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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. 01/2004 : Χρονοδιάγραµµα των επίσηµων συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
                           το 2004·

Αριθ. 04/2004: Χρησιµοποίηση του Europarl Inside.

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



ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ8

∆ελτίο 09.02.2004 - EL - PE 338.109

∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΛΗΞΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΑΛΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8,  παράγραφος 3 του Κανονισµού

ο κ. Yves PΙÉTRASANTA (Verts/ALE-FR)

παραιτήθηκε από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από  3 Φεβρουαρίου 2004.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώστη κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 28ης Ιανουαρίου 2004.

_______________________

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8,  παράγραφος 3 του Κανονισµού

ο κ.Joaquim MIRANDA (GUE/NGL-PT)

παραιτήθηκε από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από  1 Φεβρουαρίου 2004.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώστη κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 28ης Ιανουαρίου 2004.

_______________________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

Κατά τη συνεδρίαση της 28ης Ιανουαρίου 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πληροφορήθηκε ότι οι κ.κ.:

ο κ. Jan DHAENE

προσχώρησε,  στην Οµάδα του Κόµµατος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PSE),  µε ισχύ από 28ης
Ιανουαρίου  2004.

__________________________
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                       (Κατάσταση στις 02.02.2004)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Gian Gobbo Έκδοση χαρτονοµισµάτων αξίας 1 ευρώ P-3954/03

Heide Rühle Ερµηνεία των οδηγιών για την περιβαλλοντική
πληροφόρηση

E-3955/03

José Ribeiro e Castro Ιράν - Όµηροι E-3956/03

José Ribeiro e Castro Ρωσία - Βουλευτικές εκλογές E-3957/03

José Ribeiro e Castro Ρωσία - Βουλευτικές εκλογές E-3958/03

José Ribeiro e Castro Αφρική - έλλειψη τροφίµων και επισιτιστική ασφάλεια E-3959/03

José Ribeiro e Castro Αγκόλα - Επανένταξη των πρώην µαχητών και
αφοπλισµός των αµάχων

E-3960/03

José Ribeiro e Castro Jules Muis - Λειτουργία της Επιτροπής E-3961/03

José Ribeiro e Castro Πορτογαλία - ∆ιόδια και οχήµατα ενός όγκου E-3962/03

José Ribeiro e Castro "Geroi Sevastopolya"- Aσφάλεια στη θάλασσα E-3963/03

Hiltrud Breyer Ορµονικές ουσίες στο πόσιµο νερό - σχολιασµός της
απάντησης της Επιτροπής στην γραπτή ερώτηση Ε -
2565/03

E-3964/03

Mario Borghezio Μέτρα σε σχέση µε την Κίνα για την κατάχρηση της
σήµανσης "CΕ"

E-3965/03

Gian Gobbo Αποζηµίωση για τις δηµεύσεις περιουσιών προσφύγων
από την Ιστρία της Κροατίας

E-3966/03

Gian Gobbo Αποζηµίωση για τις δηµεύσεις περιουσιών προσφύγων
από την Ιστρία της Κροατίας

E-3967/03

Amalia Sartori ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών E-3968/03

Maurizio Turco ∆ικαστική έρευνα της εισαγγελίας της Κατάνια για
απάτη 5 εκατ. ευρώ εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-3969/03

Mario Borghezio ∆εν έχουν καταβληθεί οι γερµανικές αποζηµιώσεις σε
πρώην κρατούµενους Ιταλούς στρατιωτικούς

E-3970/03

Mario Borghezio ∆εν έχουν καταβληθεί οι γερµανικές αποζηµιώσεις σε
πρώην κρατούµενους Ιταλούς στρατιωτικούς

E-3971/03

Erik Meijer Εκστρατεία στη Βουλγαρία κατά της κατανοµής και της
διαχείρισης των πόρων για "την ανάπτυξη της κοινωνίας
των πολιτών", εκ µέρους της αντιπροσωπείας της ΕΕ
στη Σόφια.

E-3972/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Erik Meijer Παράκαµψη του Εθνικού Συµβουλίου Εθνοτικών και
∆ηµογραφικών Υποθέσεων (NCEDI) κατά τη χορήγηση
των κοινοτικών πόρων για την ενίσχυση της κοινωνικής
συµµετοχής στη Βουλγαρία

E-3973/03

Paulo Casaca Αναδιαµόρφωση του συστήµατος στήριξης των
παραγωγών µπανάνας στις χώρες ΑΚΕ

E-3974/03

Paulo Casaca Ίση µεταχείριση των υπαλλήλων της αντιπροσωπίας της
Επιτροπής στην Βραζιλία

E-3975/03

Paulo Casaca Πολυπλοκότητα της απλοποίησης του κοινοτικού
κεκτηµένου

E-3976/03

Paulo Casaca ∆ιαµεσολάβηση στο Νεπάλ E-3977/03

Jens-Peter Bonde Ρήτρες παρέκτασης ('Passarelle' clauses) στις Συνθήκες
περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

E-3978/03

Joan Vallvé Νοµιµοποίηση αυθαιρέτων κτισµάτων στην Ιµπίθα E-3979/03

Olivier Dupuis Υπόθεση Yukos E-3980/03

Miquel Mayol i Raynal Πολιτικά δικαιώµατα της Μακεδονικής µειονότητας
στην Ελλάδα

E-3981/03

-
e:\qp\docume
nt\e\03\39\81
\q.el/

Miquel Mayol i Raynal Πολιτικά δικαιώµατα της Μακεδονικής µειονότητας
στην Ελλάδα

E-3982/03

-
e:\qp\docume
nt\e\03\39\82
\q.el/

Maurizio Turco Ολοκλήρωση του Πολυπεριφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος "Υδάτινοι Πόροι" του στόχου 1 Ιταλία
στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 1994-1999

E-3983/03

Maurizio Turco Παράληψη απάντησης στην ερώτηση Ε-2425/03
σχετικά µε την εναρµόνιση της φορολογίας επί των
τόκων των καταθέσεων των µη διαµενόντων στην ΕΕ
πολιτών αυτής και την κατάργηση του τραπεζικού
απορρήτου

E-3984/03

Caroline Lucas Προέλευση της ξυλείας για την ανακαίνιση των κτηρίων
της Επιτροπής

E-3985/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Sebastiano Musumeci Χώροι απόθεσης ραδιενεργών αποβλήτων στη Σικελία E-3986/03

Gerhard Schmid Galileo E-3987/03

Gabriele Stauner Λαθροχειρίες στην ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ του
Επιτρόπου Solbes και της Εurostat

E-3988/03

Theresa Villiers Κανόνες ΕΕ σχετικά µε τις πωλήσεις και την παροχή
υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης

E-3989/03

Diana Wallis Ταχυδρόµηση/παράδοση υποβολής προσφορών P-3990/03

Giles Chichester και Geoffrey
Van Orden

Κλείσιµο µονάδων του σταθµού πυρηνικής ενέργειας
του Κοζλοντούι

E-3991/03

Giles Chichester και Geoffrey
Van Orden

Υποβολή της αξιολόγησης από οµοτίµους σχετικά µε το
σταθµό πυρηνικής ενέργειας του Κοζλοντούι

E-3992/03

Giles Chichester και Geoffrey
Van Orden

Επανεξέταση των ηµεροµηνιών για το κλείσιµο
µονάδων του σταθµού πυρηνικής ενέργειας του
Κοζλοντούι

E-3993/03

Raffaele Costa Πρόγραµµα για τον πολιτισµό και τις γλώσσες E-3994/03

Raffaele Costa Προγράµµατα όσον αφορά την κοινωνία της
πληροφορίας

E-3995/03

Raffaele Costa Νέες µέθοδοι εργασίας και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού
εµπορίου

E-3996/03

Raffaele Costa Πρόγραµµα Prince/Euro E-3997/03

Konstantinos Hatzidakis ∆ιαφηµιστική καµπάνια στην Ελλάδα µε πόρους του
ΚΠΣ

P-3998/03

Alejo Vidal-Quadras Roca Πρότυπο εσωτερικού ελέγχου 5 "Θέσεις κρίσιµης
σηµασίας" - Τρόποι ενεργοποίησης της υποχρεωτικής
κινητικότητας

P-3999/03

Herbert Bösch Μεταρρυθµίσεις στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία E-4000/03

Stavros Xarchakos Μετεγγραφές φοιτητών E-4001/03

Marco Cappato Παραβίαση του ιδιωτικού απορρήτου στην Παγκόσµια
∆ιάσκεψη Κορυφής για την κοινωνία της πληροφορίας

P-4002/03

Hiltrud Breyer Το βύθισµα µέγιστου φορτίου στο τµήµα
Straubing/Vilshofen του ∆ούναβη

E-4003/03

Claude Moraes Παιδιά µε ειδικές ανάγκες στη Ρωσία E-4004/03

Anna Terrón i Cusí ∆ιακρίσεις εις βάρος ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
όσον αφορά την ένταξή τους σε αθλητικές οµοσπονδίες
της Ισπανίας

E-4005/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Glyn Ford Περί αδειών διαµονής και πόσο δύσκολο να αποκτηθούν E-4006/03

Paulo Casaca Πρόληψη των κινδύνων σεισµού E-4007/03

Fernando Fernández Martín Powerline Communications Systems P-4008/03

Antonio Di Pietro Μεταρρύθµιση ΚΟΑ για τον καπνό P-4009/03

Reino Paasilinna Η διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας E-4010/03

Erik Meijer Η εκτέλεση του σχεδίου PHARE BG 0102 06 στη
Βουλγαρία. Σοβαρή απόκλιση µεταξύ των προτάσεων
που εκπονήθηκαν και της πραγµατικής διάθεσης των
χρηµάτων

E-4011/03

Erik Meijer Η εκτέλεση του σχεδίου PHARE BG 0102 06 στη
Βουλγαρία. Καθυστερηµένη γνωστοποίηση αποφάσεων
και αµφισβητήσιµοι τρόποι πληρωµής

E-4012/03

Erik Meijer Η εκτέλεση του σχεδίου PHARE BG 0102 06 στη
Βουλγαρία. Η έλλειψη πληροφόρησης όσον αφορά το
ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση, τη λήψη
αποφάσεων και την αξιολόγηση

E-4013/03

Erik Meijer Η εκτέλεση του σχεδίου PHARE BG 0102 06 στη
Βουλγαρία. Καθυστέρηση και ασάφεια όσον αφορά τη
διάθεση των συνεπαγοµένων πλεονασµάτων

E-4014/03

Christopher Huhne Τοξικοί χώροι E-4015/03

Salvador Garriga Polledo Ελεύθερη κυκλοφορία φαρµακευτικών προϊόντων στην
ΕΕ

E-4016/03

Salvador Garriga Polledo Προβολή των δραστηριοτήτων της ΕΕ στον κοινοτικό
πληθυσµό των τυφλών

E-4017/03

Salvador Garriga Polledo Η ενιαία χρησιµοποίηση της ευρωπαϊκής σηµαίας στα
αεροσκάφη των αεροπορικών εταιρειών της ΕΕ

E-4018/03

Margrietus van den Berg Φόρουµ για τη Βιρµανία E-4019/03

Margrietus van den Berg Η λεκάνη απορροής του ποταµού Κονγκό E-4020/03

Ilda Figueiredo Ενίσχυση για την έρευνα στην Πορτογαλία E-4021/03

Christos Folias Συγκριτικά στοιχεία στον τοµέα του ελαιολάδου P-4022/03

Jean-Louis Bernié Natura 2000 P-4023/03

Christopher Huhne Μη εντοιχιζόµενοι φούρνοι E-4024/03

Claude Moraes Έρευνες του ΟΗΕ στο Ανατολικό Τιµόρ E-4025/03

Nicholas Clegg Οδηγία για τα πολύτιµα µέταλλα E-4026/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Geoffrey Van Orden Φορολογικές απαλλαγές για κεφαλαιουχικά κέρδη E-4027/03

Juan Naranjo Escobar Εκτίµηση του ευρώ από τους πολίτες E-4028/03

Juan Naranjo Escobar Ισοτιµία ευρώ-δολαρίου E-4029/03

Juan Naranjo Escobar Υποχρησιµοποίηση των πιστώσεων πληρωµών E-4030/03

Michl Ebner Γλωσσικό πρόγραµµα για µειονοτικές γλώσσες E-4031/03

Geoffrey Van Orden Συνεισφορά του ΗΒ στον προϋπολογισµό της ΕΕ E-4032/03

Maurizio Turco Λογοκρισία στη λέξη "προφυλακτικό" του επίσηµου
ανακοινωθέντος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την Παγκόσµια  Ηµέρα  του Aids, ύστερα από αίτηµα
του Γραφείου του Προέδρου Prodi

E-4033/03

Kyösti Virrankoski Προστασία των ανθρώπων και των ζώων εκτροφής από
τους λύκους και τις αρκούδες

P-4034/03

Helena Torres Marques Eφαρµογή στην Πορτογαλία του κανονισµού σχετικά µε
τη διάθεση αυτοκινήτων

P-4035/03

Hiltrud Breyer Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 258/97 σχετικά µε τα νέα
τρόφιµα και τα νέα συστατικά τροφίµων, προϊόντα Νονι

E-4036/03

Hiltrud Breyer Μεταρρύθµιση στον τοµέα της υγείας και φυσικά
οµοιοπαθητικά φάρµακα στη Γερµανία

E-4037/03

Herbert Bösch Επεξεργασία ραδιενεργών αποβλήτων στην Ουκρανία E-4038/03

Christos Folias Άσκηση οπτοµετρίας στην Ελλάδα E-4039/03

Glyn Ford και άλλοι Πρόγραµµα MEDEA και Άρθρο 13 της Συνθήκης E-4040/03

John Bowis και Ria Oomen-
Ruijten

Η εφαρµογή των οδηγιών για την ασφάλεια των
εργαζοµένων και η προστασία των εργαζοµένων στον
κλάδο της υγείας και των ασθενών τους

E-4041/03

Kathalijne Buitenweg Συστηµατική παρενόχληση στα σχολεία E-4042/03

Ilda Figueiredo Σύνολο επιτρεπόµενων αλιευµάτων (TAC) και
ποσοστώσεις για το 2004

E-4043/03

Theresa Villiers Άδειες ελευθέρας εισόδου για τους περιοίκους στους
κήπους των πολιτιστικών και τουριστικών χώρων

E-4044/03

Joan Colom i Naval Ρύπανση των υπογείων υδάτων στην Καταλονία E-4045/03

Raffaele Costa Σύστηµα software και φιλτραρίσµατος E-4046/03

Raffaele Costa Ασφαλής χρήση του ∆ιαδικτύου E-4047/03

Glenys Kinnock Εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισµό P-4048/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Francesco Speroni Προϊόντα που περιέχουν ΓΤΟ P-4049/03

Theresa Villiers Πρόταση οδηγίας σχετικά µε την καταναλωτική πίστη P-4050/03

Hiltrud Breyer Eξαγωγές πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Λαϊκή
∆ηµοκρατία της Κίνας

E-4051/03

Christos Folias Στήριξη των διαφόρων εκκλησιών E-4052/03

Margrietus van den Berg "Führerwein" στην Ιταλία E-4053/03

Elspeth Attwooll Εθνικά ύδατα εντός της ΑΟΖ (Αποκλειστική
Οικονοµική Ζώνη) στο πλαίσιο της ΕΕ

E-4054/03

Elspeth Attwooll Ανανεώσιµη ενέργεια E-4055/03

Elspeth Attwooll Εφαρµογή του περιβαλλοντικού κεκτηµένου E-4056/03

Elspeth Attwooll ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών E-4057/03

Elspeth Attwooll Νόµοι σχετικά µε τη χρήση πυροβόλων όπλων στην
Τουρκία

E-4058/03

José Ribeiro e Castro Πολυµελείς οικογένειες P-4059/03

Roberta Angelilli Ευρωπαϊκό Σύνταγµα P-4060/03

Alexandros Alavanos Θόρυβος από πτήσεις αεροσκαφών στο Ελευθέριος
Βενιζέλος

E-4061/03

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

E-4062/03

Alexandros Alavanos Εργαζόµενοι µε σύµβαση µιας ηµέρας E-4063/03

Glyn Ford Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των φαινοµένων ρατσισµού
και ξενοφοβίας (ΕUMC)

E-4064/03

Glyn Ford Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των φαινοµένων ρατσισµού
και ξενοφοβίας (ΕUMC)

E-4065/03

Juan Naranjo Escobar Βιοµετρικά διαβατήρια E-4066/03

Alexander de Roo Συγχρηµατοδότηση της παροχέτευσης Χούκαρ-
Βιναλοπό και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις

E-4067/03

Mario Borghezio Παράνοµη διόδια στον αυτοκινητόδροµο Τορίνο-
Μιλάνο

E-4068/03

José Ribeiro e Castro Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια στη
Θάλασσα

E-4069/03

José Ribeiro e Castro Συνελεύσεις, Χάρτης και Σύνταγµα. Κόστος E-4070/03

José Ribeiro e Castro Και πάλι το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης E-4071/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

John Cushnahan Εφαρµογή της Συµφωνίας Σύνδεσης ΕΚ-Ισραήλ P-4072/03

Giovanni Fava Αποτεφρωτής P-4073/03

Marianne Thyssen Προβλήµατα όσον αφορά τη µετατροπή της οδηγίας
2002/2/ΕΚ σε εθνικό δίκαιο

P-4074/03

Alexandros Alavanos Συµβάσεις ιατρών που εργάζονται στη ∆ΕΗ E-4075/03

Alexandros Alavanos Εκτεταµένη ξήρανση πεύκων στην Ελλάδα E-4076/03

Chris Davies Μη κυβερνητικές οργανώσεις E-4077/03

Chris Davies Galileo E-4078/03

Chris Davies Παγίδευση πτηνών στην Κύπρο E-4079/03

Chris Davies ∆ιαβατήρια οικοσίτων ζώων. E-4080/03

Chris Davies Φυµατίωση E-4081/03

Bob van den Bos και Johanna
Boogerd-Quaak

Βιρµανία E-4082/03

Bob van den Bos και Johanna
Boogerd-Quaak

Βιρµανία E-4083/03

Miet Smet Η αναστολή των συµφωνιών συνεργασίας και αναβολή
της υπογραφής των συµφωνιών συνεργασίας

E-4084/03

Marianne Thyssen Πρακτικά προβλήµατα εφαρµογής όσον αφορά την
οδηγία 1999/44/ΕΚ

E-4085/03

Olle Schmidt Επιδότηση της επιχείρησης Eftec στο πλαίσιο της
µεταφοράς της από την πόλη Hässleholm (Σουηδία)
στην Ουαλία (Μεγάλο Βασίλειο)

E-4086/03

Chris Davies Επόπτης Προστασίας ∆εδοµένων E-4087/03

Dana Scallon Ορισµός της "αναπαραγωγικής υγείας" P-4088/03

_________________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0002/04)  13 και 14 Iανουαρίου 2004

24 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Patricia McKENNA Καλή µεταχείριση και µεταφορά των αγγλικών λαγωνικών H-0800/03

Nuala AHERN To Sellafield απειλεί ανθρώπινες ζωές στη Βρετανία και
την Ιρλανδία

H-0803/03

Josu ORTUONDO LARREA Κίνδυνος παραβίασης των αρχών του άρθρου 6,
παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ;

H-0806/03

Paulo CASACA Χρηµατοδότηση του ∆ικτύου Natura 2000 H-0809/03

Glenys KINNOCK Ζιµπάµπουε H-0816/03

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Συµφωνία Σύνδεσης Συρίας µε Ε.Ε. H-0824/03

Bill NEWTON DUNN Εγκλήµατα σχετικά µε τα ναρκωτικά στην Αλβανία H-0827/03

Richard HOWITT Πολυετές στρατηγικό πρόγραµµα για τις εξωτερικές
σχέσεις της ΕΕ

H-0834/03

Proinsias DE ROSSA Οδηγία σχετικά µε τους προσωρινά απασχολούµενους H-0838/03

Alexandros ALAVANOS Απαγορευτικοί όροι για την οικογενειακή επανένωση H-0840/03

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Marialiese FLEMMING Βία κατά των ηλικιωµένων H-0822/03

Reino PAASILINNA Μέτρα κατά των σκουπιδιών του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
(spam)

H-0823/03

Avril DOYLE Φθοριούχο προϊόν στο Πόσιµο Νερό H-0832/03

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

κ. VITORINO

Claude MORAES Στόχοι του Συµβουλίου του Τάµπερε H-0829/03
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Alexandros ALAVANOS Συµφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για την έκδοση προσώπων H-0837/03

κ. BYRNE

Patricia McKENNA Καλή µεταχείριση και µεταφορά των αγγλικών λαγωνικών H-0801/03

Philip BUSHILL-
MATTHEWS

Μέτρα κατά των Κάτω Χωρών για παραβίαση της οδηγίας για
τα φυτά

H-0808/03

John BOWIS Παρακολούθηση του καρκίνου, της φυµατίωσης και του
ΑΙDS

H-0813/03

José GARCÍA-
MARGALLO Y MARFIL

Εισαγωγές εσπεριδοειδών από το Νότιο κώνο της Λατινικής
Αµερικής

H-0819/03

κ. PATTEN

Dorette CORBEY Ξεπερασµένα ζιζανιοκτόνα H-0796/03

Jan WIERSMA Ξεπερασµένα ζιζανιοκτόνα H-0797/03

Robert GOODWILL Απαρχαιωµένα παρασιτοκτόνα H-0798/03

Glenys KINNOCK Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας H-0817/03

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Συµφωνία Σύνδεσης Συρίας µε Ε.Ε. H-0825/03

_____________________
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004

΄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 11 10 0 10 1 0 0 κ. ROCHE

Επιτροπή 36 14 21 7 1 0 0 κα ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
κ.LIIKANEN
κα WALLSTRÖM
κ. VITORINO
κ. BYRNE
κ. PATTEN

Σύνολο 47 24 21 17 2 0 0
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ Αριθ. ΡΕ Συντάκτης Θέµα
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας Υπογραφές

21/2003 337.298 María Sornosa MARTÍNEZ Τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία 20.10.2003 20.01.2004 47

22/2003 337.449 Jean-Claude MARTINEZ, Carl
LANG, Bruno GOLLNISCH και
Marie-France STIRBOIS

Η µεταρρύθµιση της ΚΓΠ 20.10.2003 20.01.2004 7

23/2003 337.801 Mark WATTS, Catherine STIHLER
και Phillip WHITEHEAD

Η θανάτωση της φώκιας 20.10.2003 20.01.2004 111

24/2003 337.852 Cristiana MUSCARDINΙ Ανάκληση της θανατικής ποινής νεαρής ιρανής,
"ενόχου" για το φόνο αστυνοµικού την ώρα που την
βίαζε

20.10.2003 20.01.2004 66

                                                     
1 Κατάσταση στις  15.01.2004
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25/2003 338.104 Marie Anne ISLER EÉGUIN, Inger
SCHÖRLING, Paul LANNOYE,
Gérard ONESTA καιYves
PIÉTRASANTA

Αποκατάσταση των δικαιωµάτων  και της
δικαιοσύνης όσον αφορά το δράµα του Bhopal στην
Ινδία

29.10.2003 29.01.2004 34

26/2003 338.568 Caroline LUCAS, Ulla SANDBÆK
και Pernille FRAHM

΄Εκθεση σε φυτοφάρµακα των µόνιµων κατοίκων
αγροτικών περιοχών και άλλων ατόµων

17.11.2003 17.02.2004 36

27/2003 338.701 Marco CAPPATO και Daniel
COHN-BENDITt

Παγκόσµια ∆ιάσκεψη της Κοινωνίας των
Πληροφοριών (Π∆ΚΠ) στην Τυνησία

17.11.2003 17.02.2004 71

28/2003 339.054 Nello MUSUMECI, Cristiana
MUSCARDINI, Mauro NOBILIA
και Adriana POLI BORTONE

Η τραγωδία των ναυαγίων στη Μεσόγειο µε θύµατα
εξωκοινοτικούς πολίτες

19.11.2003 19.11.2003 23

29/2003 339.286 Chris Davies, Johanna Boogerd-
Quaak, Marco Cappato, Άννα
Καραµάνου και Michiel van Hulten

H επιδηµία του έιτζ και τις προτροπές του Βατικανού
σχετικά µε τα προφυλακτικά

26.11.2003 26.02.2004 60

30/2003 339.287 Jonathan Evans, Jacqueline Foster,
Martin Callanan, Ian Twinn και
Timothy Kirkhope

O εορτασµός της επετείου των 60 χρόνων από την
απόβαση στη Νορµανδία

26.11.2003 26.02.2004 48
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31/2003 339.463 José Ribeiro e Castro H διεξαγωγή δηµοψηφισµάτων για τη νέα Συνθήκη
σε όλα τα κράτη µέλη, περιλαµβανοµένων των δέκα
υπό ένταξη χωρών

03.12.2003 03.03.2004 21

01/2004 340.817 Richard Howitt, Mario Mantovani,
Elizabeth Lynne, Patricia McKenna
και Ilda Figueiredo

Τα δικαιώµατα των τυφλοκωφών 12.01.2004 12.04.2004 87

02/2004 340.908 Marie Anne Isler Béguin Η εξέλιξη της περιβαλλοντικής ανασφάλειας στην
ΕΕ και διεθνώς

12.01.2004 12.04.2004 10

03/2004 341.129 Philip Claeys και Koenraad Dillen Ηέλλειψη αντίδρασης εκ µέρους της
νοτιοαφρικανικής κυβέρνησης µετά από τις επιθέσεις
και τις δολοφονικές ενέργειες εναντίον λευκών
αγροτών

12.01.2004 12.04.2004 13

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

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Lord
INGLEWOOD
(PPE-DE)

Νέα οργανωτική διάρθρωση των
επιτροπών στον τοµέα των
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών

AFCO (Γ) 19.01.04 C5-0520/03

DE KEYSER
(PSE)

Ανακοίνωση σχετικά µε ένα σφαιρικό
πλαίσιο πολιτικής για τις προσεχείς
δηµοσιονοµικές προοπτικές µετά το
2006

AFET (Γ) 21.01.04

SALAFRANCA
SÁNCHEZ-
NEYRA
(PPE-DE)

Προϋπολογισµός 2005 : Ετήσια
στρατηγική έκθεση της Επιτροπής

AFET (Γ) 21.01.04

VALLVÉ
(ELDR)

Αλβανία: µακροοικονοµική
χρηµατοδοτική συνδροµή (κατ. απ.
1999/282/ΕΚ)

AFET (Γ) 21.01.04 C5-0048/04

Οµάδα
PPE-DE

Απαλλαγή 2002 για τους οργανισµούς AFET (Γ) 21.01.04 C5-0632/03

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Ανακοίνωση σχετικά µε ένα σφαιρικό
πλαίσιο πολιτικής για τις προσεχείς
δηµοσιονοµικές προοπτικές µετά το
2006

AGRI (Γ) 22.01.04

HERRANZ
GARCIA
(PPE-DE)

Προϋπολογισµός 2005 : Ετήσια
στρατηγική έκθεση της Επιτροπής

AGRI (Γ) 22.01.04

DAUL
(PPE-DE)

Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από
το ΕΓΤΠΕ

AGRI (O) 22.01.04 C5-0032/04

DAUL
(PPE-DE)

Γεωργία: χαρακτηρισµός, συλλογή και
χρησιµοποίηση των γενετικών πόρων,
πρόγραµµα 2004-2006

AGRI (O) 22.01.04 C5-0025/04

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Συµφωνία αλιείας µε τη ∆ηµοκρατία της
Γουινέας

BUDG (Γ) 21.01.04 C5-0024/04

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Συµπληρωµατικό πρόγραµµα ερευνών
του ΚΚΕ

BUDG (Γ) 21.01.04
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

KUCKELKORN
(PSE)

Ευρωπαϊκή υπηρεσία για τη διαχείριση
του συντονισµού στα εξωτερικά σύνορα

BUDG (Γ) 21.01.04 C5-0613/03

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Αλβανία: µακροοικονοµική
χρηµατοδοτική συνδροµή (κατ. απ.
1999/282/ΕΚ)

BUDG (Γ) 21.01.04 C5-0048/04

COLOM I
NAVAL
(PSE)

Ανακοίνωση σχετικά µε ένα σφαιρικό
πλαίσιο πολιτικής για τις προσεχείς
δηµοσιονοµικές προοπτικές µετά το
2006

BUDG (O) 21.01.04

IIVARI
(PSE)

Ανακοίνωση σχετικά µε ένα σφαιρικό
πλαίσιο πολιτικής για τις προσεχείς
δηµοσιονοµικές προοπτικές µετά το
2006

CULT (Γ) 27.01.04

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του
Οπτικοακουστικού Τοµέα

CULT (O) 27.01.04 C5-0622/03

ZISSENER
(PPE-DE)

Εκπαίδευση και κατάρτιση:  διαφάνεια
των επαγγελµατικών προσόντων και
ικανοτήτων, ενιαίο πλαίσιο

CULT (O) 27.01.04 C5-0648/03

KARAS
(PPE-DE)

Φορολογία: κοινό σύστηµα
φορολόγησης των τόκων και των
δικαιωµάτων που καταβάλλονται
µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών διαφο

ECON (O) 20.01.04 C5-0054/04

LULLING
(PPE-DE)

Tριµηνιαίοι µη χρηµατοπιστωτικοί
λογαριασµοί ανά θεσµικό τοµέα

ECON (O) 20.01.04 C5-0645/03

LULLING
(PPE-DE)

∆ηµόσιο χρέος: κατάρτιση και
διαβίβαση στοιχείων για το τρίµηνο,
κατηγορίες SEC 95

ECON (O) 20.01.04 C5-0649/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

∆ιοικητική συνεργασία στον τοµέα των
ειδικών φόρων κατανάλωσης

ECON (O) 20.01.04 C5-0660/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Αµοιβαία συνδροµή στον τοµέα των
άµεσων φόρων, των ειδικών φόρων
κατανάλωσης και φόροι επί των
ασφαλίστρων

ECON (O) 20.01.04 C5-0661/03
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

MENRAD
(PPE-DE)

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις
κεφαλαιουχικών εταιρει

EMPL (Γ) 14.01.04 C5-0561/03

WEILER
(PSE)

Εκπαίδευση και κατάρτιση:  διαφάνεια
των επαγγελµατικών προσόντων και
ικανοτήτων, ενιαίο πλαίσιο

EMPL (Γ) 14.01.04 C5-0648/03

SBARBATI
(ELDR)

Eυρωπαϊκό Kέντρο για την Aνάπτυξη
της Eπαγγελµατικής Kαταρτίσεως

EMPL (O) 22.01.04

KORHOLA
(PPE-DE)

Ενεργειακή απόδοση στις τελικές
χρήσεις

ENVI (Γ) 20.01.04 C5-0642/03

MALLIORI
(PSE)

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης
Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας.
Αναδιατύπωση

ENVI (Γ) 20.01.04

MAATEN
(ELDR)

Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας για την
καταπολέµηση του καπνίσµατος:
σύναψη της σύµβασης-πλαισίου

ENVI (O) 20.01.04 C5-0028/04

KARAMANOU
(PSE)

Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου
(προς την Επιτροπή)

FEMM (O) 20.01.04

KARAMANOU
(PSE)

Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου
(προς το Συµβούλιο)

FEMM (O) 20.01.04

HELMER
(PPE-DE)

Ισότητα ανδρών-γυναικών, διάκριση
λόγω φύλου: πρόσβαση στα αγαθά και
τις υπηρεσίες και παροχή αγαθών και
υπηρεσιών

ITRE (Γ) 21.01.04 C5-0654/03

LANGE
(PSE)

΄Αδεια οδήγησης µε την κατάργηση της
οδηγίας 91/438/ΕΟΚ

ITRE (Γ) 21.01.04 C5-0610/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Συµφωνία ΕΟΧ και συναφείς
συµφωνίες: συµµετοχή των υπό ένταξη
χωρών

ITRE (O) 21.01.04 C5-0626/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Προγράµµατα προενταξιακής βοήθειας:
συµµετοχή σε προσκλήσεις υποβολής
προσφορών και σε δηµόσιες προµήθειες

ITRE (O) 21.01.04 C5-0049/04
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

΄Οροι πρόσβασης στα δίκτυα µεταφοράς
αερίου

ITRE (O) 21.01.04 C5-0644/03

Οµάδα
PPE-DE

Πολυετές πρόγραµµα για τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις

ITRE (O) 21.01.04 C5-0628/03

FERRI
(PPE-DE)

΄Αδεια οδήγησης µε την κατάργηση της
οδηγίας 91/438/ΕΟΚ

JURI (Γ) 22.01.04 C5-0610/03

HARBOUR
(PPE-DE)

Υλικά και αντικείµενα που προορίζονται
να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα

JURI (Γ) 22.01.04 C5-0549/03

KAUPPI
(PPE-DE)

Προσθήκη βιταµινών, µετάλλων και
άλλων ουσιών στα τρόφιµα

JURI (Γ) 22.01.04 C5-0538/03

KOUKIADIS
(PSE)

Αµοιβαία συνδροµή στον τοµέα των
άµεσων φόρων, των ειδικών φόρων
κατανάλωσης και φόροι επί των
ασφαλίστρων

JURI (Γ) 22.01.04 C5-0661/03

WUERMELING
(PPE-DE)

Προσαρµογή των ποσών αναφοράς για
να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση

JURI (Γ) 22.01.04 C5-0651/03

ZIMERAY
(PSE)

Καταπολέµηση των ναρκωτικών:
καταστολή από τις τελωνειακές
υπηρεσίες της παράνοµης διακίνησης
στην ανοικτή θάλασσα. Ισπα

JURI (Γ) 22.01.04 C5-0249/03

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση,
άρθρο 7: σεβασµός και προώθηση των
κοινών αξιών. Ανακοίνωση

JURI (Γ) 27.01.04

LECHNER
(PPE-DE)

Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας για την
καταπολέµηση του καπνίσµατος:
σύναψη της σύµβασης-πλαισίου

JURI (Γ) 27.01.04 C5-0028/04

LEHNE
(PPE-DE)

Κίνδυνοι παραβίασης της ελευθερίας
έκφρασης και ενηµέρωσης στην ΕΕ και
ιδίως στην Ιταλία (αρθ. 11, 2 Θ∆)

JURI (Γ) 27.01.04

GARGANI
(PPE-DE)

∆ιαφορές σχετικές µε το κοινοτικό
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας

JURI (O) 22.01.04 C5-0050/04

GARGANI
(PPE-DE)

∆ίπλωµα ευρεσιτεχνίας: ίδρυση
δικαστηρίου, ένδικα µέσα ενώπιον του
Πρωτοδικείου

JURI (O) 22.01.04 C5-0051/04
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Τροποποίηση των άρθρων 16 και 17 του
Πρωτοκόλλου περί του Οργανισµού του
∆ικαστηρίου

JURI (O) 22.01.04 C5-0579/03

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Τροποποίηση κανονισµού διαδικασίας
του ∆ικαστηρίου: γλωσσικό καθεστώς

JURI (O) 22.01.04 C5-0585/03

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Νέα κατανοµή των αρµοδιοτήτων όσον
αφορά τις ευθείες προσφυγές και
διεύρυνση της ΄Ενωσης

JURI (O) 22.01.04 C5-0625/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για
τη θέσπιση δικαστηρίου για την
ευρωπαϊκή δηµόσια διοίκηση

JURI (O) 22.01.04 C5-0581/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Οδηγία για τα στερεά απόβλητα
(κωδικοποιηµένη έκδοση)

JURI (O) 22.01.04 C5-0577/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

∆ραστηριότητες ορισµένων τρίτων
χωρών στον τοµέα των θαλασσίων
µεταφορών (κωδικοποιηµένη έκδοση)

JURI (O) 22.01.04 C5-0578/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Ενέργειες βελτίωσης της παραγωγής και
της εµπορίας του µελιού

JURI (O) 22.01.04 C5-0007/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Ρύπανση των υδάτων: επικίνδυνες
ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο
περιβάλλον της Κοινότητας (οδηγία
74/464/ΕΟΚ)

JURI (O) 22.01.04 C5-0003/04

CEYHUN
(PSE)

Απαλλαγή 2002 για τους οργανισµούς LIBE (Γ) 21.01.04 C5-0633/03

CEYHUN
(PSE)

Απαλλαγή 2002 για τους οργανισµούς LIBE (Γ) 21.01.04 C5-0634/03

CEYHUN
(PSE)

Απαλλαγή 2002 για τους οργανισµούς LIBE (Γ) 21.01.04 C5-0662/03

LUDFORD
(ELDR)

Συνολικό έγγραφο για την πρόοδο που
έχει σηµειώσει κάθε υποψήφια χώρα
στο δρόµο προς την ένταξη

LIBE (Γ) 21.01.04 C5-0532/03
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

CEYHUN
(PSE)

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης
Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας.
Αναδιατύπωση

LIBE (O) 21.01.04

KLAMT
(PPE-DE)

Ασφαλές ηλεκτρονικό δίκτυο
πληροφόρησης για τις εθνικές υπηρεσίες
διαχείρισης των µεταναστευτικών ροών

LIBE (O) 21.01.04 C5-0612/03

ROURE
(PSE)

Πρωτοβουλία της Ιρλανδίας για την
τροποποίηση της απόφασης
2000/820/∆ΕΥ - ΕΝFΟPOL (ΕΑΑ :
Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Ακαδηµία :

LIBE (O) 21.01.04 C5-0001/04

SOUSA PINTO
(PSE)

θεωρήσεις - Λαϊκή ∆ηµοκρατία της
Κίνας

LIBE (O) 21.01.04 C5-0029/04

LANGENHAGE
N
(PPE-DE)

Προϋπολογισµός 2005 : Ετήσια
στρατηγική έκθεση της Επιτροπής

PECH (Γ) 20.01.04

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Σύµβαση για τη διατήρηση και τη
διαχείριση των αποθεµάτων
µεταναστευτικών ιχθύων στο ∆υτικό και
Κεντρικό Ατλαντικό

PECH (O) 20.01.04

McKENNA
(VERTS/ALE)

Συµφωνία αλιείας µε τη ∆ηµοκρατία της
Γουινέας

PECH (O) 20.01.04 C5-0024/04

SOUCHET
(NI)

Αλιευτικοί πόροι : ανασύσταση των
αποθεµάτων Merluccius australis και
καραβίδας (τροπ. καν.)

PECH (O) 20.01.04 C5-0042/04

STEVENSON
(PPE-DE)

Αλιευτικοί πόροι: ανασύσταση των
αποθεµάτων γλώσσας της Μάγχης και
του Κόλπου της Γασκόνης

PECH (O) 20.01.04 C5-0047/04

GUY-QUINT
(PSE)

Προϋπολογισµός 2005 : Ετήσια
στρατηγική έκθεση της Επιτροπής

RETT (Γ) 21.01.04

COSTA
(ELDR)

∆ιεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές:
προσχώρηση στη Σύµβαση COTIF όπως
τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του
Βίλνιους τον Ιο

RETT (O) 21.01.04 C5-0041/04

COSTA
(ELDR)

∆ιεθνής Κώδικας ∆ιαχείρισης της
Ασφάλειας στην ΕΚ

RETT (O) 21.01.04 C5-0627/03
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

GROSCH
(PPE-DE)

΄Αδεια οδήγησης µε την κατάργηση της
οδηγίας 91/438/ΕΟΚ

RETT (O) 21.01.04 C5-0610/03

HATZIDAKIS
(PPE-DE)

3η έκθεση για τη συνοχή : διαρθρωτικά
ταµεία µετά το 2005

RETT (O) 21.01.04

MARKOV
(GUE/NGL)

Κοινωνική νοµοθεσία όσον αφορά
δραστηριότητες οδικών µεταφορών

RETT (O) 21.01.04 C5-0601/03

________________________
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

 20η Ετήσια ΄Εκθεση για τον έλεγχο της εφαρµογής του κοινοτικού
δικαίου (2002)

TOUT
JURI

COM (03) 669
τελ.

Λευκή Βίβλος: Το διάστηµα: νέοι ευρωπαϊκοί ορίζοντες για µια
διευρυνόµενη νωση - Σχέδιο δράσης για εφαρµογή της ευρωπαϊκής
διαστηµικής πολιτικής

ITRE COM (03) 673
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο: ΄Εκθεση σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος
Fiscalis (1998-2002)

ECON COM (03) 678
τελ.

 32η ∆ηµοσιονοµική ΄Εκθεση για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων ΕΓΤΠΕ,  Τµήµα Εγγυήσεων -
Οικονοµικό ΄Ετος 2002

AGRI
CONT

COM (03) 680
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο για το συντονισµό της καταπολέµησης των
ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Eνωση

ENVI
LIBE

COM (03) 681
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: - Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010  -
Επείγουσα ανάγκη µεταρρύθµισεων για να επιτύχει η στρατηγική
της Λισσαβώνας

CULT COM (03) 685
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής : Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την
ανάπτυξη, επενδύσεις στα δίκτυα και τη γνώση για την ανάπτυξη και
την απασχόληση - Τελική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

EMPL
ITRE
RETT
ECON

COM (03) 690
τελ.

Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε τη δυνατότητα
της Βοσνίας Ερζεγοβίνης να διαπραγµατευτεί συµφωνία
σταθεροποίησης και σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Eνωση

AFET
ITRE

COM (03) 692
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Ετήσια ΄Εκθεση του Ταµείου Συνοχής
(2002)

FEMM
RETT

COM (03) 697
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο
και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή: Πρώτη
έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου
2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας
της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική
αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο)

CULT
ENVI
JURI

COM (03) 702
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Ορισµένα κύρια θέµατα για την ανταγωνιστικότητα
της Ευρώπης - Προς µια ολοκληρωµένη προσέγγιση

ECON
EMPL
ENVI
ITRE

COM (03) 704
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Πρόσβαση µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε
χρηµατοδότηση

ITRE
ECON

COM (03) 713
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών : Βασικές κατευθύνσεις για την
αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισµού

RETT COM (03) 716
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών: LeaderSHIP 2015 - Για τον
καθορισµό του µέλλοντος της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας ναυπήγησης
και επισκευής πλοίων - Ανταγωνιστικότητα µέσω της αριστείας

ITRE
ECON

COM (03) 717
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών: κθεση σχετικά µε την
υλοποίηση του προγράµµατος "Πολιτισµός 2000" κατά τα έτη 2000
και 2001

CULT COM (03) 722
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ανακοίνωση για την ενδιάµεση
αξιολόγηση της εφαρµογής και των αποτελεσµάτων MEDIA Plus
και MEDIA-Κατάρτιση (2001-2005) καθώς και των αποτελεσµάτων
της προπαρασκευαστικής δράσης "Ανάπτυξη και οπτικοακουστικός
τοµέας: i2i οπτικοακουστικός τοµέας

CULT COM (03) 725
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο κατι την Ευρωπαϊκή  Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή : Μία εσωτερική αγορά χωρίς φορολογικά εµπόδια των
επιχειρήσεων - επιτεύγµατα, τρέχουσες πρωτοβουλίες και
εναποµένοντα προβλήµατα

JURI
ECON

COM (03) 726
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και στην Επιτροπή Περιφερειών: Βελτίωση της ποιότητας της
εργασίας: επισκόπηση της πρόσφατης προόδου

FEMM
EMPL

COM (03) 728
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Eπισκόπηση της οικονοµίας της ΕΕ το
2003 - Σύνοψη και κυριότερα συµπεράσµατα -

CULT
EMPL
ITRE

ECON

COM (03) 729
τελ.

_______________________
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

142/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την τελική έκθεση της Επιτροπής «Αλήθεια και Συµφιλίωση»

Βρυξέλλες, 23 ∆εκεµβρίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµά ότι η πρωτοβουλία της Επιτροπής «Αλήθεια και Συµφιλίωση» (ΕΑκΣ) προωθεί
τα ανθρώπινα δικαιώµατα, συµβάλλει ουσιαστικά στις δηµοκρατικές διαδικασίες και συνιστά πολύτιµο
στοιχείο αναφοράς για την εθνική συνοχή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για το µήνυµα της περουβιανής κυβέρνησης σχετικά µε
την τελική έκθεση της ΕΑκΣ, η οποία αποδίδει στο κίνηµα «Φωτεινό Μονοπάτι» την κύρια ευθύνη για τη
βία της περιόδου 1980-2000.

Υπενθυµίζοντας τα δεινά που υπέστη ο περουβιανός λαός από την πολιτική βία, η ΕΕ αναγνωρίζει τη στάση
του Προέδρου Toledo υπέρ της δικαιοσύνης και της αποζηµίωσης των οικογενειών των θυµάτων και το ότι
ζήτησε συγγνώµη εξ ονόµατος του κράτους του Περού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για το ξεκίνηµα ενός σχεδίου ειρήνης και
ανάπτυξης στις πλέον πληγείσες περιοχές, στο οποίο συµβάλλει και η ίδια.

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

________________________

143/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
σχετικά µε τις εξελίξεις στην Ακτή του Ελεφαντοστού

Βρυξέλλες, 9 ∆εκεµβρίου 2003

Η ΕΕ χαιρετίζει το γεγονός ότι πραγµατοποιήθηκε, την Πέµπτη 4 ∆εκεµβρίου, στο Γιαµουσούκρο,
συνεδρίαση των Εθνικών Ενόπλων ∆υνάµεων και των Νέων ∆υνάµεων υπό την προεδρία του Αρχηγού του
κράτους, Ανώτατου ∆ιοικητή του Στρατού, προκειµένου να επαναληφθεί η απαραίτητη και επείγουσα
διαδικασία συνένωσης και αφοπλισµού των εκεί υπαρχουσών στρατιωτικών δυνάµεων.

Χαιρετίζει τις δηλώσεις του Προέδρου Gbagbo µε τις οποίες δήλωσε σαφώς την βούλησή του να εφαρµόσει
πλήρως τη συµφωνία του Μαρκουσίς.

Αναµένει στο εξής ότι οι δεσµεύσεις που ανελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή θα τηρηθούν στο ακέραιο.
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Η ΕΕ εκτιµά στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό και ενθαρρύνει τις θετικές αυτές εξελίξεις οι οποίες αποτελούν
ελπιδοφόρο σήµα για την όσο το δυνατόν ταχύτερη πλήρη εφαρµογή των συµφωνιών του Μαρκουσίς.
Επαναλαµβάνει επίµονα την έκκλησή της προς τους υπουργούς των Νέων ∆υνάµεων να ανανεώσουν το
συντοµότερο δυνατόν τη συµµετοχή τους στην ειρηνευτική διαδικασία και στις  δραστηριότητες της
κυβέρνησης. Πράγµατι, λαµβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που µόλις ελήφθησαν στο Γιαµουσούκρο, δεν
νοείται πλέον παρατεταµένη απουσία των εν λόγω υπουργών.

Η ΕΕ επιβεβαιώνει άλλωστε τη βούλησή της να υποστηρίξει µε κάθε µέσο την επανένωση και την
ανασυγκρότηση της Ακτής του Ελεφαντοστού.

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.

________________________

144/03

∆ήλωση εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επ�ευκαιρία
της έναρξης της Λόγια Τζίργκα την 13η ∆εκεµβρίου του 2003 στην Καµπούλ

Βρυξέλλες, 13 ∆εκεµβρίου 2003

Η Προεδρία εκφράζει, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ειλικρινέστερες ευχές της για µια θετική
έκβαση της συντακτικής Λόγια Τζίργκα στο Αφγανιστάν.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευελπιστεί ότι το νέο
Σύνταγµα θα είναι πλουραλιστικό και θα βασίζεται στα οικουµενικά ανθρώπινα δικαιώµατα, καθώς και στην
ισότητα δικαιωµάτων ανδρών και γυναικών.

Η έγκριση του συντάγµατος � η οποία συνιστά ουσιώδες βήµα στα πλαίσια της ειρηνευτικής διαδικασίας
που θεσπίζει η συµφωνία της Βόννης - θα θέσει εκτός αυτού τα θεµέλια ενός µέλλοντος ειρήνης και
ευηµερίας για τον αφγανικό λαό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαιώνει και πάλι ότι υποστηρίζει ανεπιφύλακτα
τον στόχο αυτόν.

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

_____________________
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145/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη σύλληψη του Σαντάµ Χουσεΐν

Βρυξέλλες, 15 ∆εκεµβρίου 2003

Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σύλληψη του Σαντάµ Χουσεΐν. Πρόκειται για ένα περαιτέρω
αποφασιστικό βήµα προς την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη δηµοκρατία στο Ιράκ και τη γύρω περιοχή. Ο
Σαντάµ Χουσεΐν θα πρέπει τώρα να δικαστεί. Η δίκη του θα πρέπει να είναι αµερόληπτη, σύµφωνα µε το
κράτος δικαίου, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι είναι ανάγκη, µετά από αυτήν τη σηµαντική εξέλιξη, η πολιτική διαδικασία
στο Ιράκ να προχωρήσει , µε την ευρύτερη δυνατή λαϊκή συµµετοχή, προς την ολοένα ταχύτερη µεταβίβαση
της κυριαρχίας σε µια µεταβατική ιρακινή κυβέρνηση καθώς και προς τη δηµιουργία συνθηκών για την
οικονοµική και κοινωνική ανοικοδόµηση και ανάπτυξη της χώρας.

________________________

146/03

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σχετικά µε τη συλλογή υπογραφών για τη διοργάνωση δηµοψηφίσµατος στη Βενεζουέλα

Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η συλλογή υπογραφών µε σκοπό τη
διοργάνωση των ανακλητικών δηµοψηφισµάτων που προβλέπονται από το Σύνταγµα της Βενεζουέλας,
διεξήχθη µε διαφανείς και µετριοπαθείς διαδικασίες. Ο λαός της Βενεζουέλας απέδειξε ότι είναι έτοιµος να
εφαρµόσει την πολιτική συµφωνία που υπεγράφη στις 29 Μαΐου 2003 από την Κυβέρνηση και την
"Coordinadora Democratica" µε σκοπό την προώθηση µιας ειρηνικής, δηµοκρατικής και συνταγµατικής
επίλυσης της πολιτικής κρίσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βέβαιη ότι τα προσεχή στάδια της διαδικασίας αυτής θα παραµείνουν στο
πλαίσιο του κράτους δικαίου και των δηµοκρατικών αρχών. Η ΕΕ παροτρύνει όλα τα µέρη να σεβασθούν
πλήρως τον αµερόληπτο ρόλο που πρέπει να διαδραµατίσει το "Consejo Nacional Electoral" (CNE) κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και να τηρήσουν τις αποφάσεις που λαµβάνει δυνάµει του
συνταγµατικού πλαισίου της χώρας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τη συνεργασία που καθιέρωσε το CNE µε την Οργάνωση Αµερικανών
Κρατών, η οποία επιβεβαιώνει τη δέσµευση της διεθνούς κοινότητας να συµβάλει στη δηµοκρατική
ανάπτυξη της Βενεζουέλας.

Η ΕΕ επιβεβαιώνει ότι θα προσφέρει οικονοµική και τεχνική υποστήριξη για την εφαρµογή της συµφωνίας
της 29ης Μαΐου.

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 ΕΖΕΣ, µέλη του ΕΟΧ συντάσσονται προς την παρούσα δήλωση.

________________________
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147/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη διαδικασία εθνικής συµφιλίωσης στη Σοµαλία

Βρυξέλλες, 16 ∆εκεµβρίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση της ∆ιακυβερνητικής Αρχής για την
Ανάπτυξη (IGAD) να διοργανώσει συνάντηση των σοµαλών ηγετών στην Κένυα, προκειµένου να
προετοιµασθεί η τρίτη και τελική φάση της ∆ιάσκεψης. Η ΕΕ καλεί όλους τους σοµαλούς ηγέτες οι οποίοι
συµµετέχουν στη διαδικασία συµφιλίωσης να εργασθούν κατά τρόπο εποικοδοµητικό κατά τη συνάντηση µε
σκοπό την προσέγγιση των απόψεών τους και την επίτευξη συµφωνίας όσον φορά τη σύσταση βιώσιµης
κυβέρνησης και τη µόνιµη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Σοµαλία.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τη ισχυρή δέσµευση για ειρήνευση στη Σοµαλία των αφρικανών
ηγετών οι οποίοι συµµετέχουν στη συνάντηση, ήτοι του κ. Kibaki, Προέδρου της Κένυας, που διοργανώνει
τη συνάντηση, του κ. Chissano, Προέδρου της Μοζαµβίκης, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της
Αφρικανικής Ένωσης, του κ. Museveni, Προέδρου της Ουγκάντας, ως Προέδρου της IGAD και του κ.
Konare, Προέδρου της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πεπεισµένη ότι οιοδήποτε αποτέλεσµα της διάσκεψης εθνικής συµφιλίωσης δεν
βασίζεται σε ευρεία και συνολική προσέγγιση ενδέχεται να επιδεινώσει την κατάσταση στη Σοµαλία και να
υποδαυλίσει νέες και πιο βίαιες συγκρούσεις στη χώρα. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί
επειγόντως τους σοµαλούς ηγέτες οι οποίοι δεν µπόρεσαν να επιστρέψουν στην Κένυα να το πράξουν
αµελλητί, προκειµένου να επιτευχθεί πολιτική λύση προς όφελος του λαού της Σοµαλίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τις προσπάθειες της IGAD και των κρατών µελών της να δώσουν νέα πνοή
στις ειρηνευτικές διαπραγµατεύσεις και επαναλαµβάνει την πλήρη και συνεχή υποστήριξή της στη
διαδικασία εθνικής συµφιλίωσης, η οποία διεξάγεται υπό την αιγίδα της IGAD και αποτελεί τη µόνη οδό για
την αποκατάσταση πραγµατικής κυβέρνησης καθώς και της ειρήνης και της σταθερότητας στη Σοµαλία.

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.

________________________

148/03

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την ειρηνευτική συµφωνία
Βρυξέλλες, 23 ∆εκεµβρίου 2003

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολούθησε µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον την υπογραφή, στις 14 ∆εκεµβρίου 2003 στο
Ουαγκαντούγκου, της ειρηνευτικής συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας του Τσαντ και του
αντιπροσώπου του ανταρτικού «Κινήµατος για τη ∆ηµοκρατία και τη ∆ικαιοσύνη στο Τσαντ» (MDJT), και
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ευελπιστεί ότι η συµφωνία αυτή θα αποτελέσει αποφασιστικό βήµα στην πορεία προς τη βιώσιµη ανάπτυξη
µε ειρήνη και ασφάλεια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει επίσης την ευχή να προσυπογράψουν σύντοµα τη συµφωνία και να
καταθέσουν τα όπλα οι δυνάµεις του MDJT που συνεχίζουν την ένοπλη αντίσταση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τους υπογράφοντες τη συµφωνία να τηρήσουν τα όσα προβλέπει, ώστε να
πεισθεί η πολιτικοστρατιωτική αντιπολίτευση της χώρας, που µόνο σε λύση δια των όπλων πιστεύει, ότι
υπάρχει και κάποια δυνατότητα ειρηνικής και δηµοκρατικής εξέλιξης, ιδιαίτερα επωφελούς για τον άµαχο
πληθυσµό.

Οι προσχωρούσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Τσεχική
∆ηµοκρατία, Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία και Σλοβακία,
οι συνδεδεµένες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ που είναι µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

________________________

1/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την έγκριση του συντάγµατος του Αφγανιστάν

Βρυξέλλες, 6 Ιανουαρίου 2004

Η Προεδρία της ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση του συντάγµατος του Αφγανιστάν από τη
Loya Jirga. Η έγκριση αυτού του συντάγµατος αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για την ειρηνευτική διαδικασία
που θεσπίστηκε µε τη συµφωνία της Βόννης, και αποτελεί θεµέλιο για τη µελλοντική ειρήνη και ευηµερία
του αφγανικού λαού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει τη σταθερή της προσήλωση στη διαδικασία αυτή.

_____________________

2/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την οποία εκφράζουν την
ικανοποίηση για την επιτυχία της ∆ιάσκεψης της Ένωσης Περιφερειακής Συνεργασίας της Νοτίου

Ασίας (ASACR)
Βρυξέλλες, 6 Ιανουαρίου 2004

Η Προεδρία της ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την επιτυχία της ∆ιάσκεψης της ASACR και τη
σηµαντική εξέλιξη που σηµειώθηκε σήµερα στις σχέσεις µεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.

Η Προεδρία της ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σηµερινή αίσια έκβαση της δωδέκατης διάσκεψης
της Ένωσης Περιφερειακής Συνεργασίας της Νοτίου Ασίας (ASACR) που πραγµατοποιήθηκε στο
Ισλαµαµπάντ από τις 4 έως τις 6 Ιανουαρίου 2004. Η Συµφωνία για µια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στη
Νότιο Ασία και η έγκριση πρωτοκόλλου για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας αποδεικνύουν την
αποτελεσµατικότητα της περιφερειακής συνεργασίας και του διαλόγου και θα έχουν πολύ θετικά
αποτελέσµατα στην περιοχή.
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Ο κ. Musharraf, Πρόεδρος του Πακιστάν και ο κ. Vajpayee, Πρωθυπουργός της Ινδίας συµµετείχαν στη
διάσκεψη που έδωσε στα δύο κράτη τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την πρόσφατη θετική εξέλιξη των
διµερών τους σχέσεων. Η σηµερινή σηµαντική δήλωση των δύο χωρών, σύµφωνα µε την οποία
συµφώνησαν να αρχίσουν διαδικασία διαλόγου εφ�όλης της ύλης, αποτελεί ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο.
Η Προεδρία της ΕΕ επικροτεί την προσήλωση των δύο ηγετών στην εξεύρεση ειρηνικής λύσης για όλα τα
διµερή ζητήµατα και συµµερίζεται την άποψή τους ότι ο εποικοδοµητικός διάλογος θα συντελέσει στην
πρόοδο για την επίτευξη του κοινού τους στόχου, ήτοι την εξασφάλιση της ειρήνης, την ασφάλεια και την
οικονοµική ανάπτυξη προς όφελος των λαών τους και των µελλοντικών γενεών.

________________________

3/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις προεδρικές εκλογές στη Γεωργία

Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προκαταρκτικές διαπιστώσεις και τα
συµπεράσµατα της ∆ιεθνούς Αποστολής Παρατηρητών για τις Εκλογές (IEOM) του Γραφείου των
∆ηµοκρατικών Θεσµών και των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ όσον αφορά τις προεδρικές
εκλογές της 4ης Ιανουαρίου στη Γεωργία. ∆ιαπιστώθηκε σηµαντική πρόοδος σε σχέση µε προηγούµενες
εκλογές. Η διεξαγωγή των εκλογών έφερε τη Γεωργία εγγύτερα στα διεθνή πρότυπα δηµοκρατικών
εκλογών.

Το υψηλό ποσοστό συµµετοχής του πληθυσµού της Γεωργίας στις εκλογές και η σαφής και ευρεία εντολή
που δόθηκε στον κ. Σαακασβίλι συνιστούν θετικότατη ένδειξη για το µέλλον της Γεωργίας.

Οι προεδρικές εκλογές άνοιξαν νέες προοπτικές για τη Γεωργία. Η ΕΕ αναµένει τώρα µε ευχαρίστηση να
βοηθήσει τη Γεωργία και τις λοιπές χώρες του νότιου Καυκάσου να προσεγγίσουν την ευρωπαϊκή
οικογένεια. Εν προκειµένω, η ΕΕ επαναλαµβάνει ότι είναι διατεθειµένη να παράσχει βοήθεια στη Γεωργία
µέσω του φάσµατος των µέσων και πολιτικών της. Ελπίζει ότι η Γεωργία θα µπορέσει να απολαύει στενών
σχέσεων καθώς και συνεργασίας µε όλες τις γειτονικές της χώρες.

Η ΕΕ χαιρετίζει τις πρώτες δηµόσιες δηλώσεις του κ. Σαακασβίλι µετά την εκλογική του νίκη όσον αφορά
την ανάγκη καταπολέµησης της διαφθοράς και τήρησης του κράτους δικαίου. Η πρόοδος του
µεταρρυθµιστικού αυτού προγράµµατος θα επιτρέψει να αυξηθεί η διεθνής δέσµευση για την υποστήριξη
της ανάπτυξης της Γεωργίας. Η ΕΕ καλεί όλα τα µέρη στη Γεωργία να συνεργαστούν µε τον εκλεγµένο
Πρόεδρο για τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις και να συνάψουν µε το ∆ΝΤ συµφωνία που θα επιτρέψει την
παροχή πλήρους και αποδοτικής διεθνούς οικονοµικής βοήθειας.

Η ΕΕ σηµείωσε επίσης τα υπόλοιπα ζητήµατα που εµπνέουν ανησυχία καθώς και τις συνοπτικές συστάσεις
για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές στη Γεωργία που περιέχονται στο Υπόµνηµα της ΙΕΟΜ, όσον αφορά
θέµατα όπως είναι οι ίσοι όροι και η ίση πρόσβαση στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για όλα τα κόµµατα
καθώς και η βελτίωση της εγγραφής των ψηφοφόρων. Η παροχή βοήθειας για την προετοιµασία ελεύθερων
και αδιάβλητων εκλογών στη Γεωργία εξακολουθεί να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα της ΕΕ. Αναµένουµε
ότι οι γεωργιανές αρχές θα καθορίσουν ρεαλιστικό χρονοδιάγραµµα, ώστε να ενισχυθεί η πρόοδος που
σηµειώθηκε σε αυτές τις προεδρικές εκλογές και να εξετασθούν οι συγκεκριµένες συστάσεις.
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Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ κ. Χαβιέ Σολάνα ζήτησε από τον Ειδικό Εντεταλµένο της ΕΕ για το νότιο
Καύκασο, Πρέσβη κ. Heikki Talvitie, να επισκεφθεί συντόµως την Τιφλίδα προκειµένου να εκτιµήσει µε
ποιόν τρόπο µπορεί η ΕΕ να βοηθήσει καλύτερα τη νέα ηγεσία.

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία, οι
χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι
χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

4/2004

∆ήλωση της ιταλικής Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θανατική ποινή στο
Μυανµάρ (δηµοσιεύθηκε στη Ρώµη στις 31 ∆εκεµβρίου 2003)

Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άκρως θορυβηµένη από τις εννέα θανατικές καταδίκες που εξέδωσαν οι αρχές
του Μυανµάρ στις 28 του παρελθόντος Νοεµβρίου.

Η Ένωση εξέφρασε τη βαθιά της ανησυχία σε διάβηµα προς το Υπουργείο Εσωτερικών του Μυανµάρ, στο
οποίο προέβη η Προεδρία στις 12 ∆εκεµβρίου 2003.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φρονεί ότι η θανατική ποινή συνιστά παραβίαση του δικαιώµατος του ανθρώπου για
ζωή και αξιοπρέπεια και ως εκ τούτου έχει αποδυθεί σε προσπάθεια για κατάργηση της συγκεκριµένης
ποινής παγκοσµίως.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει επείγουσα έκκληση προς όλα τα κράτη που δεν έχουν ακόµη καταργήσει τη
θανατική ποινή, προκειµένου να µεριµνήσουν για την απόλυτη τήρηση όλων των διεθνών εγγυήσεων, και δη
των ελάχιστων διαδικαστικών εγγυήσεων για δίκαιη δίκη, τις οποίες θεσπίζει το άρθρο 14 του διεθνούς
συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα και τις εγγυήσεις που διασφαλίζουν την προστασία των
δικαιωµάτων των καταδικαζοµένων σε θάνατο, τα οποία κατονοµάζονται στο παράρτηµα της απόφασης
1984/50 του Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου.

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

______________________
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5/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την κατάσταση στο Ντάρφουρ

Βρυξέλλες, 7 Ιανουαρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί συνεχώς τη µεταβαλλόµενη κατάσταση στο Ντάρφουρ του Σουδάν και
εκφράζει τη βαθειά της ανησυχία για τη ραγδαία επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν και το Σουδανικό Απελευθερωτικό Στρατό (SLA)
να τηρήσουν πλήρως τη συµφωνία κατάπαυσης του πυρός που υπογράφηκε στις 3 Σεπτεµβρίου µε την οποία
τα δύο µέρη δεσµεύτηκαν να εδραιώσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα και τα καλεί να επιστρέψουν στην
τράπεζα των διαπραγµατεύσεων προκειµένου να εργαστούν από κοινού, ταχέως και αποφασισµένα να
καταλήξουν σε συµφωνία. Η ΕΕ καλεί τα µέρη να καταβάλλουν τις µέγιστες δυνατές προσπάθειες
προκειµένου να εξασφαλίσουν τον πλήρη σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων και την προστασία του
άµαχου πληθυσµού. Η ΕΕ καλεί τα µέρη να εξασφαλίσουν την πλήρη και ακώλυτη πρόσβαση των αρµόδιων
οργάνων και οργανισµών του ΟΗΕ και άλλων ανθρωπιστικών φορέων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να συµπαρασταθεί στα δύο µέρη σε όποιο τοµέα θεωρούν
ενδεδειγµένο.

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, η Σλοβακική ∆ηµοκρατία και η Σλοβενία, οι συνδεδεµένες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και
Τουρκία και οι χώρες ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν αυτή τη
δήλωση.

________________________

6/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εν ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσον αφορά τη δολοφονία του Επισκόπου Michael Courtney στο Μπουρούντι

Βρυξέλλες, 8 Iανουαρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει απερίφραστα τη δολοφονία του Αποστολικού Νούντσιου στο
Μπουρούντι, Επισκόπου Michael Courtney, ο οποίος δολοφονήθηκε άγρια κατά τη διάρκεια ενέδρας στο
Μινάγκο και εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του και στην Αγία Έδρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτίει φόρο τιµής στον Επίσκοπο Michael Courtney, οι προσπάθειες του οποίου να
απαλύνει τον πόνο του αυτόχθονου πληθυσµού και να συµβάλει στην κατάπαυση των βιαιοπραγιών έχαιραν
µέγιστης εκτίµησης από µέρους του λαού του Μπουρούντι και της διεθνούς κοινότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει την Κυβέρνηση του Μπουρούντι να ρίξει φως στις συνθήκες του
εγκλήµατος και προσβλέπει την προσαγωγή των ενόχων στη δικαιοσύνη. Ευελπιστεί ότι η εγκληµατική
αυτή πράξη δεν θα παρεµποδίσει την εφαρµογή της ειρηνευτικής διαδικασίας.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το Κίνηµα Εθνικών Απελευθερωτικών ∆υνάµεων (FNL) να απόσχει από
οιαδήποτε στρατιωτική επέµβαση που δεν θα είχε άλλο αποτέλεσµα παρά να επιδεινώσει την ήδη τεράστια
δυστυχία του λαού του Μπουρούντι.

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 ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται προς την παρούσα
δήλωση.

_______________________

7/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε το Αζερµπαϊτζάν: πολιτικοί κρατούµενοι

Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2004

Η ΕΕ χαιρετίζει την επίσηµη απόφαση που έλαβε ο Πρόεδρος του Αζερµπαϊτζάν στις 29 ∆εκεµβρίου για την
απονοµή χάριτος σε 160 κρατουµένους, εκ των οποίων άνω του ενός τρίτου ήταν πολιτικοί κρατούµενοι. Η
ΕΕ κρίνει ότι µε αυτή την ενέργεια, το Αζερµπαϊτζάν σηµειώνει πρόοδο όσον αφορά την τήρηση των
υποχρεώσεών του έναντι του Συµβουλίου της Ευρώπης. Ωστόσο, η ΕΕ εξακολουθεί να ανησυχεί όσον
αφορά την τύχη που επιφυλάσσεται στα πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν µετά από τις ταραχές της 16ης
Οκτωβρίου· παρακινεί τις αρχές του Αζερµπαϊτζάν να µεριµνήσουν ώστε τα πρόσωπα αυτά να τύχουν
δίκαιης και διαφανούς δίκης ή να ελευθερωθούν.

Η ΕΕ παρακινεί την κυβέρνηση του Αζερµπαϊτζάν να εξακολουθήσει να παρέχει δείγµατα της βούλησής της
να τηρήσει τις δεσµεύσεις της έναντι του Συµβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ.

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

________________________

8/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη συµπλήρωση ενός έτους θητείας του Προέδρου του Ισηµερινού κ. Gutierrez

Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2004

Με την ευκαιρία της συµπλήρωσης ενός έτους από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο Πρόεδρος Gutierrez
ανέλαβε καθήκοντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει τη στήριξή της στη δηµοκρατικά εκλεγµένη
κυβέρνηση του Προέδρου, στους δηµοκρατικούς θεσµούς του Ισηµερινού και στο λαό του Ισηµερινού ο
οποίος στις εκλογές του Νοεµβρίου 2002 εξέφρασε ελεύθερα την επιθυµία του για δηµοκρατικές αλλαγές
και πολιτικές µεταρρυθµίσεις.
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Τονίζοντας ότι είναι σηµαντικό να γίνονται πλήρως σεβαστές οι θεµελιώδεις αξίες της δηµοκρατίας, της
ελευθερίας και της δικαιοσύνης, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζει ότι µόνον το κράτος δικαίου και η
χρηστή διακυβέρνηση µπορούν να εξασφαλίσουν στερεή βάση για πολιτική σταθερότητα, κοινωνική συνοχή
και οικονοµική ανάπτυξη που στη συνέχεια θα δηµιουργήσουν τις ευνοϊκότερες συνθήκες για περαιτέρω
ευρωπαϊκή συνεργασία και άµεσες επενδύσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τη συνέχιση των οικονοµικών πολιτικών που εφαρµόζονται από την
κυβέρνηση του Ισηµερινού κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες. Εν προκειµένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση
αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην καταπολέµηση της φτώχειας και της διαφθοράς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της φιλίας και συνεργασίας της µε τον Ισηµερινό, τονίζει τη σηµασία
ενός συνολικού εθνικού διαλόγου, ο οποίος θα συµβάλει στην ενίσχυση των δηµοκρατικών θεσµών του
κράτους και στην εξασφάλιση ουσιαστικότερης παρουσίας του κράτους - και ισότιµης παροχής δηµόσιων
υπηρεσιών - σε όλη την εθνική επικράτεια. Ο εθνικός διάλογος θα συµβάλει επίσης στην επίτευξη έγκυρων
και αποτελεσµατικών µεταρρυθµίσεων καθώς και πολιτικής και οικονοµικής σταθερότητας, πράγµα που θα
οδηγήσει σε µεγαλύτερη εθνική ευηµερία, κοινωνική συνοχή και βελτιωµένο βιοτικό επίπεδο για όλους τους
πολίτες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε ετοιµότητα, ώστε να εξακολουθήσει να στηρίζει την υλοποίηση των στόχων
αυτών οι οποίοι θα πρέπει να συµβάλουν στην ενίσχυση της δηµοκρατίας στον Ισηµερινό.

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία, οι
χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι
χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

________________________

9/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την πολιτική κατάσταση στην Αϊτή

Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί εντόνως για τις τρέχουσες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στην Αϊτή,
καθώς και για τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά εν γένει την ασφάλεια στη χώρα.
Εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Αϊτής δεν κατάφερε να αποτρέψει τα επεισόδια
που οδήγησαν τις τελευταίες εβδοµάδες σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε διάφορες
πόλεις. ∆εν µπορεί να αδιαφορήσει για τα αντίποινα που ήδη πραγµατοποιήθηκαν ή ανακοινώθηκε ότι θα
στραφούν κατά µελών της κοινωνίας πολιτών, κατά της αντιπολίτευσης, των πανεπιστηµίων και του τύπου.

Συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τις πράξεις βίας στις οποίες προέβησαν ένοπλες οµάδες
εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών. Παροτρύνει τις αρχές να διασφαλίσουν το δικαίωµα όλων των πολιτών της
Αϊτής να εκφράζονται ελεύθερα και να διαδηλώνουν ειρηνικά, όπως προβλέπεται από το σύνταγµα της
Αϊτής. Καλεί εκ νέου τις αρχές της Αϊτής να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για την αποκατάσταση του κλίµατος
εσωτερικής ειρήνης στη χώρα.
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Πράγµατι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πεπεισµένη ότι η λύση για την υφιστάµενη πολιτική κρίση πρέπει να
βρεθεί µέσα από το διάλογο και καλεί όλους ανεξαιρέτως τους εµπλεκόµενους στην πολιτική να απέχουν
από οιαδήποτε µορφή βίας.

Μέσα στο κλίµα της πόλωσης που επικρατεί και εµποδίζει την έξοδο από την πολιτική και θεσµική κρίση, η
Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί επιµόνως όλα τα µέρη να επαναλάβουν πάραυτα τον πολιτικό διάλογο, είτε άµεσα
είτε µε τη διαµεσολάβηση των τοπικών εκκλησιών ή µε κάθε άλλη χρήσιµη και αξιόπιστη διαµεσολάβηση.

Τη στιγµή κατά την οποία στην Αϊτή δεν υπάρχει πια Νοµοθετική Συνέλευση, µόνον ο διάλογος µπορεί να
επαναφέρει την εσωτερική ειρήνη, να ενθαρρύνει την αποκατάσταση των δικαιωµάτων και ελευθεριών και
να συµβάλει στην εγκαθίδρυση του κλίµατος ασφάλειας που απαιτείται για τη διοργάνωση ελεύθερων
εκλογών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις αποφάσεις 806 και 822, καθώς και από την απόφαση 1959
που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του Οργανισµού Αµερικανικών Κρατών (OAS) στις 10 Ιουνίου 2003 στο
Σαντιάγο της Χιλής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι η εφαρµογή αυτών των αποφάσεων θα ανοίξει το δρόµο για σταδιακή
επαναφορά της βοήθειας η παροχή της οποίας έχει εν µέρει ανασταλεί δυνάµει του άρθρου 96 της
Συµφωνίας του Κοτονού.

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία, οι
χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι
χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

________________________

10/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη συµφωνία του Μορόνι στις Κοµόρες

Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σύναψη της Συµφωνίας του Μορόνι στις 20
∆εκεµβρίου, η οποία αποτελεί ουσιαστικό στάδιο της διαδικασίας συµφιλίωσης στις Κοµόρες. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση χαιρετίζει το πνεύµα συµβιβασµού που επέδειξαν τα µέρη στις Κοµόρες προς επίτευξη της
συµφωνίας αυτής.

Η ΕΕ χαιρετίζει το ρόλο της Αφρικανικής Ένωσης και την καθοριστική συνεισφορά της Νοτίου Αφρικής για
τη σύναψη της συµφωνίας.

Η ΕΕ είναι αποφασισµένη να παράσχει την πλήρη υποστήριξή της στην επιτυχή εφαρµογή της συµφωνίας
του Μορόνι.

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

________________________

11/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την οποία καλείται ο Λίβανος να
ακυρώσει την απόφαση να προβεί, το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου, σε τρεις εκτελέσεις και να διατηρήσει

το µορατόριουµ που έχει εξαγγείλει όσον αφορά τη θανατική ποινή
Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση µε έκπληξη πληροφορήθηκε ότι, µολονότι είχε επανειληµµένως γνωστοποιήσει την
ανησυχία της στις λιβανικές αρχές, αυτές έλαβαν την απόφαση να προβούν, το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου, σε
τρεις εκτελέσεις. Ο Λίβανος αναστέλλει, κατ� αυτόν τον τρόπο, το µορατόριουµ  όσον αφορά τη θανατική
ποινή, το οποίο είχε θεσπισθεί το 1998.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιτίθεται κατηγορηµατικά στην εφαρµογή της θανατικής ποινής υπό οιεσδήποτε
περιστάσεις,  η δε καθολική της κατάργηση αποτελεί µια από τις προτεραιότητές της. Η ΕΕ κρίνει ότι η
κατάργηση της θανατικής ποινής συµβάλλει στην ενίσχυση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην
προοδευτική ανάπτυξη των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Κρίνει ότι η θανατική ποινή είναι µια ποινή σκληρή
και απάνθρωπη, η οποία δεν έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα και η οποία καθιστά αµετάκλητη κάθε δικαστική
πλάνη. Ως εκ τούτου, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχουν καταργήσει από καιρό. Ωστόσο, οι
λόγοι κατάργησης αυτής της ποινής ισχύουν για όλους σε ολόκληρο τον κόσµο. Η καθολική κατάργηση της
θανατικής ποινής αποτελεί, κατά συνέπεια, µια θέση της οποίας υπεραµύνονται σθεναρά όλα τα κράτη µέλη
της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει ότι ο Λίβανος τηρεί εδώ και καιρό µορατόριουµ  όσον αφορά τη θανατική
ποινή. Κατά το παρελθόν, η Ένωση είχε γνωστοποιήσει στις λιβανικές αρχές ότι τάσσεται υπέρ της
διατήρησης αυτού του µορατόριουµ και ότι κρίνει ότι οι λιβανικές αρχές θα πρέπει να προσανατολισθούν
προς την κατάργηση της θανατικής ποινής.

Η ΕΕ καλεί τον Πρόεδρο, κ. Lahoud, να κάνει χρήση των εξουσιών που του έχουν ανατεθεί και να ακυρώσει
την απόφαση αυτή, διατηρώντας κατ� αυτόν τον τρόπο το ισχύον µορατόριουµ· ζητά από τη λιβανική
κυβέρνηση να αποκαταστήσει το µορατόριουµ όσον αφορά τη θανατική ποινή, το οποίο τηρεί εδώ και
καιρό.

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

________________________
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12/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την αναστολή των
θανατικών εκτελέσεων στο Καζακστάν (δηµοσιευθείσα στη Ρώµη στις 23 ∆εκεµβρίου 2003)

Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την αναστολή όλων των θανατικών εκτελέσεων που αποφασίστηκε στο
Καζακστάν µε προεδρικό διάταγµα της 18ης ∆εκεµβρίου 2003. Η ΕΕ σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι η
αναστολή ετέθη αµέσως σε ισχύ και θα εξακολουθήσει να εφαρµόζεται µέχρις ότου ληφθεί απόφαση για την
οριστική κατάργηση της θανατικής ποινής στο Καζακστάν.

Η ΕΕ πιστεύει ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συµβάλλει στην ενίσχυση της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και στην προοδευτική ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Επαναβεβαιώνει ότι στόχος
της είναι να εργασθεί για την κατάργηση της θανατικής ποινής σ� ολόκληρο τον κόσµο και θεωρεί ότι η
αναστολή των θανατικών εκτελέσεων αποτελεί σηµαντικό βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η ΕΕ εκτιµά ότι η απόφαση του Προέδρου κ. Nazarbayev αποτελεί ουσιαστική πρόοδο για την προαγωγή
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Καζακστάν και σηµαντική συµβολή για την απανταχού κατάργηση της
θανατικής ποινής. Η ΕΕ παροτρύνει την κυβέρνηση του Καζακστάν να συνεχίσει την εξαιρετικά χρήσιµη
συνεργασία της µε τον ΟΑΣΕ για τη δηµοκρατική ανάπτυξη της χώρας.

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

________________________

13/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τον ενηµερωµένο κατάλογο της ΕΕ για την απαγόρευση των θεωρήσεων

και τη δέσµευση των περιουσιακών στοιχείων
Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να ανησυχεί για την κατάσταση στη Βιρµανία/Μυανµάρ και ανακοινώνει
ότι ενηµέρωσε τον κατάλογό της για την απαγόρευση των θεωρήσεων και τη δέσµευση των περιουσιακών
στοιχείων. Ο κατάλογος εφαρµόζεται στα µέλη του Κρατικού Συµβουλίου Ειρήνης και Ανάπτυξης, τους
υπουργούς, τους ανώτερους αξιωµατικούς, τα µέλη της Ένωσης Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης, τις κρατικές
επιχειρήσεις και τα πρόσωπα που επωφελούνται από την οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης καθώς και τις
οικογένειές τους. Η ενηµέρωση βασίζεται στον τελευταίο κυβερνητικό ανασχηµατισµό στη
Βιρµανία/Μυανµάρ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει την αναγγελία της κυβέρνησης της Βιρµανίας/Μυανµάρ ότι θα συγκαλέσει
εθνοσυνέλευση το 2004 και θα καταρτίσει σύνταγµα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την κυβέρνηση της
Βιρµανίας/Μυανµάρ να αρχίσει µε την πρώτη ευκαιρία πραγµατικό και ουσιαστικό πολιτικό διάλογο µε το
NLD καθώς και µε άλλες πολιτικές οµάδες όσον αφορά µια διαδικασία µε στόχο την εθνική συµφιλίωση. Η
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ΕΕ προσυπογράφει πλήρως την έκκληση του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών να επιτραπεί στον
Ειδικό Απεσταλµένο των Ηνωµένων Εθνών κ. Tan Sri Ismail Razali να επιστρέψει το συντοµότερο δυνατόν
στη Βιρµανία/Μυανµάρ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση στη Βιρµανία/Μυανµάρ και είναι έτοιµη
να αντιδράσει αναλόγως στις µελλοντικές εξελίξεις.

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι χώρες της
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη,
Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο καθώς και οι
χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

________________________

14/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις προτάσεις συνταγµατικών µεταρρυθµίσεων στην Ουκρανία

Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2004

Με την προοπτική των προεδρικών εκλογών που πρόκειται να διεξαχθούν στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή
Ένωση εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τα γεγονότα που συνέβησαν στις 24 ∆εκεµβρίου 2003 στο
ουκρανικό κοινοβούλιο (Βερχόβνα Ράντα) κατά την πρώτη ανάγνωση µιας σειράς προτάσεων σηµαντικών
συνταγµατικών µεταρρυθµίσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και αναγνωρίζει το κυριαρχικό δικαίωµα της Ουκρανίας να τροποποιεί το θεσµικό
της πλαίσιο σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στο σύνταγµά της, εκφράζει ωστόσο την ανησυχία
της ότι υπό τις παρούσες πολιτικές συνθήκες οι προτάσεις συνταγµατικών µεταρρυθµίσεων θα έχουν
αρνητικό αντίκτυπο στην εµπιστοσύνη που πρέπει να αισθάνονται οι ψηφοφόροι στη λειτουργία της
αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας στην Ουκρανία, ιδίως κατά το τρέχον έτος εκλογών. Η νοµιµοποίηση των
συνταγµατικών µεταρρυθµίσεων πρέπει να εδράζεται στη γνήσια υποστήριξη των στόχων τους από την
κοινή γνώµη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επιθυµεί την ανάπτυξη των σχέσεών της µε την Ουκρανία, θα
παρακολουθήσει προσεκτικά την εξέλιξη του θέµατος αυτού κατά την επόµενη (πέµπτη) σύνοδο του
ουκρανικού κοινοβουλίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δήλωσε σαφέστατα κατά τη συνάντηση κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας στη Γιάλτα
στις 7 Οκτωβρίου 2003, πιστεύει ότι είναι βασικής σηµασίας να διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές κατά
τρόπο πραγµατικά ελεύθερο, αµερόληπτο και διαφανή. Ως προς το θέµα αυτό, η ΕΕ θεωρεί ότι η
οποιαδήποτε συζήτηση για την τροποποίηση των συνταγµατικών διατάξεων που διέπουν τις διαδικασίες
εκλογής προέδρου θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί εκτός εκλογικής περιόδου.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει την Ουκρανία να αποδεχθεί την προσφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τη ∆ηµοκρατία µέσω του ∆ικαίου (Επιτροπή της Βενετίας) για τη συνέχιση της συνεργασίας τους στον
τοµέα των συνταγµατικών µεταρρυθµίσεων.

Η Ένωση θα παρακολουθήσει προσεκτικά τις συνθήκες υπό τις οποίες θα λάβει χώρα η προεκλογική
εκστρατεία και τον τρόπο µε τον οποίο θα διεξαχθεί η ίδια η εκλογή προέδρου.

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι χώρες της
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι
χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

________________________

15/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των προσχωρουσών χωρών, των
υποψήφιων χωρών Βουλγαρίας και της Ρουµανίας, των χωρών της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και
Σύνδεσης και δυνάµει υποψηφίων χωρών, καθώς και των χωρών της ΕΖΕΣ µελών του Ευρωπαϊκού

Οικονοµικού Χώρου, σχετικά µε την επιβολή εµπάργκο στο Σουδάν όσον αφορά τα όπλα, τα
πολεµοφόδια και τον στρατιωτικό εξοπλισµό

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2004

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι χώρες της
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι
χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
δηλώνουν ότι προσυπογράφουν τους στόχους της κοινής θέσης 2004/31/ΚΕΠΠΑ της 9ης Ιανουαρίου 2004
σχετικά µε την επιβολή εµπάργκο στο Σουδάν όσον αφορά τα όπλα, τα πολεµοφόδια και τον στρατιωτικό
εξοπλισµό.

Οι χώρες αυτές θα µεριµνήσουν ώστε οι εθνικές πολιτικές τους να είναι σύµφωνες µε την εν λόγω κοινή
θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαµβάνει υπό σηµείωση τη δέσµευση αυτή και εκφράζει σχετικά την ικανοποίησή της.

________________________
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16/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη σύσταση του Εθνικού Συµβουλίου για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στην Αίγυπτο

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2004

Η ΕΕ επιθυµεί να χαιρετίσει το διορισµό των µελών του Εθνικού Συµβουλίου για τα Ανθρώπινα δικαιώµατα
από το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο (Shura) του Κοινοβουλίου της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου καθώς
και το διορισµό του πρώην Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, ∆ρος Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι
στη θέση του Προέδρου του Εθνικού Συµβουλίου, ώστε να ανοίξει ο δρόµος για την ουσιαστική εφαρµογή
της νοµοθεσίας µε την οποία αποφασίστηκε η σύσταση αυτού του οργάνου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δράττεται επίσης της ευκαιρίας αυτής για να συγχαρεί τον ∆ρα Μπούτρος Μπούτρος
Γκάλι για τον διορισµό του σε αυτό το σπουδαίο Εθνικό Συµβούλιο για τα Ανθρώπινα δικαιώµατα και να
του ευχηθεί κάθε επιτυχία στο νέο του αξίωµα.

Η Ένωση επικροτεί τη συγκρότηση του εν λόγω Συµβουλίου ως συγκεκριµένο δείγµα της βούλησης της
Αιγύπτου να προαγάγει και να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώµατα και είναι πεπεισµένη ότι η
ανεξαρτησία και οι ιδιαίτερες ικανότητες των µελών του θα συµβάλουν στην αξιοπιστία της πολιτικής της
Αιγύπτου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αίγυπτος έχουν ξεκινήσει εκτεταµένο διάλογο, τον οποίο θεσπίζει η συµφωνία
σύνδεσης που πρόκειται να επικυρωθεί προσεχώς, για όλα τα θέµατα που ενδιαφέρουν και τα δύο µέρη.  Στο
πνεύµα του διαλόγου αυτού, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να δηλώσει ότι είναι έτοιµη να συνεργαστεί µε
τον ∆ρα Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι και τους συναδέλφους του και να βοηθήσει, µε τον καταλληλότερο και
αποδοτικότερο τρόπο, στην προώθηση των σηµαντικών σκοπών και στόχων που τους έχει εµπιστευθεί το
Κοινοβούλιο της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου.

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία, οι
χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι
χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

________________________
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17/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τα αποτελέσµατα των
συνοµιλιών που διεξήχθησαν στις Κάτω Χώρες µεταξύ της Κυβέρνησης του Μπουρούντι και των

Εθνικών Απελευθερωτικών ∆υνάµεων (FNL)
Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τα αποτελέσµατα των συνοµιλιών µεταξύ της
αντιπροσωπίας της οποίας ηγείτο ο Πρόεδρος του Μπουρούντι, Domitien Ndayizeye και της αντιπροσωπίας
των FNL της οποίας ηγείτο ο Ιbrahim Ntakirutimana, οι οποίες διεξήχθησαν στις Κάτω Χώρες από 18 έως
21 Ιανουαρίου 2004 µε τη µεσολάβηση της Κυβέρνησης των Κάτω Χωρών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει µε ευχαρίστηση ότι οι συνοµιλίες διεξήχθησαν σε εποικοδοµητική και
εγκάρδια ατµόσφαιρα και κατέληξαν στο να αναγνωρισθεί η ανάγκη να τερµατισθεί η βία στο Μπουρούντι
και να επιβεβαιωθεί η βούληση για τη συνέχιση του διαλόγου, προκειµένου να επιτευχθεί οριστική
συµφωνία και να περιληφθούν οι FNL στους κρατικούς θεσµούς του Μπουρούντι.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της και για τη σχεδιαζόµενη σύσταση διεθνούς εξεταστικής
επιτροπής σχετικά µε την τραγική δολοφονία, στις 29 ∆εκεµβρίου 2003, του Αποστολικού Νούντσιου στο
Μπουρούντι Επισκόπου Michael Courtney.

Η ΕΕ προτρέπει τα δύο µέρη να συνεχίσουν να αναζητούν ειρηνική λύση της σύγκρουσης και διαβεβαιώνει
και πάλι ότι είναι διατεθειµένη να τα βοηθήσει στις προσπάθειές τους. Έχει µεγάλη σηµασία να γίνει το
ταχύτερο δυνατόν η επακόλουθη συνάντηση που προβλέπεται µεταξύ του προέδρου Ndayizeye και των
FNL.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει την Κυβέρνηση του Μπουρούντι και τις FNL να παύσουν αµέσως πάσα
εχθροπραξία και συγκεκριµένα καλεί τα δύο µέρη να συνάψουν το ταχύτερο δυνατόν συµφωνία,
κατάπαυσης του πυρός. Αυτά είναι άµεσα µέτρα εµπιστοσύνης που πρέπει να ληφθούν προς το συµφέρον
του λαού του Μπουρούντι.

Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει και πάλι ότι είναι πρόθυµη να υποστηρίξει ενεργώς το
Μπουρούντι στις προσπάθειες ανασυγκρότησής του που εµποδίζονται σοβαρά από τη συνεχιζόµενη βία
ελλείψει συνολικής ειρηνευτικής συµφωνίας.

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία, οι
χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ,
µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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

και συνέχειες που δόθηκαν

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση :

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

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών

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


Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 55
Type: http:

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