03

Miquel Mayol i Raynal Η Τουρκία και η άρνηση της γενοκτονίας των Αρµενίων E-2037/03

Miquel Mayol i Raynal Η Τουρκία και η άρνηση της γενοκτονίας των Αρµενίων E-2038/03
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Joan Vallvé Καθεστώς ενίσχυσης της παραγωγής ξηρών καρπών E-2039/03

Joan Vallvé Καθεστώς ενίσχυσης της παραγωγής ξηρών καρπών E-2040/03

Maurizio Turco Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στη Ρωσία
µέσω των συµφωνιών αποκλειστικής συνεργασίας µε τη
Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία

E-2041/03

Marco Pannella και άλλοι ∆ολοφονία στην Καµπότζη του Poul Vin, στελέχους του
αντιπολιτευόµενου κόµµατος Sam Raisi Party και
πρωτοβουλίες της Ένωσης ενόψει των εκλογών της
28ης Ιουλίου 2003

E-2042/03

Maurizio Turco και άλλοι Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας και µέσα για
να διασφαλισθεί ο σεβασµός της

E-2043/03

Christopher Huhne Μικρές και µεσαίες επιχειρήσεις E-2044/03

Maurizio Turco και άλλοι Σοβαρές και διαρκείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων της µειονότητας των Ουϊγούρων της
κινεζικής επαρχίας Xinjiang - Ανατολικό Τουρκεστάν

E-2045/03

Anne Jensen Γερµανικά διόδια E-2046/03

Maurizio Turco και άλλοι Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στο Λάος:
συλλήψεις χριστιανών πολιτών επειδή δεν θέλουν να
απαρνηθούν την πίστη τους

E-2047/03

Bart Staes Φίλτρα αιθάλης για τα λεωφορεία E-2048/03

________________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 3 και 04 Iουνίου 2003

22 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Sarah LUDFORD Εµπορία ανθρώπων H-0291/03

Aλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ ∆ίκτυο επιδηµιολογικής παρακολούθησης H-0292/03

Bernd POSSELT Ευρωπαϊκή Ένωση - Ουκρανία H-0300/03

Ιωάννης Μαρίνος Προβλήµατα χρηµατοδότησης του "ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ"
("GALILEO")

H-0309/03

Paulo CASACA Kατάσταση των τροµοκρατικών οργανώσεων H-0312/03

Lennart SACRÉDEUS Καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Κούβα H-0313/03

Claude MORAES Σύνοδος του Συµβουλίου τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη H-0321/03

Richard HOWITT Πρόταση για τη δηµιουργία υπηρεσίας της ΕΕ  για την
ανάπτυξη και απόκτηση στρατιωτικών ικανοτήτων

H-0325/03

Olivier DUPUIS Πρόγραµµα πυρηνικών όπλων του ιρανικού καθεστώτος H-0330/03

Gianfranco DELL'ALBA Προώθηση της αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή εκ
µέρους του Ιράν

H-0331/03

Maurizio TURCO Πρόγραµµα άνθρακα του ιρανικού καθεστώτος H-0332/03

Marco CAPPATO ∆ηµοκρατία και ανθρώπινα δικαιώµατα στο Ιράν H-0333/03

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Σταύρος ΞΑΡΧΑΚΟΣ Μέτρα κατά του θανατηφόρου ιού "SARS" H-0317/03

Lennart SACRÉDEUS Καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Κούβα H-0314/03
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο
ΣΥΝΟ∆ΟΥ

κ. MONTI

Ward BEYSEN Παράλληλο εµπόριο H-0315/03

κα. REDING

Bernd POSSELT Μειονοτικές γλώσσες H-0301/03

Joan VALLVÉ Βία στα γήπεδα ποδοσφαίρου H-0306/03

Theresa ZABELL Το άρθρο για τον αθλητισµό στην µελλοντική συνθήκη H-0328/03

κα. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Aλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ Εφαρµογή της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ του Συµβουλίου από την
Ελλάδα

H-0293/03

Paul RÜBIG Κοινοτική ταυτότητα για ηλικιωµένους H-0302/03

Michl EBNER Ανεργία των νέων H-0304/03

Roy PERRY Κακή εφαρµογή της οδηγίας για τα κεκτηµένα δικαιώµατα
όσον αφορά τους βρετανούς λέκτορες

H-0316/03

_______________________
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΙΟΥΝΙΟΣ 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 21 12 8 10 1 0 0 κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

Επιτροπή 34 10 23 11 1 0 0 κ. BYRNE
κ. MONTI
κα REDING
κα ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σύνολο 55
22

31 21 2 0 0
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ Αριθ. ΡΕ Συντάκτης Θέµα
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας Υπογραφές

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

19.02-2003 19.05.2003 39

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 334

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 321

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 14

                                                     
1 Κατάσταση στις  05.06.2003
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7/2003 331.591 Catherine GUY-QUINT, Colette
FLESCH,  Freddy BLAK,
Brian SIMPSON και Terence
WYNN

∆ιακρίσεις σε βάρος ενός λίγο διαδεδοµένου
αθλήµατος

14.04.2003 14.07.2003 138

8/2003 332.622 Claude MORAES, Michael
CΑSHMAN, Kathalijne
ΒUITENWEG, Carmen CΕRDEIRA
MORTERERO  και Ozan CEYHUN

Mεταφορά του άρθρου 13 των  οδηγιών για την
καταπολέµηση των διακρίσεων (φυλετική ισότητα
και απασχόληση) στην εθνική νοµοθεσία

12.05.2003 12.08.2003 72

9/2003 332.931 Kathalijne Buitenweg, Andrew Duff,
Christopher Heaton-Harris, Michiel
van Hulten και Helle Thorning-
Schmidt

Το δικαίωµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να
καθορίσει την έδρα του

02.06.2003 02.09.2003 118

______________________
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ38

∆ελτίο 30.06.2003 - EL - PE 332.926

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

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Συνύπαρξη των γενετικώς
τροποποιηµένων καλλιεργειών µε τις
παραδοσιακές και βιολογικές
καλλιέργειες

AGRI (O) 12.06.03

PESÄLÄ
(ELDR)

Η γεωργία στην Ανταρκτική AGRI (O) 12.06.03

KUCKELKORN
(PSE)

Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση : το πλαίσιο
λειτουργίας των ευρωπαϊκών
ρυθµιστικών οργανισµών. Ανακοίνωση

BUDG (Γ) 17.06.03 C5-0203/03

KUCKELKORN
(PSE)

Περιφερειακές και λιγότερο
χρησιµοποιούµενες γλώσσες στην
Ευρώπη, στο πλαίσιο της διεύρυνσης
και της πολιτισµικής πολυµο

BUDG (Γ) 17.06.03

PERRY
(PPE-DE)

Προϋπολογισµός 2004: τµήµα ΙΙΙ,
Επιτροπή

CULT (Γ) 12.06.03

ROCARD
(PSE)

Πολιτισµός 2000: πρόγραµµα πλαίσιο
2000-2004, παράταση έως το 2006
(τροποποίηση απόφασης 508/2000/ΕΚ)

CULT (O) 12.06.03 C5-0178/03

LULLING
(PPE-DE)

∆ηµόσιο: τριµηνιαίοι
χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί,
κατηγορίες του SEC 95

ECON (O) 04.06.03 C5-0222/03

GOODWILL
(PPE-DE)

Προϋπολογισµός 2004: τµήµα ΙΙΙ,
Επιτροπή

ENVI (Γ) 11.06.03

GROSSETÊTE
(PPE-DE)

Ρύπανση από τα πλοία: καταστολή,
ενίσχυση του ποινικού πλαισίου

ENVI (Γ) 16.06.03 C5-0244/03

NOBILIA
(UEN)

Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση : τριµερείς
συµβάσεις µεταξύ Κοινότητας, κρατών,
αρχών περιφερειακής και τοπικής
αυτοδιοίκησης

ENVI (Γ) 16.06.03 C5-0202/03

SCHÖRLING
(VERTS/ALE)

∆ιατήρηση των αλιευτικών πόρων:
αποκατάσταση των αποθεµάτων γάδου

ENVI (Γ) 16.06.03 C5-0237/03
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
VERTS/ALE

Πυρηνική ενέργεια: ασφάλεια των
εγκαταστάσεων, βασικές υποχρεώσεις
και γενικές αρχές

ENVI (Γ) 16.06.03 C5-0228/03

Οµάδα
VERTS/ALE

Πυρηνική ασφάλεια: αναλωµένο
πυρηνικό καύσιµο και ραδιενεργά
απόβλητα, ασφάλεια της διαχείρισης

ENVI (Γ) 16.06.03 C5-0229/03

FLORENZ
(PPE-DE)

Περιβάλλον και υγεία: απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού ΑΗΗΕ (τροπ. οδηγίας)

ENVI (O) 16.06.03 C5-0191/03

Οµάδα
PPE-DE

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

ENVI (O) 16.06.03 C5-0108/03

Οµάδα
PPE-DE

Ασφάλεια των τροφίµων: ζωοτροφές,
απαιτήσεις σε θέµατα υγιεινής

ENVI (O) 16.06.03 C5-0175/03

Οµάδα
GUE/NGL

Εξορυκτική βιοµηχανία : διαχείριση των
απορριµµάτων

ENVI (O) 16.06.03 C5-0256/03

Οµάδα
VERTS/ALE

∆ιευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών:
γενίκευση και διαλειτουργικότητα των
συστηµάτων οδικών τηλεδιοδίων

ITRE (Γ) 11.06.03 C5-0190/03

Οµάδα
PPE-DE

Θαλάσσιες µεταφορές: ασφάλεια στα
πλοία και στις λιµενικές εγκαταστάσεις

ITRE (Γ) 11.06.03 C5-0218/03

CAUDRON
(GUE/NGL)

Φορολόγηση ενεργειακών προϊόντων ITRE (Γ) 19.06.03 C4-0155/97

Οµάδα
PSE

Νοτιοανατολική Ευρώπη: διαδικασία
σταθεροποίησης και σύνδεσης. ∆εύτερη
ετήσια έκθεση

ITRE (Γ) 19.06.03 C5-0211/03

Οµάδα
PSE

Χρηµατοδοτική συνδροµή για τα
διευρωπαϊκά δίκτυα

ITRE (O) 19.06.03 C5-0199/03

OREJA
(PPE-DE)

Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση : τριµερείς
συµβάσεις µεταξύ Κοινότητας, κρατών,
αρχών περιφερειακής και τοπικής
αυτοδιοίκησης

JURI (Γ) 17.06.03 C5-0202/03
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

LEHNE
(PPE-DE)

Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας
του κ. Pannella

JURI (O) 10.06.03 IMM032116

DOORN
(PPE-DE)

Αξιολόγηση του αντίκτυπου των
κοινοτικών ρυθµίσεων και των
διαδικασιών διαβούλευσης

JURI (O) 17.06.03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Προστασία των συµφερόντων των
καταναλωτών: αγωγές παράλειψης
(κωδικοποίηση)

JURI (O) 17.06.03 C5-0230/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Ηλεκτρολογικό υλικό που
χρησιµοποιείται εντός ορισµένων ορίων
τάσεως (κωδικοποίηση)

JURI (O) 17.06.03 C5-0231/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Ακατέργαστος καπνός: κοινή οργάνωση
αγοράς ΚΟΑ. Κωδικοποιηµένη έκδοση

JURI (O) 17.06.03 C5-0247/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Επιτροπή στατιστικών για θέµατα
νοµισµατικά, χρηµατοπιστωτικά και
ισοζυγίου πληρωµών (κωδικοποιηµένη
έκδοση)

JURI (O) 17.06.03 C5-0259/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Χοίρειο κρέας: κοινή οργάνωση αγοράς
ΚΟΑ (κωδικοποιηµένη έκδοση)

JURI (O) 17.06.03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Αίτηση άρσης της ασυλίας του κ.
Κόρακα

JURI (O) 17.06.03 IMM032117

SOUCHET
(NI)

Αλιευτική συµφωνία ΕΚ/Μαυρικίου:
πρωτόκολλο για την περίοδο από 3
∆εκεµβρίου 2002 έως 2 ∆εκεµβρίου
2003

PECH (O) 10.06.03 C5-0236/03

CAVERI
(ELDR)

Εναέριες µεταφορές: καθορισµός
ωραρίων στα αεροδρόµια της
Κοινότητας (τροπ. καν. 95/93/ΕΟΚ)

RETT (O) 12.06.03 C5-0277/01
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εγγραφιο εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά µε τα
εθνικά µέτρα που εγκρίνονται από τα κράτη µέλη για τα
εµφυτεύµατα στήθους

FEMM
ENVI

SEC (03) 175
τελ.

΄Εκθεση για τη συνέχεια που θα δοθεί στην Πράσινη Βίβλο σχετικά
µε την ποινική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της
Κοινότητας και τη δηµιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής

CONT COM (03) 128
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο για τα µέτρα που πρέπει να λάβουν τα κράτη µέλη ώστε
να εξασφαλιστεί η συµµετοχή όλων των πολιτών της νωσης στις
εκλογές το 2004 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διευρυµένη
νωση

AFCO COM (03) 174
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τη σκοπιµότητα ύπαρξης ενός
θετικού καταλόγου πρώτων υλών ζωοτροφών

ENVI
AGRI

COM (03) 178
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Υποβολή σχεδίου δράσης για τη συλλογή και ανάλυση
κοινοτικών στατιστικών στον τοµέα της µετανάστευση

ECON
LIBE

COM (03) 179
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο

BUDG
AGRI

COM (03) 181
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών: Η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη
Ραδιοεπικοινωνιών 2003 (WRC-03)

CULT
RETT
ITRE

COM (03) 183
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπή προς το Συµβούλιο Συνέχεια που δόθηκε
στο λευκό βιβλίο "Μια νέα πνοή για την Ευρωπαϊκή νεολαία" -
Προτεινόµενοι κοινοί στόχοι για τη συµµετοχή και την ενηµέρωση
των νέων σε απάντηση στο ψήφισµα του Συµβουλίου της 27ης
Ιουνίου 2002 σχετικά µε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον
τοµέα της νεολαίας

FEMM
CULT

COM (03) 184
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Ετήσια έκθεση του ΚΚΕρ ENVI
ITRE

COM (03) 189
τελ.

____________________
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

63/03

∆ήλωση της Προεδρίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την Απόφαση του Εθνικού
Συµβουλίου Ασφαλείας της Μεταβατικής Κυβέρνησης του Αφγανιστάν να διαβιβάζει τις αποδείξεις

τελωνείου στην Κεντρική Κυβέρνηση
Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε την Τρίτη 20 Μαΐου το Εθνικό Συµβούλιο
Ασφαλείας της Μεταβατικής Κυβέρνησης του Αφγανιστάν να καλέσει όλους τους κυβερνήτες να
διαβιβάζουν όλες τις αποδείξεις τελωνείου στην Κεντρική Κυβέρνηση και να διασφαλίσει ότι όλες οι
δραστηριότητές τους συµφωνούν µε το νόµο και τις πολιτικές της Κεντρικής Κυβέρνησης.

Η Ένωση εκτιµά ότι οι απαιτήσεις αυτές  ευθυγραµµίζονται προς το πνεύµα της Συµφωνίας της Βόννης και
µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία ανοικοδόµησης του Αφγανικού Έθνους και τη
διασφάλιση των χρηµατοοικονοµικών πόρων, καθώς και της πολιτικής εξουσίας της Κεντρικής Κυβέρνησης
σε όλη τη χώρα. Η Ένωση συγχαίρει τον Πρόεδρο Καρζάι για αυτή την πρωτοβουλία του και εκτιµά την
αίσθηση ευθύνης των αφγανών πολιτικών ηγετών που την υποστήριξαν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πλήρως τη Μεταβατική Κυβέρνηση του Αφγανιστάν στα προσεχή
βήµατα που απαιτούνται προκειµένου να διασφαλισθεί η ταχεία και πλήρης εφαρµογή της απόφασης.
Ειδικότερα, η Ένωση υποστηρίζει τη Μεταβατική Κυβέρνηση του Αφγανιστάν στη νόµιµες ενέργειες στις
οποίες προβαίνει για την άσκηση πλήρους ελέγχου κατά την είσπραξη των εθνικών τελωνειακών εσόδων.

Η Ένωση προτρέπει όλους τους φορείς να συµµορφωθούν προς την απόφαση προκειµένου να εξασφαλισθεί
η οµαλή συνέχιση της ανοικοδόµησης του έθνους.

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία,
Μάλτα, Πολωνία, ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας και Σλοβενία, οι συνδεδεµένες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία
και Τουρκία και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, ευθυγραµµίζονται προς τη δήλωση αυτή.

________________

64/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πριν από τη γενική απεργία στη Ζιµπάµπουε

Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2003

Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί σταθερά την κατάσταση στη Ζιµπάµπουε και έχει εκφράσει την ανησυχία
της για τις αρνητικές εξελίξεις στον τοµέα της δηµοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη χώρα
αυτή.
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Η ΕΕ σηµειώνει ότι ο ηγέτης του Kινήµατος ∆ηµοκρατικής Αλλαγής, κ. Morgan Tsvangirai, κάλεσε τον
πληθυσµό σε πενθήµερη γενική απεργία και σε πανεθνικές, ειρηνικές πορείες διαµαρτυρίας στη
Ζιµπάµπουε.

Παραµένοντας πιστή στην αρχή του διαλόγου, η ΕΕ καλεί επιτακτικά την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση
να επιλέξουν αυτήν ακριβώς την κατ� εξοχήν δηµοκρατική διαδικασία.

Επίσης, η ΕΕ καλεί το Κίνηµα της ∆ηµοκρατικής Αλλαγής (MDC) και την κοινωνία των πολιτών να
µεριµνήσουν ώστε  οι εκδηλώσεις διαµαρτυρίας να είναι πράγµατι ειρηνικές. Καλεί επίσης την κυβέρνηση
να απόσχει από κάθε βιαιοπραγία και να σεβαστεί το δικαίωµα των πολιτών της να διαδηλώνουν και να
εκφράζουν τις απόψεις τους ειρηνικά. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να επαναληφθεί η υπερβολική χρήση
βίας µε την οποία αντέδρασε στη γενική απεργία της 18ης και 19ης Μαρτίου.

Ως εκ τούτου, η ΕΕ συνιστά για µια ακόµη φορά την επανάληψη του διαλόγου µεταξύ των πολιτικών
κοµµάτων και τονίζει εκ νέου την προσήλωσή της στο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στην
ελευθερία του εκφράζεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι στη Ζιµπάµπουε.

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.

________________________

65/03

∆ήλωσης της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσον αφορά την Κούβα
Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2003

Μετά από τις πρόσφατες κατακριτέες ενέργειες των κουβανικών αρχών, οι οποίες έχουν σκοπό όχι µόνο να
παραβιάσουν τις θεµελιώδεις ελευθερίες στην Κούβα, αλλά και να στερήσουν από τους πολίτες το
βασικότερο ανθρώπινο δικαίωµα, δηλαδή το δικαίωµα στη ζωή, η ΕΕ εκφράζει τη λύπη της διότι οι
κουβανικές αρχές παραβίασαν την αναστολή επιβολής της θανατικής ποινής που ίσχυε de facto, και επιθυµεί
να πληροφορήσει τη διεθνή κοινότητα ότι απέστειλε στις 5 Ιουνίου το ακόλουθο διάβηµα προς τις
κουβανικές αρχές:

«Η ΕΕ, ανησυχώντας βαθύτατα για τη συνεχιζόµενη κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και θεµελιωδών ελευθεριών των µελών της κουβανικής αντιπολίτευσης και των ανεξάρτητων
δηµοσιογράφων, οι οποίοι έχουν στερηθεί την ελευθερία τους διότι εξέφρασαν ελεύθερα τη γνώµη τους,
καλεί για άλλη µία φορά τις κουβανικές αρχές να απελευθερώσουν αµέσως όλους τους πολιτικούς
κρατουµένους.

Η ΕΕ, εν αναµονή θετικής απάντησης εκ µέρους των κουβανικών αρχών και έχοντας υπόψη τις
επανειληµµένες καταγγελίες σχετικά µε τις κακές συνθήκες διαβίωσης των κρατουµένων µε σοβαρά
προβλήµατα υγείας, απευθύνει έκκληση προς τις κουβανικές αρχές ώστε, κατά το µεσολαβούν διάστηµα, οι
κρατούµενοι να µην υποφέρουν αναίτια και να µην υπόκεινται σε απάνθρωπη µεταχείριση.»
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Επιπλέον, και δεδοµένης της σηµερινής κατάστασης στην Κούβα, η ΕΕ αποφασίζει οµόφωνα :
να περιορίσει τις διµερείς κυβερνητικές επισκέψεις υψηλού επιπέδου
να περιορίσει την προβολή τής συµµετοχής των κρατών µελών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις
να καλεί κουβανούς αντιφρονούντες σε εορτασµούς εθνικών επετείων
να προβεί σε επαναξιολόγηση της κοινής θέσης της ΕΕ.

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

_________________________

66/03

∆ήλωσης της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε
τη Βενεζουέλα

Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2003

Η ΕΕ συγχαίρει την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση της Βενεζουέλας για τη πολιτική συµφωνία που
υπέγραψαν στις 29 Μαΐου. Αναγνωρίζει επίσης τον ανεκτίµητο ρόλο του Γενικού Γραµµατέα του
Οργανισµού Αµερικανικών Κρατών, του Κέντρου Κάρτερ και του Προγράµµατος των ΗΕ για την
ανάπτυξη, στη διευκόλυνση της διαδικασίας µεσολάβησης µεταξύ των εκπροσώπων κυβέρνησης και
αντιπολίτευσης κατά τους επτά τελευταίους µήνες. Η ΕΕ καλεί τα εµπλεκόµενα µέρη να συνεχίσουν χωρίς
χρονοτριβή την όλη διαδικασία, λ.χ. την ανασύσταση του εκλογικού συµβουλίου, ενηµέρωση των
εκλογικών καταλόγων, και λοιπές προπαρασκευαστικές ενέργειες, κατά τα διαλαµβανόµενα στη συµφωνία.
Η ΕΕ παραµένει πρόθυµη να βοηθήσει για την εφαρµογή της συµφωνίας και να παράσχει τεχνική συνδροµή
για την προετοιµασία οιουδήποτε τύπου εκλογικής διαδικασίας.

Η ΕΕ ελπίζει ότι η άρτι συναφθείσα συµφωνία θα αποδειχθεί σηµαντικό βήµα και στέρεη βάση στην
διαδικασία επίλυσης της πολιτικής κρίσης στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο του Συντάγµατος, του κράτους
δικαίου και των δηµοκρατικών αρχών.

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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67/03

∆ήλωση της Προεδρίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την απέλαση
18 Θιβετιανών αιτούντων άσυλο από το Νεπάλ στην Κίνα

Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2003

H ΕΕ ανησυχεί σοβαρά για την πρόσφατη απόφαση της Κυβέρνησης του Νεπάλ να επιστρέψουν δια της
βίας 18 Θιβετιανοί αιτούντες άσυλο από το Κατµαντού στην Κίνα. Η εντολή αυτή απέλασης κατά οµάδας
αιτούντων άσυλο που περιελάµβανε επίσης οκτώ ανηλίκους καθώς δεν τους επετράπη η πρόσβαση στην
Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους πρόσφυγες να έχει πρόσβαση σε αυτούς, αποτελεί
καθαρή παραβίαση των ανθρωπιστικών αρχών και αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο.

Η ΕΕ εκφράζει τη λύπη της που οι συνεχείς εκκλήσεις διαφόρων Αποστολών της ΕΕ στο Κατµαντού να
αφεθούν ελεύθεροι οι αιτούντες άσυλο, και να τύχουν µεταχείρισης σύµφωνης µε τις καθιερωµένες
πρακτικές και σε συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους πρόσφυγες,
αγνοήθηκαν από την Κυβέρνηση του Νεπάλ χωρίς να δίνεται καµία εξήγηση ή δικαιολογία για τα σκληρά
µέτρα που λαµβάνονται τώρα κατά της οµάδας αυτής.

Ο σεβασµός των διεθνών κανόνων και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αποτελεί ένα από τα βασικά σκέλη της
συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ και του Νεπάλ, πράγµα που ισχύει για όλους τους εταίρους της ΕΕ στην
ανάπτυξη.

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.

________________________

68/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσον αφορά τη Λιβερία
Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθειά της ανησυχία για την πρόσφατη ένταση των εχθροπραξιών και της
βίας στη Λιβερία και για την αύξηση των δεινών του λιβεριανού λαού. Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση καλεί όλους
τους εµπολέµους να σταµατήσουν αµέσως τις εχθροπραξίες, να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,
να διασφαλίσουν την προστασία των ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών και να επιτρέψουν την πρόσβαση των
ανθρωπιστικών παραγόντων στο έδαφος που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει όλες τις απόπειρες των ενόπλων ανταρκτικών οµάδων να καταλάβουν την
εξουσία στη Λιβερία µε τη βία. Καλεί επίσης όλους τους εµπολέµους να σταµατήσουν αµέσως τις
εχθροπραξίες και να επιδιώξουν µια λύση για την κρίση στη Λιβερία έπειτα από διαπραγµατεύσεις. Η ΕΕ
υπενθυµίζει στα γειτονικά κράτη τις υποχρεώσεις τους βάσει της αποφάσεως 1478 (2003) του Συµβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της για τις διεξαγόµενες στη Γκάνα ειρηνευτικές
συνοµιλίες υπό την αιγίδα της Οικονοµικής Κοινότητας των ∆υτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) και
σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της ∆ιεθνούς Οµάδας Επαφής για τη Λιβερία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί
επειγόντως όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς στη Λιβερία να επωφεληθούν αυτής της ευκαιρίας για την
επίτευξη ειρήνης, συµφιλίωσης και δηµοκρατικών µεταρρυθµίσεων στη Λιβερία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
παραµένει προσηλωµένη στην υποστήριξη ενός συνολικού πλαισίου για την επίτευξη ειρήνης ως
αποτέλεσµα αυτού του διαλόγου, µεταξύ άλλων, µέσω του ειδικού εκπροσώπου της Προεδρίας στις Χώρες
της ΄Ενωσης του Ποταµού Mano κ. Hans Dahlgren.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την αµέριστη υποστήριξή της προς το Ειδικό ∆ικαστήριο της Σιέρα
Λεόνε στο υψίστης σηµασίας καθήκον του που συνίσταται στην προσαγωγή των κύριων δραστών σοβαρών
παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη Σιέρρα Λεόνε ενώπιον της δικαιοσύνης. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι η απαγγελία κατηγορίας κατά του Προέδρου Charles Taylor δεν θα πρέπει
να αναστείλει τις ειρηνευτικές προσπάθειες που καταβάλλονται στη Γκάνα. Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση καλεί τον
Πρόεδρο Charles Taylor να συνεργαστεί µε το Ειδικό ∆ικαστήριο.

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.

________________________

69/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη Γουινέα-Μπισάου
Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει µεγάλη σηµασία στο σεβασµό των αρχών της δηµοκρατίας, του κράτους
δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης, τις οποίες θεωρεί ουσιώδεις για την πολιτική και οικονοµική
ανάπτυξη της Γουινέας-Μπισάου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί σοβαρά για την επιτεινόµενη πολιτική,
κοινωνική και οικονοµική αποσταθεροποίηση της χώρας.

Εκφράζει επίσης ανησυχία για την εξασθένηση του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης,
για τον µειούµενο διαχωρισµό µεταξύ εκτελεστικής, δικαστικής και νοµοθετικής εξουσίας, για τις
παραβιάσεις της ελευθερίας της έκφρασης και την πρόσβασης στην πληροφόρηση, καθώς και για την
έλλειψη διαφάνειας και χρηστής διακυβέρνησης στο δηµοσιονοµικό τοµέα. Σε αυτή τη συνάρτηση, η ΕΕ
ελπίζει ότι το ζήτηµα της µη κύρωσης του νέου Συντάγµατος θα µπορέσει να επιλυθεί και να ρυθµιστεί
γρήγορα, ώστε η χώρα να αποκτήσει αδιαµφισβήτητο θεσµικό και νοµικό πλαίσιο.

Η ΕΕ εκφράζει την ανησυχία της για τις φυλακίσεις προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης και του δηµόσιου
βίου, καθώς και πρώην υπουργών και στρατιωτικών χωρίς να έχει προηγηθεί δίκη, και ζητά από τις αρχές
της Γουινέας-Μπισάου να σεβαστούν πλήρως το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Η
ΕΕ ελπίζει ότι µπορεί να βρεθεί άµεσα λύση στο ζήτηµα των εκλογών στο Ανώτατο ∆ικαστήριο. Η ΕΕ
ενθαρρύνεται από το γεγονός ότι ελήφθη πρόσφατα δικαστική απόφαση για την επαναλειτουργία του
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ανεξάρτητου ραδιοσταθµού Radio Bombolom και καλεί τις αρχές της χώρας να διασφαλίσουν ότι τα
ανεξάρτητα µέσα µαζικής ενηµέρωσης θα µπορούν να λειτουργούν χωρίς παρεµβάσεις.

Η ΕΕ ανησυχεί για το γεγονός ότι στη Γουινέα-Μπισάου δεν λειτουργεί εκλεγµένη Βουλή από το Νοέµβριο
του 2002. Στην παρούσα κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζει τη σηµασία των βουλευτικών
εκλογών οι οποίες έχουν προγραµµατιστεί για τις 6 Ιουλίου 2003. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις αρχές της
Γουινέας-Μπισάου να λάβουν όλα τα απαιτούµενα µέτρα για να εξασφαλίσουν τη δηµοκρατική διοργάνωση
των εκλογών, σύµφωνα µε τις διεθνώς αναγνωρισµένες νοµικές διαδικασίες. Εν προκειµένω, η Ευρωπαϊκή
Ένωση υπενθυµίζει ότι οι παρακάτω προϋποθέσεις θεωρούνται απαραίτητες για τη διεξαγωγή
δηµοκρατικών εκλογών:

α) σεβασµός του συντάγµατος, του εκλογικού νόµου και των διεθνών κανόνων, ιδίως δε των σχετικών
θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών,

β) ελευθερία των υποψηφίων των πολιτικών κοµµάτων ή συνασπισµών να οργανώνονται, να
συνεταιρίζονται και να εκφράζουν δηµοσία τις απόψεις τους,

γ) πρόσβαση όλων των υποψηφίων, πολιτικών κοµµάτων ή συνασπισµών στα κρατικά µέσα ενηµέρωσης
(ραδιόφωνο, τηλεόραση και τύπος) καθώς και διασφάλιση της αποτελεσµατικής και πλήρους
ελευθερίας του τύπου, στην οποία περιλαµβάνεται η ελευθερία των ιδιωτικών ραδιοσταθµών,

δ) αποχή από την κατάχρηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων και πόρων υπέρ συγκεκριµένων
πολιτικών κοµµάτων,

ε) αποχή από απειλές, συλλήψεις και παράνοµες διαδικασίες κατά υποψηφίων, πολιτικών κοµµάτων  και
µελών των κοµµάτων της αντιπολίτευσης,

στ) αµεροληψία των υπεύθυνων για τις εκλογές αρχών, κυρίως δε εκείνων που ασχολούνται µε την
εγγραφή των ψηφοφόρων, των υποψηφίων, των πολιτικών κοµµάτων και των συνασπισµών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις αρχές της Γουινέας-Μπισάου να αναλάβουν δέσµευση για την τήρηση αυτών
των αρχών και εκφράζει την προθυµία της να συνεργασθεί για την υλοποίησή τους, είναι δε πρόθυµη να
εξετάσει το ενδεχόµενο παροχής βοήθειας για τις εκλογές, ενόψει των επόµενων γενικών εκλογών, υπό την
προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι προαναφερόµενες αρχές.

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.

________________________

70/03
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την κατάσταση των µέσων ενηµέρωσης στη Λευκορωσία

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2003

Η ΕΕ παρακολουθεί µε µεγάλη προσοχή την επιδεινούµενη θέση των µέσων ενηµέρωσης στη Λευκορωσία
και εκφράζει την ανησυχία της για την αναστολή της έκδοσης της ανεξάρτητης εφηµερίδας
«Μπελορούσκαγια Ντέλοβαγια Γκαζέτα» και της έκδοσης «ΜπεΝτεΓκε - για εσωτερική χρήση µόνο» στις
28 Μαΐου 2003. Η ΕΕ εκφράζει επίσης ανησυχία για ορισµένες διατάξεις του νοµοσχεδίου περί µέσων
ενηµέρωσης και για την συνεχή παρεµβολή προσκοµµάτων στις ανεξάρτητες και αντιπολιτευοµένες
εφηµερίδες και δηµοσιογράφους.
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Επιθυµία της ΕΕ είναι να πάρει η Λευκορωσία τη θέση που δικαιούται στην Ευρώπη, ως χώρα µε
λειτουργικούς δηµοκρατικούς θεσµούς και ευηµερούσα οικονοµία της αγοράς. Οι πρόσφατες όµως εξελίξεις
αναγκάζουν την ΕΕ να εκφράσει την απογοήτευσή της για τους προαναφερόµενους περιορισµούς και
υπογραµµίζει ότι η ελευθερία του τύπου και η ελευθερία του λόγου συνιστούν ουσιώδη στοιχεία µιας χώρας
που επιθυµεί να πάρει τη θέση της ανάµεσα στα έθνη της Ευρώπης. Η βελτίωση της κατάστασης των µέσων
ενηµέρωσης θα αποτελέσει σηµαντικό βήµα προόδου σε ό,τι αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Λευκορωσίας.

Η ΕΕ προτρέπει τη Λευκορωσία να εντείνει τις προσπάθειές της για βελτίωση της κατάστασης των µέσων
ενηµέρωσης στη χώρα θέτοντας σε ισχύ νόµο για τα µέσα ενηµέρωσης που θα έχει αξιολογηθεί θετικά από
τον ΟΑΣΕ και τους εµπειρογνώµονες του Συµβουλίου της Ευρώπης. Επίσης, προτρέπει τη Λευκορωσία να
αναλάβει άµεση επανορθωτική δράση ώστε να ακυρωθεί το προσωρινό κλείσιµο της «Μπελορούσκαγια
Ντέλοβαγια Γκαζέτα» και της έκδοσης «ΜπεΝτεΓκε - για εσωτερική χρήση µόνο», να απόσχει δε από τη
λήψη άλλων περιοριστικών µέτρων κατά των ανεξάρτητων µέσων ενηµέρωσης ή των δηµοσιογράφων της
χώρας.

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, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

71/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε δήλωση των προσχωρουσών
χωρών Κύπρου, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, Εσθονίας, Ουγγαρίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Μάλτας,

Πολωνίας, Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας και Σλοβενίας, και των συνδεδεµένων χωρών Βουλγαρίας και
Ρουµανίας, και των χωρών ΕΖΕΣ, που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, σχετικά µε

την κοινή θέση της ΕΕ
όσον αφορά το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο

Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2003

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, και οι συνδεδεµένες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία και οι
χώρες της ΕΖΕΣ που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους
στόχους της κοινής θέσης 2003/444/ΚΕΠΠΑ όσον αφορά το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο, η οποία
υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων στις 16 Ιουνίου 2003, βάσει
του άρθρου 15 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές πολιτικές τους
είναι σύµφωνες προς την κοινή αυτή θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τη δέσµευση αυτή και εκφράζει την ικανοποίησή της σχετικά.

________________________
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 14 και 15 ΜΑΪΟΥ 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 14ης και 15ης Μαΐου 2003 παρέστησαν 52 εκπρόσωποι της
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών από τις υπό ένταξη χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και
προσωπικότητες από τα Οικονοµικά και Κοινωνικά Συµβούλια από την Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υπό
ένταξη χώρες.

1.  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

•  Αναθεώρηση της κοινής γεωργικής πολιτικής - 2003
 Εισηγητής: κ. STRASSER (∆ιάφορες δραστηριότητες - Α)
 Συνεισηγητής: κ. KIENLE (Εργοδότες - D)
 
 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 23 final � 2003/0006-0007 CNS � CESE 591/2003
 
 Κύρια σηµεία:
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά µια προσαρµογή της ΚΓΠ στις νέες απαιτήσεις. Η ΕΟΚΕ έχει ήδη εξετάσει επισταµένως
σε γνωµοδότηση πρωτοβουλίας την περαιτέρω ανάπτυξητων άµεσων γεωργικών πληρωµών. Απορρίπτει µια
αιφνίδια µεταβολή του συστήµατος όπως προτείνεται από την Επιτροπή µέσω της µεταφοράς των µέχρι
τούδε επιδοτήσεων γαιών και ζώων, σε µια επιδότηση ανά εκµετάλλευση. Η οποιαδήποτε ελάττωση του
δεσµού µεταξύ ρύθµισης των αγορών και παραγωγής, θα έχει ως µόνο αποτέλεσµα την πρόκληση νέων
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αναταραχών στη γεωργική δραστηριότητα, ιδίως στις πιο µειονεκτικές περιοχές. Λυπάται διότι η Επιτροπή
δεν ακολούθησε την πρότασή της για την εξέταση της θέσης σε λειτουργία µιας επιχειρηµατικής επιδότησης
π.χ. µια βασική ενίσχυση επιπλέον των συµπληρωµάτων που σχετίζονται µε την παραγωγή.

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι µε την παρούσα πρόταση για τις πριµοδοτήσεις στις εκµεταλλεύσεις και την πολλαπλή
συµµόρφωση δεν δίδεται, δυστυχώς, καµία ευνοϊκή απάντηση στο ερώτηµα πώς οι υψηλές κοινωνικές
αξιώσεις έναντι της γεωργίας (µε υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα) θα αντισταθµισθούν σε γεωργικές αγορές που
θα απορυθµιστούν ταυτόχρονα (στόχος των διαπραγµατεύσεων ΠΟΕ). Η ανησυχία που προκαλεί η
συνεχιζόµενη εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας από νέους ανθρώπους σε πολλές περιοχές της
Ευρώπης, συνεπώς, δεν εξαλείφεται. Είναι αµφίβολο αν οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί θα τύχουν  µιας
διαρκούς και συνεχούς αποδοχής προς το κοινό.

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι το νέο µέσο της πολλαπλής συµµόρφωσης µπορεί σχετικά να συµβάλει ώστε οι
διατάξεις στους τοµείς της ασφάλειας τροφίµων, προστασίας της απασχόλησης, του περιβάλλοντος και των
ζώων, να εφαρµοσθούν µε ενιαίο τρόπο σε όλη την ΕΕ. Οπωσδήποτε, είναι ανάγκη και οι ρυθµίσεις της
πολλαπλής συµµόρφωσης να είναι εφαρµόσιµες και οι διοικητικές δαπάνες υπό έλεγχο.

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι στις µεταρρυθµιστικές προτάσεις επιβάλλεται η καθιέρωση εθελοντικών µέτρων ή
κινήτρων µε σαφέστερο τρόπο. Έτσι, η ένταξη σε ένα σύστηµα παροχής συµβουλών προς την επιχείρηση να
γίνεται οικειοθελώς. Επίσης, δεν επιτρέπεται µια υποχρεωτική δεκαετής περίοδος να είναι αντικείµενο της
µεταρρύθµισης, αλλά µάλλον µια διατήρηση της αρχής της εναλλαγής σε εθελούσια βάση, ώστε η τελευταία
να γίνεται τόσο από τους γεωργούς όσο και από την κοινωνία σε υψηλό βαθµό αποδεκτή.

Η ΕΟΚΕ ζητά ρητώς την εδραίωση του 2ου πυλώνα της ΚΓΠ για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. Σε
σύγκριση µε την ανακοίνωση του Ιουλίου  2002 για την ενδιάµεση επισκόπηση, οι νοµοθετικές προτάσεις
για την µεταρρύθµιση της ΚΓΠ υστερούν σαφώς στο θέµα  αυτό. Επιπλέον, η ανάπτυξη του 2ου πυλώνα,
αποκλειστικά µέσω της διαµόρφωσης, θα αποδυνάµωνε τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ των δύο πυλώνων
της ΚΠΓ. Σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ασφάλεια των τροφίµων και την προστασία
του περιβάλλοντος, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι προτάσεις βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. ∆ιαπιστώνει ότι
δεν διατίθενται επαρκείς πόροι, θεωρεί όµως πιθανό να αυξηθούν στο µέλλον, στο πλαίσιο της επικείµενης
µεταρρύθµισης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.

 Για περισσότερες πληροφορίες: κα Silvia CALAMANDREI
 (Τηλ. : 00 32 2 546 9657 � e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)
 

•  Αναθεώρηση της ΚΓΠ 2003 � ΚΟΑ/σιτηρά
 Εισηγητής: ο κ. MASCIA (Εργοδότες � I)
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 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 23 final � 2003/0008 CNS � CESE 584/2003
 
 Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora DI  NICOLANTONIO
 (Tηλ. : 00 32 2 546 9454 � e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
 
•  Αναθεώρηση της ΚΓΠ 2003 � ΚΟΑ/ρύζι
 Εισηγήτρια: η κα SANTIAGO (Εργοδότες � Ρ)
 
 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 23 final � 2003/0009 CNS � CESE 592/2003
 
 Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora DI  NICOLANTONIO
 (Tηλ. : 00 32 2 546 9454 � e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Αναθεώρηση της ΚΓΠ 2003 � ΚΟΑ/αποξηραµένες χορτονοµές
 Εισηγητής: ο κ. WILMS (Μισθωτοί � D)
 
 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 23 final � 2003/0010 CNS � CESE 585/2003
 
 Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora DI  NICOLANTONIO
 (Tηλ. : 00 32 2 546 9454 � e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
•  Αναθεώρηση της ΚΓΠ 2003 � ΚΟΑ/γάλα
 Εισηγητής: κ. VOSS (∆ιάφορες δραστηριότητες - D)
 
 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 23 final � 2003/0011-0012 CNS � CESE 586/2003
 
 Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora DI  NICOLANTONIO
 (Tηλ. : 00 32 2 546 9454 � e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

2.  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

•  Κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση
Γενικός Εισηγητής: κ. ΚΟΡΥΦΙ∆ΗΣ (Μισθωτοί - EL)

 
−  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 176 final � 2003/0068 CNS � CESE 590/2003
 
− Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ συντάσσεται µε την επιχειρηµατολογία που αναπτύσσεται από την Επιτροπή και υπογραµµίζει την
ανάγκη τα κράτη µέλη να θεωρήσουν τη δέσµη προτάσεων για την οικονοµική πολιτική και την πολιτική
απασχόλησης. Ακόµη, θεωρεί ότι η εφαρµογή του συγχρονισµού και η τριετής προοπτική των
κατευθυντήριων γραµµών αποτελεί µεγάλης σηµασίας εξέλιξη για την προοπτική της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής Απασχόλησης (ΕΣΑ).
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Οι νέες κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση αποτελούν, επίσης, µεγάλη πρόκληση για τα νέα
κράτη µέλη της Ένωσης. Η ως άνω πραγµατικότητα χρεώνει την Επιτροπή µε µια ιδιαίτερη ευθύνη στήριξης
των προσπαθειών που θα καταβάλλουν οι νέες χώρες µέλη στο να ανταποκριθούν στις αναµενόµενες
προσδοκίες ολόκληρης της Ένωσης.

Η ΕΟΚΕ σηµειώνει, την απουσία συγκεκριµένης και ξεχωριστής προτεραιότητας για τη µετανάστευση,
καθώς και την αναφορά σε πλευρές της µετανάστευσης, στα πλαίσια άλλων προτεραιοτήτων.

Η ΕΟΚΕ διερωτάται µήπως θα ήταν προτιµότερη η ένταξη σε µια κατευθυντήρια γραµµή όλων των µέτρων
που στοχεύουν στην άρση των εµποδίων πρόσβασης στην αγορά εργασίας-µη εξαιρουµένων των διακρίσεων
σε βάρος εργαζοµένων που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών ή των περιφερειακών ανισοτήτων.

Η ΕΟΚΕ  προσδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο θεσµό της δια βίου µάθησης θεωρεί ότι ο στόχος για
αύξηση του ποσοστού συµµετοχής των ενηλίκων στην εκπαίδευση και κατάρτιση δεν ανταποκρίνεται στον
αναγκαίο βαθµό στις µεγάλες απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης.

Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε το συνδυασµό που επιχειρείται µεταξύ επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, µε
την παροχή υπηρεσιών για παιδιά και άλλα εξαρτώµενα άτοµα. Τέλος, επαναλαµβάνει και προτείνει προς τα
κράτη µέλη έναν ισχυρό ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στα σχετικά εθνικά σχέδια δράσης και επιµένει,
στην αναγκαιότητα οι κατευθυντήριες γραµµές, κατά την εξειδίκευσή τους από τα κράτη µέλη, να
συνοδεύονται από ποσοτικούς στόχους, όχι µόνον στο εθνικό, αλλά στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

− Για περισσότερες πληροφορίες: κα  Susanne JOHANSSON
(Tηλ. : 00 32 2 546 9619 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)

 
 
 3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

•  Η απόκτηση της ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Εισηγητής: o κ. PARIZA CASTAÑOS (Μισθωτοί � Ε)
 
� Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 593/2003
 
� Κύρια σηµεία:

Στις 6 Φεβρουαρίου το Προεδρείο της Συνέλευσης δηµοσιοποίησε την πρότασή του για τα άρθρα 1
έως 16 του Συντάγµατος. Στο άρθρο 5 ενσωµατώνεται ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στο
Σύνταγµα και στο άρθρο 7 ορίζεται η ιθαγένεια της Ένωσης: "Κάθε άτοµο που κατέχει την
εθνικότητα ενός κράτους µέλους κατέχει και την ιθαγένεια της Ένωσης, η οποία προστίθεται στην
εθνική ιθαγένεια χωρίς να την αντικαθιστά".

Στην πρόταση αυτή αποκλείονται από την ιθαγένεια της Ένωσης οι κάτοικοι που είναι υπήκοοι τρίτων
χωρών, έστω και αν διαµένουν µόνιµα στην ΕΕ.
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Η ΕΟΚΕ, σε διάφορες γνωµοδοτήσεις της, έχει προτείνει να παρέχει το Σύνταγµα την ιθαγένεια της
Ένωσης στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν µόνιµα στην ΕΕ.

Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια πρέπει να αποτελεί το κέντρο του ευρωπαϊκού σχεδίου. Η Συνέλευση
αναπτύσσει ένα µεγάλο πολιτικό σχέδιο, για να αισθάνονται όλοι οι πολίτες ότι µετέχουν σε µια
δηµοκρατική πολιτική κοινότητα υπερεθνικού χαρακτήρα. Τώρα είναι η στιγµή να εµπλουτιστεί η
έννοια της ιθαγένειας µε ένα νέο κριτήριο χορήγησης: µια ιθαγένεια της Ένωσης που δεν θα
συνδέεται µόνο µε την εθνικότητα, αλλά και µε τη µόνιµη διαµονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ της ενσωµάτωσης του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στο Σύνταγµα και
της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
των θεµελιωδών ελευθεριών, η οποία προϋποθέτει την αναγνώριση µιας "ιθαγένειας του πολίτη",
πρώτο βήµα προς την ανάπτυξη µιας συµµετοχικής ιθαγένειας για όλα τα άτοµα που κατοικούν
µόνιµα στην επικράτεια της Ένωσης.

Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη φύση της ιθαγένειας της Ένωσης, η οποία συµπληρώνει και δεν υποκαθιστά
την εθνική. Το νέο κριτήριο χορήγησης της ιθαγένειας της Ένωσης, που προτείνει η ΕΟΚΕ, µπορεί να
ανοίξει νέες προοπτικές για τους µόνιµους κατοίκους που δεν είναι υπήκοοι των κρατών µελών.

Η αναγνώριση της ιθαγένειας της Ένωσης στους κατοίκους που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και
διαµένουν µόνιµα ή για µεγάλο χρονικό διάστηµα στην ΕΕ είναι ένα θετικό βήµα για να επιβεβαιώσει
η Ένωση τη βούλησή της να ενσωµατώσει όλα τα άτοµα που διαµένουν σ' αυτή, όποια και αν είναι η
εθνικότητά τους.

Η Συνέλευση πρέπει να εξετάσει αν οι σηµερινές πολιτικές και νοµικές βάσεις της κοινής πολιτικής
µετανάστευσης είναι ή όχι επαρκείς για την ενίσχυση της ενσωµάτωσης.

Η ΕΟΚΕ ζητά από τη Συνέλευση, κατά τη επεξεργασία του πρώτου Συντάγµατος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, να εφαρµοστεί η αρχή της ισότητας σε όλους όσους διαµένουν µόνιµα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, είτε είναι υπήκοοι των κρατών µελών είτε τρίτων χωρών.

Η ΕΟΚΕ ζητά από τη Συνέλευση να καθιερώσει ένα νέο κριτήριο χορήγησης της ιθαγένειας της
Ένωσης: να µην συνδέεται η ιθαγένεια µόνο µε την εθνικότητα ενός κράτους µέλους, αλλά και µε τη
µόνιµη διαµονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προτείνει, εποµένως, στη Συνέλευση να χορηγεί το άρθρο 7 (Ιθαγένεια της Ένωσης) την ιθαγένεια
της Ένωσης όχι µόνο στους υπηκόους των κρατών µελών, αλλά και σε όλα τα άτοµα που κατοικούν
µόνιµα ή για µεγάλο χρονικό διάστηµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιθαγένεια της Ένωσης θα
προστίθεται στην εθνική ιθαγένεια χωρίς να την αντικαθιστά. Κατ' αυτόν τον τρόπο, τα άτοµα αυτά
θα είναι Ευρωπαίοι πολίτες και, ως εκ τούτου, ίσοι ενώπιον του νόµου.

� Για περισσότερες πληροφορίες: Alan HICK
(Tηλ.: 00 32 2 546 93 02 - e-Mail : Alan.Hick@esc.eu.int)
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4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

•  Προαγωγή της συµµετοχής των οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ) � Εµπειρίες και µελλοντικές
προκλήσεις

Εισηγητής: ο κ. WILKINSON (Εργοδότες � UK)

− Έγγραφο αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 594/2003
 
-   Κύρια σηµεία:

Την 1η Ιανουαρίου 2003, η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι
επίσηµες δηλώσεις της Ελληνικής κυβέρνησης κατέστησαν σαφές ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ)
αποτελεί κύρια προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρείας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) έχει µέχρι σήµερα συµβάλει στις ενέργειες που
αφορούν τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ) κυρίως µε την κατάρτιση µίας ενηµερωτικής έκθεσης1 και µίας
γνωµοδότησης πρωτοβουλίας2, εκτός από τη συµµετοχή της στο σχέδιο δράσης "Προαγωγή του πνεύµατος
και της πρακτικής του κοινωνικού διαλόγου και της συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών και συναφών
δικτύων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη".

Τα συµπεράσµατα της διάσκεψης για το σχέδιο δράσης που πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το
Σεπτέµβριο 2002, επεσήµαναν την ανάγκη ανάληψης δραστηριοτήτων για την παγίωση των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών στην ΝΑΕ και την ενίσχυση του ρόλου τους. Επεσήµαναν επίσης την ανάγκη
ανάπτυξης της ικανότητας, εµπειρογνωµοσύνης και δικτύωσης σε περιφερειακό επίπεδο.

Στο πλαίαιο αυτό, η εν λόγω γνωµοδότηση πρωτοβουλίας θα υποβληθεί στην Ελληνική Προεδρία στη
συνεδρίαση της 21ης Ιουνίου 2003 στη Θεσσαλονίκη (συνεδρίαση ∆ιαδικασίας  Ζάγκρεπ  ΙΙ), στην οποία θα
συµµετάσχουν και εκπρόσωποι των ενδιαφερόµενων χωρών από την ΝΑΕ.

Μεταξύ άλλων η ΕΟΚΕ συνιστά:

•  διοργάνωση ενός ή περισσοτέρων συναντήσεων µεταξύ αξιωµατούχων και κοινωνικών
εταίρων από την ΝΑΕ,

•  κατάρτιση των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων σε τοµείς όπως η διοίκηση και
οργάνωση, η ανάπτυξη στρατηγικών, η χρηµατοδότηση και η διαχείριση σχεδίων
(συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης προγραµµάτων της ΕΕ),

                                                     
1 Σχέσεις της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης µε ορισµένες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CES 1025/98 fin rev.)
2 Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στα ∆υτικά Βαλκάνια (ΕΕ C 193 της 10.07.2001)
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•  στήριξη από την ΕΟΚΕ προκειµένου να διαπιστωθεί σε ποιες περιπτώσεις οι οργανώσεις
αυτές πληρούν τα πρότυπα που ισχύουν για τις ΟΚΠ της ΕΕ και να παράσχει βοήθεια ώστε αυτές να
αναπτυχθούν στους τοµείς όπου υστερούν. Τούτο θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε στενή
συνεργασία µε τους αρµόδιους ευρωπαϊκούς φορείς,

•  σύσταση κατάλληλων δικτύων οργανώσεων στην περιοχή,
•  ενίσχυσης ανεξάρτητων ΜΜΕ στην ΝΑΕ,
•  σύσταση ενός ηλεκτρονικού δικτύου για την ανταλλαγή ιδεών και εµπειριών,
•  σύσταση, σε εύθετο χρόνο, ενός φορέα στο οποίο θα συµµετέχουν µέλη ΟΚΠ της ΝΑΕ και

µέλη της ΕΟΚΕ για να εξετάζει θέµατα κοινού ενδιαφέροντος και να εξασφαλίζει τη δικτύωση σε
τακτική βάση,

•  ανάπτυξη ενός τριετούς προγράµµατος για την στήριξη των κοινωνικών εταίρων από τη
ΝΑΕ.

− Επικοινωνία: κα Σουζάννα ΜΠΑΪΖΟΥ
(Tηλ. 32 2 546 98 45  - e-mail : Susanna.Baizou@esc.eu.int)

•  Η καταπολέµηση της φτώχειας µέσω της προώθησης της βιώσιµης
ανάπτυξης : προσέγγιση µέσω της εταιρικής σχέσης
Εισηγητής: κ. EHNMARK (Μισθωτοί - S)

− Έγγραφο αναφοράς: Ενηµερωτική έκθεση � CESE 104/2003
 
-   Κύρια σηµεία:

Η ∆ιεθνής Ένωση των Οικονοµικών και Κοινωνικών Συµβουλίων και συναφών οργάνων (AICESIS)
προετοιµάζει τώρα την 8η ∆ιεθνή Συνάντηση που θα πραγµατοποιηθεί στις 24 και 25 Ιουνίου 2003 στο
Αλγέρι. Η συνάντηση αυτή θα έχει κυρίως ως στόχο την εντατικοποίηση του διαλόγου µε τις διεθνείς
οργανώσεις,  όπως  µε τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας (∆ΟΕ), το Πρόγραµµα Ανάπτυξης των Ηνωµένων
Εθνών και µε την Παγκόσµια Τράπεζα.

Το θέµα που επελέγη για την 8η συνάντηση είναι "Η καταπολέµηση της φτώχειας µέσω της προώθησης της
βιώσιµης ανάπτυξης: προσέγγιση µέσω της εταιρικής σχέσης". Η σύνθεση της οµάδας εργασίας στην οποία
ανατέθηκε η προετοιµασία του εν λόγω θέµατος είναι η εξής: ΟΚΣ Αλγερίας, Γκαµπόν, Μαρόκου, Νότιας
Αφρικής, Γουϊνέας, Ιταλίας, Γαλλίας και ΕΟΚΕ.

Όπως και κατά προηγούµενα έτη, η ΕΟΚΕ θα πρέπει να αναλάβει τη σύνταξη της ενηµερωτικής έκθεσης επί
του θέµατος που θα αποτελέσει τη συµβολή της για την 8η συνάντηση.

mailto:Susanna.Baizou@cese.europa.eu
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Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ συνιστά τα εξής:

•  ολοκληρωµένες προσεγγίσεις προσαρµοσµένες στις ειδικές ανάγκες κάθε χώρας και περιοχής και ρητώς
δεσµευτικές για τις κυβερνήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους, την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών και
τους διεθνείς οργανισµούς,

•  βιώσιµα αποτελέσµατα πρέπει να στηρίζονται σε αµοιβαία εξισορροπηµένες, οικονοµικές, κοινωνικές,
και περιβαλλοντικές δράσεις. Το σχέδιο εφαρµογής της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη, που υιοθετήθηκε στο Γιοχάνεσµπουργκ το 2002, αποτελεί πολύτιµο οδηγό για την ένταξη
της βιώσιµης ανάπτυξης στις προσπάθειες για την εξάλειψη της φτώχειας,

•  η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναγνωρίσει την ιδιαίτερη ευθύνη που έχει όσον αφορά την εκ του
σύνεγγυς παρακολούθηση της συνέχειας της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης, συµπεριλαµβανοµένης της
δράσης για την εξάλειψη της φτώχειας,

•  η ΕΟΚΕ κρίνει σκόπιµη µια ανακοίνωση της Επιτροπής για όλο το φάσµα των επακόλουθων δράσεων
του σχεδίου εφαρµογής της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης µε ιδιαίτερη έµφαση στην εξάλειψη της φτώχειας,

•  η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη για τη σηµασία να αναδειχθεί η δηµιουργία απασχόλησης ως µία εκ των
υψηλών προτεραιοτήτων, από κοινού µε την κατάργηση των εµπορικών φραγµών, την αυξηµένη
παροχή βοήθειας και την περαιτέρω ελάφρυνση των δανειακών υποχρεώσεων, σε συνδυασµό µε τη
δέσµευση για την πραγµατοποίηση κοινωνικών µεταρρυθµίσεων,

•  η ΕΟΚΕ συνηγορεί µε θέρµη υπέρ της εταιρικής προσέγγισης, η οποία αποτελεί τη µοναδική µέθοδο για
τη διασφάλιση µιας σταθερής και σαφούς υποστήριξης των δράσεων που αποφασίστηκαν, καθώς και για
την πραγµατοποίηση βιώσιµης κοινοτικής προόδου από οικονοµικής, κοινωνικής, και περιβαλλοντικής
άποψης. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι χωρίς χρηστή και αποτελεσµατική διακυβέρνηση, δεν είναι ρεαλιστικά
δυνατόν να υπάρξει συνεκτική δράση.

− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Σουζάννα ΜΠΑΪΖΟΥ
(Tηλ. 32 2 546 98 45  - e-mail : Susanna.Baizou@esc.eu.int)

5. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

•  Κοινοτικό σήµα
 Εισηγήτρια: η κα SÁNCHEZ MIGUEL (Μισθωτοί - E)
 
 -   Έγγραφα αναφοράς. : COM(2002) 767 final -2002/0308 CNS � CESE 576/2003
 
 Για περισσότερες πληροφορίες:  ο κ. Nemesio MARTINEZ
 (Tηλ.: 00 32 2 546 95 01 � e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 

•  PRISM 2002
Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες � I)

mailto:Susanna.Baizou@cese.europa.eu
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- Έγγραφα αναφοράς: πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 575/2003
 
 Για περισσότερες πληροφορίες Jakob ANDERSEN
 (Tηλ. : 0032 2 546 9258 � e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)
 

•  ∆ηµόσιες προσφορές εξαγοράς
Εισηγητής : ο κ. CASSIDY (Εργοδότες � UK)

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 534 final -2002/0240 COD � CESE 589/2003

� Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι

•  ο απώτερος στόχος πρέπει να είναι η άρση όλων των εµποδίων στα οποία προσκρούουν οι
διασυνοριακές εξαγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ισότητα των µετόχων και η προοδευτική εξάλειψη όλων
των προστατευτικών µηχανισµών.

•  το άρθρο 4 χρήζει απλοποίησης για την αποφυγή της συστηµατικής αντιδικίας κατά τις προσφορές
εξαγοράς,

•  χρειάζεται ένα σχετικά περιορισµένο περιθώριο ποσοστιαίων δικαιωµάτων ψήφου ως κατώτερο
όριο ελέγχου που θέτει σε κίνηση µια υποχρεωτική δηµόσια προσφορά εξαγοράς,

•  επικροτεί την προσθήκη του νέου άρθρου 13, το οποίο αναφέρεται στην έγκαιρη και πλήρη
πληροφόρηση και στις διαβουλεύσεις µε εκπροσώπους του προσωπικού,

•  πρέπει να προσδιορισθεί το όριο ειδικής πλειοψηφίας για την τροποποίηση του καταστατικού µιας
εταιρείας στο άρθρο 11.4 της οδηγίας,

•  η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε το έγγραφο της Επιτροπής µε την επιφύλαξη της συνεκτίµησης των ανωτέρω
παρατηρήσεις και την τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 και 17 της πρότασης οδηγίας και καλεί
για την ταχεία υιοθέτησή της.

� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Katarina LINDHAL
(Tηλ.: 00 32 2 546 92 54 � e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
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6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

•  Πρόγραµµα DAPHNE II
 Εισηγήτρια: η κ. DAVISON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � UK)
 
� Έγγραφα αναφοράς. : COM(2003) 54 final � 2003/0025 COD � CESE 588/2003
 
� Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την ανανέωση του προγράµµατος, την οποία είχε υποστηρίξει
στο παρελθόν. Η ευαισθητοποίηση και η διάδοση διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στον τοµέα αυτό. Το
πρόγραµµα Daphne είναι πολύτιµο από την άποψη αυτή λόγω του µεγάλου πολλαπλασιαστικού του
αποτελέσµατος σε όλη την Ευρώπη. Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι η βία κατά των παιδιών και των γυναικών
δεν αποτελεί µόνον ζήτηµα υγείας και σωµατικής διαφύλαξης, όπως αναφέρεται στο έγγραφο της Επιτροπής
αλλά και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Όσον αφορά την προώθηση της ανάπτυξης και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, οι πόροι που διατέθηκαν
τα τελευταία έτη µέσω προγραµµάτων όπως Daphne και STOP, επέτυχαν την υλοποίηση εκτεταµένου
φάσµατος καινοτόµων σχεδίων, δραστηριοτήτων και µελετών από τις ΜΚΟ, τις κρατικές αρχές και τους
ερευνητικούς οργανισµούς. Η πρωτοβουλία Daphne χρηµατοδοτεί συνήθως ένα στα επτά σχέδια που
υποβάλλονται. Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ διερωτάται εάν επαρκεί η αύξηση της χρηµατοδότησης.

Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για την επέκταση του προγράµµατος
στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Χρειάζεται νέα ενηµέρωση σχετικά µε το τι έχει επιτευχθεί στα κράτη
µέλη. Οι εκθέσεις των κρατών µελών σχετικά µε τα εθνικά µέτρα που ελήφθησαν για την καταπολέµηση της
σωµατεµπορίας των γυναικών δεν συνοδεύονται από εκθέσεις για την σεξουαλική εκµετάλλευση των
ανηλίκων, τον ακρωτηριασµό των γεννητικών οργάνων, και τα γνωστά ως "εγκλήµατα τιµής". Με τη νέα
πρόταση υπογραµµίζεται η ανάγκη συλλογής συνεκτικών δεδοµένων σε όλη την Ευρώπη. Η ΕΟΚΕ θα
ζητήσει από τα κράτη µέλη να την παράσχουν.

Η έρευνα που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος θα πρέπει να συνεκτιµήσει τα ενδεχόµενα
νοµοθετικά µέτρα καθώς και την αύξηση της ευαισθητοποίησης. Για παράδειγµα, η ΕΟΚΕ έχει συστήσει τη
θέσπιση αυστηρών κοινοτικών κανόνων για την υιοθεσία από το εξωτερικό, για τους αρµόδιους και τις
ΜΚΟ που ασχολούνται µε παιδιά καθώς και τη θέσπιση νοµοθεσίας, πρώτον, για να εµποδίζονται
σεσηµασµένοι παιδεραστές να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για σεξουαλικό τουρισµό και να "ενεδρεύουν" στο
∆ιαδίκτυο και, δεύτερον, για να υποχρεώνονται οι πάροχοι υπηρεσιών ∆ιαδικτύου να προστατεύουν τα
παιδιά που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες τους.
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Η ΕΟΚΕ κρίνει, επίσης, ότι είναι επιτακτικό αναγκαίο να ενθαρρυνθούν διασυνοριακές πρωτοβουλίες.

� Για περισσότερες πληροφορίες: Alan HICK
(Tηλ.: 00 32 2 546 93 02 - e-Mail : Alan.Hick@esc.eu.int)

 

 7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 

•  Θαλάσσιο περιβάλλον
 Εισηγήτρια: η κα SÁNCHEZ MIGUEL (Μισθωτοί - E)
 
 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 539 final � CESE 578/2003
 
 Κύρια σηµεία:
 
Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της πρότασης της Επιτροπής, στο βαθµό που αντιπροσωπεύει την αφετηρία των
συζητήσεων µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη για την διατήρηση και προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος.
Ωστόσο, οι ατυχείς και ολοένα και συχνότερες περιπτώσεις ρύπανσης των θαλάσσιων υδάτων µας οδηγούν
στη διαπίστωση ότι απαιτείται εκ µέρους των κρατών µελών µεγαλύτερη πολιτική βούληση ως προς την
εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας, καθώς και καταλογισµός της ευθύνης στους υπαίτιους των ζηµιών µε
αποτελεσµατικό τρόπο.

Τον κυριότερο ρόλο στην στρατηγική πρέπει να έχει η αποτελεσµατικότητα, νοούµενη ως η πραγµατική
ικανότητα της ΕΕ να ασκεί επίδραση στα ζητήµατα που αφορούν παράκτια και χωρικά ύδατα, τις
αποκλειστικές οικονοµικές ζώνες και τα διεθνή ύδατα, µε την ενίσχυση των νοµοθετικών (δεσµευτικοί ή
υποχρεωτικοί κανόνες, απλές συµφωνίες ή συµβάσεις) και των οικονοµικών µέσων (εµπορικές συµφωνίες,
προγράµµατα χρηµατοδότησης προς τρίτες χώρες).
 
 - Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes KIND
 (Tηλ. : 00 32 2 546 9111 � e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)

•  Περιεκτικότητα σε θείο των καυσίµων πλοίων
 Εισηγητής : ο κ. RETUREAU (Μισθωτοί - F)
 
 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 595 final - volume II � 2002/0259 COD � CESE 580/2003
 
 Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes KIND
 (Tηλ. : 00 32 2 546 9111 � e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)
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 8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

•  Καταπολέµηση του αφθώδους πυρετού
 Εισηγητής : ο κ. BASTIAN (Εργοδότες - F)
 
 -   Έγγραφα αναφοράς. : COM(2002) 736 final -2002/0299 CNS � CESE 577/2003
 
 Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι επείγει η εφαρµογή ενός νέου κοινοτικού πλαισίου για την καταπολέµηση του
αφθώδους πυρετού και υπογραµµίζει ότι χρειάζεται να ευνοηθεί ο τοµέας της βιώσιµης κτηνοτροφίας κατά
τρόπον ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις των ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά την καλή υγεία των
ζώων, την εξέλιξη της γεωργικής παραγωγής και της εµπορίας, και την απαραίτητη διατήρηση της καλής
λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Η ύπαρξη της βιώσιµης κτηνοτροφίας εξαρτάται από τη χάραξη µιας
πολιτικής για την υγεία των ζώων που θα ενσωµατώνει τα νέα διαθέσιµα επιστηµονικά αποτελέσµατα και
τις νέες τεχνολογίες.

Στη γνωµοδότησή της, διατυπώνει ειδικές παρατηρήσεις για τα ακόλουθα σηµεία:

•  πρόληψη της ασθένειας,
•  µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται µόλις εµφανισθεί µια εστία,
•  σχέδια έκτακτης ανάγκης,
•  έρευνα και ανάπτυξη,
•  αποζηµίωση.
 
 Για περισσότερες πληροφορίες: κα Silvia CALAMANDREI
 (Τηλ. : 00 32 2 546 9657 � e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)
 
 
•  Αναγνώριση / Καταγραφή αιγοπροβάτων
 Εισηγητής: κ. DONNELLY (∆ιάφορες δραστηριότητες - IRL)
 
 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 729 final -2002/0297 CNS � CESE 585/2003
 
 Κύρια σηµεία:
 

Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση της Επιτροπής.  Εκτιµά ότι είναι επιτακτική
ανάγκη να διαµορφωθεί µία ικανοποιητική και αποτελεσµατική µέθοδος ταχέος εντοπισµού και
αναγνώρισης των ζώων στην ΕΕ. Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι η πρόταση βασίζεται στην τελική έκθεση του
2002 για το πρόγραµµα IDEA (τη διαχείριση του οποίου έχει το Κοινό Κέντρο Ερευνών) και στις συστάσεις
της. Ωστόσο, ορισµένες από τις συστάσεις δεν αντανακλώνται στην πρόταση. Ειδικότερα, η ΕΟΚΕ τονίζει
ότι είναι αναγκαίο ένα εναρµονισµένο και κεντρικό σύστηµα ηλεκτρονικής καταγραφής και αναγνώρισης
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των ζώων, συµπεριλαµβανοµένων των διερχόµενων ζώων που µεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. ∆εδοµένης της
πρόσφατης εµφάνισης εστιών ζωονόσων και της επικείµενης διεύρυνσης, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι ένα τέτοιο
σύστηµα θα επιτρέψει την αποτελεσµατική και ταχεία αντιµετώπιση ανάλογων επιδηµικών εκρήξεων στο
µέλλον.

 
 Για περισσότερες πληροφορίες: κα Silvia CALAMANDREI
 (Τηλ. : 00 32 2 546 9657 � e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)
 
•  ΜΣΕ (Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες) / Eπέκταση της περιόδου για
µεταβατικά µέτρα
 Εισηγητής: κ. NIELSEN (∆ιάφορες δραστηριότητες - DK)
 
 -   Έγγραφα αναφοράς. : COM(2003) 103 final -2003/0046 COD � CESE 587/2003
 
 - Κύρια σηµεία:
 
Όσον αφορά την επέκταση της περιόδου για µεταβατικά µέτρα για την κατάταξη ως προς τον κίνδυνο
από τις ΜΣΕ, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι η συνεργασία στην ΕΕ υποβαθµίζεται µε τη συνεχή παραβίαση των
προθεσµιών από την Επιτροπή και από τα κράτη µέλη, που τίθενται από κοινού, µε λίγο ως πολύ αποδεκτές
δικαιολογίες. Αυτό ισχύει και για τους τοµείς που αφορούν την υγεία των ζώων και τη δηµόσια υγεία και οι
οποίοι αποτελούν έως και το 50% της νοµοθεσίας της εσωτερικής αγοράς.

Μολονότι σήµερα είναι επιτακτική η παράταση της µεταβατικής περιόδου, δεν θα πρέπει  να δοθεί νέα
παράταση, διότι τότε θα δηµιουργηθεί ανασφάλεια.

 Για περισσότερες πληροφορίες: κα Silvia CALAMANDREI
 (Τηλ. : 00 32 2 546 9657 � e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Πρόσθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών
 Εισηγητής: κ. DONNELLY (∆ιάφορες δραστηριότητες - IRL)
 
 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 662 final -2002/0274 COD � CESE 581/2003
 
 Για περισσότερες πληροφορίες: κα Silvia CALAMANDREI
 (Τηλ. : 00 32 2 546 9657 � e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

 9.   ΑΛΙΕΙΑ/ΓΕΩΡΓΙΑ

•  Αλιεία / Συνέπειες της αναδιάρθρωσης του τοµέα
 Εισηγητής: ο κ. CHAGAS (Μισθωτοί - Ρ)
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 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 600 final � CESE 579/2203
 
 Κύρια σηµεία:

Το παρόν σχέδιο δράσης παρουσιάσθηκε σε µια στιγµή κρίσεως για τον τοµέα της ευρωπαϊκής αλιείας, όπου
επιβλήθηκε η λήψη γενναίων µέτρων µε σκοπό να εξασφαλισθεί η διατήρηση της κοινοτικής αλιείας σε µια
διαρκή και βιώσιµη βάση, η οποία προϋποθέτει την αποκατάσταση των αλιευτικών πόρων.

Ωστόσο, βάσει των αποφάσεων που ελήφθησαν από το Συµβούλιο Υπουργών, το ∆εκέµβριο του 2002,
ορισµένες συνέπειες θα περιορισθούν εν µέρει, ενώ και οι διαθέσιµες πιστώσεις θα µειωθούν ακόµη
περισσότερο, καθώς κατ' επιλογή του Συµβουλίου θα εξακολουθήσουν να ισχύουν ορισµένα µέτρα που η
Επιτροπή επιθυµούσε να εξαλείψει, αναδιαθέτοντας τα αντίστοιχα κονδύλια.

Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει επαρκή κονδύλια για την αντιµετώπιση των προβληµάτων
στην απασχόληση και των αναγνωρισµένων ελλείψεων όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισµό, τις υποδοµές και
την κατάρτιση. Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι ένα βιώσιµο πλαίσιο στήριξης του τοµέα και των εργαζοµένων θα
καταστεί εφικτό µόνον µε την ενίσχυση των πιστώσεων του ΧΜΠΑ και την πρόβλεψη ειδικού κοινωνικού
κονδυλίου.

 Για περισσότερες πληροφορίες: κα Silvia CALAMANDREI
 (Τηλ. : 00 32 2 546 9657 � e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Συµφωνίες αλιευτικής σύµπραξης µε τρίτες χώρες
 Εισηγητής: κ. SARRO IPARRAGUIRRE (∆ιάφορες δραστηριότητες - E)
 
 Έγγραφα αναφοράς. : COM(2002) 637 final � CESE 583/2003
 
 Για περισσότερες πληροφορίες: κα Silvia CALAMANDREI
 (Τηλ. : 00 32 2 546 9657 � e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

 
•  Υδατοκαλλιέργεια / βιώσιµη ανάπτυξη
 Εισηγήτρια: η κα SANTIAGO (Εργοδότες - Ρ)
 
 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 511 final � CESE 595/2003
 
Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ επικροτεί το έγγραφο της Επιτροπής και εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το
Συµβούλιο, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, θα αναλάβει να εξετάσει και να εφαρµόσει τις κατάλληλες
πρωτοβουλίες µε στόχο την βιώσιµη ανάπτυξη του τοµέα της υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι έχει καθοριστική σηµασία η ανάπτυξη της ιχθυοτροφίας να πραγµατοποιείται κατά
τρόπο ισορροπηµένο, χωρίς να προκαλούνται ζηµίες στο περιβάλλον ή να υπονοµεύεται η ποιότητα και η
ασφάλεια του τελικού προϊόντος. Ακόµη, υπογραµµίζει ότι η έρευνα είναι καθοριστική για την ανάπτυξη
του κλάδου καθώς επίσης και η διαρκής επαγγελµατική επιµόρφωση, µε ιδιαίτερη προσοχή στο ρόλο των
γυναικών.

Η συνεργασία των παραγωγών, µέσω οργανώσεων παραγωγών και συνεταιρισµών, είναι καθοριστική για
την ανάπτυξη της αγοράς, τη σταθερότητα και την οργάνωση της προσφοράς ενώ για την καλύτερη επίλυση
των προβληµάτων του κλάδου, η ΕΟΚΕ θεωρεί επίσης σηµαντική τη συνεργασία µεταξύ των αρχών, της
επιστηµονικής κοινότητας και των κατάλληλα οργανωµένων παραγωγών. Ακόµη, η ΕΟΚΕ αναπτύσσει
σειρά σκέψεων για την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων.

 Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora DI  NICOLANTONIO
 (Tηλ. : 00 32 2 546 9454 � e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
 

 _____________________
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ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 18 και 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 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 18ης και 19ης Ιουνίου 2003 παρέστη ο κ. Jean-Luc DEHAENE,
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης.

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

•  Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας
 Εισηγητής: ο κ. DANTIN (Μισθωτοί - F)
 
 -  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 73 τελικό � CESE 751/2003
 
 - Κύρια σηµεία:
 

Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την καθιέρωση της κάρτας ασφάλισης υγείας. Η πρωτοβουλία αυτή,
µε τις διευκολύνσεις που θα παρέχει, θα συµβάλει ουσιαστικά στην ελεύθερη κυκλοφορία
και, κατά συνέπεια, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

 Μακροπρόθεσµα, ο επιδιωκόµενος στόχος πρέπει να είναι η καθιέρωση µιας ενιαίας κάρτας
που να ισχύει τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προκειµένου να αποφευχθεί η
απροειδοποίητη  λήξη της κάρτας, θα ήταν σκόπιµο να ανανεώνεται αυτοµάτως από τον
φορέα έκδοσης, εφόσον ο κάτοχος διατηρεί ακόµη τα δικαιώµατά του, ή, στην αντίθετη
περίπτωση, να έχει διάρκεια ισχύος ίση µε αυτήν την εθνικής κάρτας, εφόσον υπάρχει.

Η κάρτα θα πρέπει να φέρει ένα ευρωπαϊκό λογότυπο, όπως και το ευρωπαϊκό διαβατήριο ή
το ευρώ, ώστε να συµβολίζει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να ενισχύει το αίσθηµα ταύτισης
των πολιτών µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Είναι επίσης απαραίτητο, κατά τη δεύτερη και την τρίτη φάση εφαρµογής της κάρτας, να
ληφθεί µέριµνα για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.

 - Για περισσότερες πληροφορίες: κα Stefania BARBESTA
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9510 � e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
2. ΜΜΕ

 
•  Μικροεπιχειρήσεις και µικρές επιχειρήσεις
 Εισηγητής: ο κ. ΡΕΖΖΙΝΙ (Εργοδότες � I)
 
 -  Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 752/2003
 
 - Κύρια σηµεία:
 

Η γνωµοδότηση, λαµβάνοντας ως βάση την Πράσινη Βίβλο για την ανάπτυξη του
επιχειρηµατικού πνεύµατος που πρότεινε πρόσφατα η Επιτροπή, αναπτύσσει τα κυριότερα
θέµατα για τα οποία πρέπει να εφαρµοστούν πολιτικές που ευνοούν τη δηµιουργία νέων
επιχειρήσεων.

Υπογραµµίζεται η εγκυρότητα του "Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις Μικρές Επιχειρήσεις", αλλά
ζητείται να δοθεί στον Χάρτη αυτό νοµική ισχύς και να τεθούν σε εφαρµογή οι προτάσεις
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Στο τρίτο µέρος προτείνεται η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για τον
αναπροσανατολισµό των κοινοτικών προγραµµάτων και πολιτικών, προκειµένου να
συµβάλουν στη δηµιουργία και την ανάπτυξη των µικροεπιχειρήσεων και των µικρών
επιχειρήσεων.

 
 - Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joao Pereira dos Santos
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9245 � e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

•  Αµοιβαία αναγνώριση αποφάσεων αποµάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών
 Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAÑOS (Μισθωτοί � E)
 
 -  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 49 τελικό � 2003/0019 CNS � CESE 756/2003
 
 - Κύρια σηµεία:
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  Η οδηγία 2001/40/ΕΚ ξεκινά από εσφαλµένη βάση, διότι προβλέπει την αµοιβαία
αναγνώριση των αποφάσεων απέλασης υπηκόων τρίτων χωρών, ενώ δεν υπάρχει ακόµη
κοινοτική νοµοθεσία για τη µετανάστευση και το άσυλο. Με την οδηγία αυτή, το Συµβούλιο
συνεχίζει "να κατασκευάζει την οικία από τη στέγη". Οποιοσδήποτε µηχανισµός αµοιβαίας
αναγνώρισης των αποφάσεων απέλασης θα πρέπει να είναι ενταγµένος σε µια κοινή
νοµοθεσία µετανάστευσης και παροχής ασύλου. Όσο δεν υφίσταται η κοινή αυτή
νοµοθεσία, οποιοδήποτε κράτος µέλος εκτέλεσης θα υποχρεώνεται να συνεργαστεί στην
εκτέλεση µιας απόφασης απέλασης για λόγους που δεν προβλέπονται ή ίσως που
απαγορεύονται µάλιστα ρητώς από τη δική του νοµοθεσία. Όσον αφορά την εφαρµογή της
οδηγίας αυτής, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι δεν γίνονται επαρκώς σεβαστές ορισµένες εγγυήσεις του
Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία
των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.

 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί, επίσης, ότι οι αποφάσεις απέλασης ή υποχρεωτικής επιστροφής δεν

µπορούν να αποτελούν απλές διοικητικές πράξεις, αλλά θα πρέπει να µπορούν να
παρεµβαίνουν και τα δικαστήρια και ότι κατά την εκτέλεσή τους θα πρέπει να διασφαλίζεται
ότι στα άτοµα που υπόκεινται σ' αυτές τις διαδικασίες παρέχεται αποτελεσµατική δικαστική
προστασία, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει σε κάθε κράτος µέλος.

 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για πολιτικές εκούσιας επιστροφής.

Συνεπώς, πρέπει να θεωρηθεί ότι η απέλαση και η υποχρεωτική επιστροφή είναι πολύ
αυστηρές αποφάσεις, οι οποίες θα πρέπει να εφαρµόζονται µόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις.
Οι αποφάσεις απέλασης πρέπει να βασίζονται σε σοβαρή και παρούσα απειλή κατά της
δηµόσιας τάξης ή της εθνικής ασφάλειας, η οποία να αποδεικνύεται από νοµική απόφαση
που έχει ληφθεί από δικαστήριο.

             Στόχος της νέας πρότασης απόφασης του Συµβουλίου είναι να διασφαλιστεί ότι το
πραγµατικό κόστος της εφαρµογής µιας απέλασης, όταν δεν µπορεί να καταβληθεί από τον
ενδιαφερόµενο υπήκοο τρίτης χώρας, καλύπτεται από το κράτος µέλος που έλαβε την
απόφαση απέλασης, προκειµένου να αποφευχθούν ενδεχόµενες οικονοµικές ανισορροπίες
κατά την εφαρµογή της οδηγίας 2001/40/ΕΚ.

 
             Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, η διαδικασία που προτείνεται στην απόφαση του Συµβουλίου

για την αντιστάθµιση των οικονοµικών ανισοτήτων δεν µπορεί να εφαρµοστεί, αν δεν
υιοθετηθεί προηγουµένως κοινή νοµοθεσία µετανάστευσης και ασύλου.

 
  - Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alan Hick

(Tηλ.: 00 32 2 546 9302 - e-mail: Alan.Hick@esc.eu.int)

4. METAΦΟΡΕΣ

•  Ασφάλεια στις σήραγγες / ∆ιευρωπαϊκό Οδικό ∆ίκτυο
Εισηγητής: ο κ. LEVAUX (Εργοδότες � F)

- Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 769 τελικό - 2002/0309 COD � CESE 746/2003
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- Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής, αλλά κρίνει απαραίτητο να συµπληρωθούν
και να βελτιωθούν ορισµένα βασικά σηµεία:
•  προκειµένου να επιτευχθεί καλύτερη εναρµόνιση των απαιτήσεων ασφαλείας, το

πεδίο εφαρµογής της οδηγίας πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις οδικές σήραγγες άνω
των 500 µέτρων,

•  οι δυνατότητες παρέκκλισης από τα µέτρα που προβλέπονται στην οδηγία δεν
δικαιολογούνται και, ως εκ τούτου, απορρίπτονται,

•  η ΕΟΚΕ συνιστά να αναπτυχθεί ειδική κατάρτιση για τους οδηγούς βαρέων
φορτηγών άνω των 16 τόνων, η οποία θα πιστοποιείται µε ειδική µνεία στην άδεια
οδήγησής τους,

•  ο αρµόδιος ασφαλείας, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο του µηχανισµού που
προβλέπεται από την οδηγία, πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τον διαχειριστή της
σήραγγας και να πιστοποιούνται τα επαγγελµατικά του προσόντα.

 Τέλος, η ΕΟΚΕ προτείνει να δηµιουργηθεί ένα "Ευρωπαϊκό Ταµείο Υποδοµών  των
Μεταφορών" για τη ρύθµιση του λεπτού θέµατος της χρηµατοδότησης αυτών των έργων και
αναγγέλλει ότι οι διάφορες πτυχές της χρηµατοδότησης θα εξεταστούν λεπτοµερέστερα στο
πλαίσιο ειδικής γνωµοδότησης πρωτοβουλίας.

 
  - Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher

(Tηλ.: 00 32 2 546 8287 � e-mail: Siegfried.Jantscher@esc.eu.int)

•  ∆ιαθέσιµος χρόνος χρήσης (slots) στους αερολιµένες / Kαλοκαίρι 2004
Γενικός εισηγητής: ο κ. GREEN (Εργοδότες � DK)

- Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 207 τελικό - 2001/0140 COD - CESE 754/2003
 
  - Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Luis Lobo

(Tηλ.: 00 32 2 546 9717 � e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

•  Ρύπανση από πλοία / Κυρώσεις
Εισηγητής: ο κ. CHAGAS (Μισθωτοί � Ρ)
Συνεισηγήτρια: η κα ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ-ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ (Εργοδότες � EL)

- Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 92 τελικό - 2003/0037 COD - CESE 755/2003
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- Κύρια σηµεία:

 Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ του βασικού στόχου της πρότασης, αλλά καλεί την Επιτροπή να
επανεξετάσει τα ακόλουθα ζητήµατα: 

 
� τον όρο "βαρεία αµέλεια" µε σκοπό τόσο την υιοθέτηση πιο κατάλληλου όρου που να

µην προκαλεί µικρότερο αποτέλεσµα από αυτό που επιδιώκει η οδηγία όσο και την
διασφάλιση οµοιόµορφης ερµηνείας και εφαρµογής σε όλα τα κράτη µέλη και

� το κατά πόσον είναι σκόπιµο να εισαχθεί η ρύπανση λόγω ατυχήµατος στο πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας. 

Επιπλέον, η ΕΟΚΕ:
� ζητά µε έµφαση να µην επιβάλλονται δυσανάλογες κυρώσεις,
� 
� συνιστά να γίνεται διάκριση µεταξύ εσκεµµένης και τυχαίας ρύπανσης. Στην

περίπτωση εσκεµµένης ρύπανσης, τα πρόστιµα δεν είναι ασφαλίσιµα λόγω των όρων
των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Σε περίπτωση τυχαίας ρύπανσης, τα πρόστιµα θα
πρέπει να είναι ασφαλίσιµα,

� ζητά από την Επιτροπή, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος δυσανάλογων διώξεων, να
υποβάλει προτάσεις σχετικά µε την µεταχείριση και την προστασία των πλοιάρχων και
των ναυτικών που εµπλέκονται σε τέτοια περιστατικά, µε βάση το άρθρο 292 της
Σύµβασης UNCLOS ("prompt release of vessels and crews" - ταχεία απαλλαγή των
πλοίων και πληρωµάτων). 

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

•  Εκποµπές πτητικών οργανικών ενώσεων / Χρώµατα και βερνίκια
Εισηγητής: ο κ. SEARS (Εργοδότες � UK)

- Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 750 τελικό - 2002/0301 COD - CESE 750/2003

- Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind
(Tηλ.: 00 32 2 546 9111 � e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Ύδατα κολύµβησης
Εισηγητής: ο κ. BUFFETAUT (Εργοδότες � F)

- Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 581 τελικό - 2002/0254 COD - CESE 749/2003

- Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει την ιδιαίτερη σηµασία µιας νέας οδηγίας, η οποία να λαµβάνει υπόψη
την επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο. Τονίζει την αναγκαιότητα του περιορισµού σε
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ρεαλιστικές συστάσεις που παρέχουν πραγµατικό όφελος στη δηµόσια υγεία. Από την
άποψη αυτή, συµφωνεί να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας τα ύδατα που
προσφέρονται για άλλες δραστηριότητες αναψυχής, επικροτεί τις αυστηρότερες
υποχρεωτικές απαιτήσεις και συνιστά να ενθαρρυνθεί η χρήση των πλέον σύγχρονων και
αξιόπιστων µεθόδων, καθώς και των µεθόδων που επιτρέπουν την όσο το δυνατό ταχύτερη
ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων αρχών και της κοινής γνώµης. Κρίνει ότι η ταυτότητα των
υδάτων κολύµβησης που περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙΙ πρέπει να ορίζει καλύτερα τη
φύση των ρύπων και να αναθεωρηθεί, προκειµένου να µην περιλαµβάνει διατάξεις που δεν
είναι δυνατόν να εφαρµοστούν στην πράξη. Ζητεί να προσδιοριστούν σαφέστερα τα
µεταβατικά µέτρα που θα ισχύουν µεταξύ των παλαιών και των νέων προτύπων.

Λαµβανοµένης υπόψη της µεγάλης πολυµορφίας των ζωνών κολύµβησης στο έδαφος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΟΚΕ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στον σεβασµό της αρχής της
επικουρικότητας, που αποτελεί τον βασικό όρο της ορθής διακυβέρνησης στην Ευρώπη.

- Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind
(Tηλ.: 00 32 2 546 9111 � e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Εκποµπές από κινητήρες εσωτερικής καύσης
Εισηγητής: ο κ. BARROS VALE (Εργοδότες � P)

- Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 765 τελικό - 2002/0304 COD - CESE 744/2003

 - Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joao Pereira dos Santos
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9245 � e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
6. ΕΡΕΥΝΑ

 
•  Ευρωπαϊκή διαστηµική πολιτική (Πράσινη Βίβλος)

Εισηγητής: ο κ. BUFFETAUT (Εργοδότες � F)
 
 -  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 17 τελικό � CESE 745/2003
 
 - Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η θέση της Ευρώπης στον τοµέα του διαστήµατος πρέπει να αποτελέσει
καρπό µιας δεδηλωµένης πολιτικής βούλησης και σαφών δηµοσιονοµικών επιλογών. Η
θέσπιση κοινών ή/και παράλληλων αρµοδιοτήτων στον διαστηµικό τοµέα στη µελλοντική
συνταγµατική ευρωπαϊκή συνθήκη θα παρείχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πολιτικά,
νοµοθετικά και χρηµατοδοτικά µέσα για να καθορίσει και να εφαρµόσει µια ισχυρή
διαστηµική πολιτική, η οποία συγκεκριµένα θα πρέπει:

� να εγγυάται την αυτόνοµη πρόσβαση της Ευρώπης στο διάστηµα,

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


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ72

∆ελτίο 30.06.2003 - EL - PE 332.926

� να συµβάλει στη στρατηγική αυτονοµία της Ευρώπης,
� να αναπτύξει ένα πρόγραµµα επιστηµονικής αριστείας,
� να προωθήσει εφαρµογές στην υπηρεσία των πολιτών και των τοµεακών πολιτικών

της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
� να συντονίσει ένα δυαδικό ερευνητικό πρόγραµµα διαστηµικών τεχνολογιών,

προκειµένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία µας κατά την εκτέλεση των
δραστηριοτήτων στον πολιτικό και τον εµπορικό τοµέα, καθώς και στους τοµείς της
ασφάλειας και της άµυνας.

∆ιαθέτουµε επιστηµονικές, τεχνικές και βιοµηχανικές ικανότητες πρώτης τάξεως στον
τοµέα του διαστήµατος. Το παράδειγµα του Galileo φανερώνει σαφώς ότι δεν υπάρχει πλέον
χρόνος για παλινωδίες, διαφορετικά το θαυµάσιο διαστηµικό κεφάλαιο της Ευρώπης θα
διαλυθεί. Το στοίχηµα δεν είναι τίποτε άλλο από το εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επαρκή
πολιτική βούληση και οικονοµική ισχύ για να διατηρήσει την ανεξαρτησία της και να
συµπεριληφθεί µεταξύ των παγκόσµιων διαστηµικών δυνάµεων.

 - Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9501 � e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 

7. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 
•  Ευρωπαϊκός Οργανισµός / Ασφάλεια των δικτύων

Εισηγητής: ο κ. LAGERHOLM (Εργοδότες � S)
 
 -  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 63 τελικό - 2002/0032 COD - CESE 747/2003

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

•  Αποτελέσµατα / Σχέδιο δράσης eEurope 2002
Εισηγητής: ο κ. KOΡΥΦΙ∆ΗΣ (Μισθωτοί � EL)

 
 -  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 66 τελικό - CESE 748/2003

 - Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Raffaele Del Fiore
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9794 � e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
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8. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ
 
•  Επενδυτικές υπηρεσίες

Εισηγήτρια: η κα BOVING (Eργοδότες � D)
 -  Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 625 τελικό - 2002/0269 COD - CESE 741/2003

 - Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9501 � e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 

•  Επενδυτικές υπηρεσίες
Εισηγητής: ο κ. FRANK von FÜRSTENWERTH (Eργοδότες � D)

 
 -  Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 746 τελικό - CESE 742/2003

 - Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jakob Andersen
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9258 � e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
•  Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Εισηγητής: ο κ. GREEN (Eργοδότες � DK)
 
 -  Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 759 τελικό - 2002/0306 COD � CESE 743/2003

 - Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jakob Andersen
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9258 � e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
 
 
•  Ταξιδιωτικές υπηρεσίες / ΦΠΑ

Εισηγητής: ο κ. BARBADILLO LOPEZ
 
 -  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 78 τελικό - 2003/0230 COD - CESE 753/2003

 - Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alberto Allende
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9679 � e-mail: alberto.allende@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
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