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ΘΑΝΑΤΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 3ης Σεπτεµβρίου 2001,
πληροφορήθηκε το θάνατο του

κ. Jacques SANTKIN

βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκλεγόµενου στο Βέλγιο, ο οποίος επήλθε στις  28
Αυγούστου 2001.

Ο κ. Santkin ήταν µέλος του κοινοβουλίου µας από την 1η Φεβρουαρίου 2001 και ανήκε στην
Οµάδα του Κόµµατος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.

Ήταν µέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής
Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής, καθώς και της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις µε το
Παλαιστινιακό Νοµοθετικό Συµβούλιο.

ooOOoo
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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. 25/2001: Ασκήσεις εκκένωσης των κτηρίων στις Βρυξέλλες·

Αριθ. 26/2001: Kανόνες που εφαρµόζονται κατά την πρόσκληση επισκεπτών στα κτήρια του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Αριθ. 27/2001:           Ευχετήριες κάρτες για τα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος.

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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∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΛΗΞΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Λήξη της εντολής ιταλού βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 3ης Σεπτεµβρίου  2001,  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε
γνώση, σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 4 του Κανονισµού του, τη λήξη της εντολής του :

 κ.  Μassimo CORSARO (UEN/IT)

µε ισχύ από 19 Ιουλίου  2001.

____________________

Επίσηµη κοινοποίηση της εκλογής ιταλού βουλευτή στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 3ης Σεπτεµβρίου 2001, έλαβε
γνώση της εκλογής του:

κ.  Antonio MUSSA

εις αντικατάσταση  του κ.  Massimo CORSARO  CASINI (UEN/IT), µε ισχύ από 19 Ιουλίου
2001.

____________________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                              Κατάσταση στις 19.09.2001

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Michl Ebner Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για τους οίκους ευγηρίας P-2381/01

Αντώνιος Τρακατέλλης Κανονισµός υπηρεσιακής καταστάσεως των
υπαλλήλων των ΕΚ: παραβίαση της αρχής της
ισότητας και ελεύθερης εγκατάστασης και
καταστρατήγηση των συνταξιοδοτικών διατάξεων
περί εγκαταστάσεως

P-2382/01

Pat Gallagher Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνων του Ευρωπαϊκού
Γραφείου Χηµικών Ουσιών - Ψευδάργυρος και
χηµικές ουσίες ψευδαργύρου

P-2383/01

Emilia Müller Πληροφορίες σχετικά µε τη φορολόγηση των
ιδιοκτητών ακινήτων

E-2384/01

Richard Corbett Ανοικτό πνεύµα E-2385/01

Christopher Huhne Ετήσιες πληρωµές E-2386/01

Christopher Huhne Προµήθειες ∆ιαχειριστών Συνταξιοδοτικών Ταµείων E-2387/01

Christopher Huhne Κόστος της υγειονοµικής πρόνοιας E-2388/01

Christopher Huhne Υγειονοµική πρόνοια E-2389/01

Christopher Huhne ∆είκτες υγείας E-2390/01

Christopher Huhne Επιτροπολογία E-2391/01

Christopher Huhne Αρµοδιότητες ΕΕ E-2392/01

Antonio Tajani Βιαιότητες του "Μαύρου Μπλοκ" στη Σύνοδο G8
της Γένοβα και ενεργή συµµετοχή ιταλού βουλευτή

E-2393/01

Erik Meijer Προετοιµασία λειτουργίας σήραγγας για
εµπορευµατικές µεταφορές κάτω από το Mont Blanc
χωρίς επαρκή µέτρα ασφάλειας

E-2394/01

Erik Meijer Ανεπαρκής έλεγχος για την παρουσία ραδιενεργών
υλικών κατά τις µεταφορές, αποθήκευση και
επεξεργασία  παλαιοσιδήρου

E-2395/01

Ακυρωθείσα ερώτηση P-2396/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Theresa Villiers Μεταφορά ζώων στην Ισπανία E-2397/01

Christopher Huhne Αποχώρηση από την ΕΕ E-2398/01

Christopher Huhne Επαναπατρισµός αρµοδιοτήτων E-2399/01

Erik Meijer Άσκηση πίεσης εκ µέρους του Μαρόκο για την
µείωση σε 15 έτη του ορίου ηλικίας γυναικών µε
κοινοτική ιθαγένεια για τη σύναψη γάµου

E-2400/01

Erik Meijer Εµπάργκο στις πωλήσεις όπλων για να σταµατήσουν
οι συνεχιζόµενες εχθροπραξίες µεταξύ των
αντιµαχοµένων οµάδων στην Λαϊκή ∆ηµοκρατία του
Κονγκό

E-2401/01

Erik Meijer Οι επιπτώσεις από την υποχρεωτική συµµετοχή σε
γενετική έρευνα ευρείας κλίµακας στην Ισλανδία ως
προς τα αστικά δικαιώµατα και τα εµπορικά
συµφέροντα

E-2402/01

Erik Meijer Οι συνέπειες ευρείας γενετήσιας έρευνας στην
Ισλανδία σε σχέση µε την προστασία της ιδιωτικής
ζωής  και των δικαιωµάτων του ασθενούς στην  ΕΕ

E-2403/01

Caroline Jackson Αποµόνωση άνθρακα E-2404/01

Caroline Jackson Αποµόνωση άνθρακα στη Βόρεια Θάλασσα E-2405/01

Lousewies van der Laan Συνεργασία ΕΕ-Ινδίας: κοινά προγράµµατα µε τον
Sai Baba, καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση
παιδιών

E-2406/01

Caroline Jackson Παλµικά ραδιοκύµατα E-2407/01

Olivier Dupuis Χορήγηση θεωρήσεως στους εκπροσώπους των
Τσετσενίων και των άλλων κατατρεγµένων λαών του
κόσµου

P-2408/01

Imelda Read Ενιαία αγορά φαρµακευτικών προϊόντων E-2409/01

Gerhard Schmid Μεταφορά της οδηγίας 98/5/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο
της Ισπανίας

E-2410/01

Armin Laschet Κανονισµός ΕΟΚ 1408/71 και Κανονισµός ΕΚ
118/97

E-2411/01

Cristiana Muscardini Κατάσχεση ιταλικών αλιευτικών σκαφών στη
Γουϊνέα-Μπισσάου

E-2412/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

James Nicholson Μέτρα καταπίεσης εναντίον Χριστιανών στο
Τουρκµενιστάν

E-2413/01

Christoph Konrad Περιορισµοί όσον αφορά στην ενίσχυση των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων

E-2414/01

Glyn Ford Η εταιρία Equitable Life και οι συντάξεις E-2415/01

Glyn Ford Συµπλήρωµα διανυκτερεύσεως σε µονόκλινο
δωµάτιο

E-2416/01

Albert Maat Έλεγχοι για τον αφθώδη πυρετό στα βρετανικά
σύνορα

P-2417/01

Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Παραποίηση στατιστικών στοιχείων στην Ελλάδα E-2418/01

Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Παραποίηση στατιστικών στοιχείων στην Ελλάδα E-2419/01

Baroness Sarah Ludford Αναγραφή του φόρου προστιθέµενης αξίας E-2420/01

Baroness Sarah Ludford Βιετνάµ E-2421/01

Michiel van Hulten και Ieke van
den Burg

Η χρησιµοποίηση των ενισχύσεων του ΕΚΤ στις
Κάτω Χώρες κατά την περίοδο 1994-1996

E-2422/01

Michiel van Hulten και Ieke van
den Burg

Η χρησιµοποίηση των ενισχύσεων του ΕΚΤ στις
Κάτω Χώρες κατά την περίοδο 1994-1996

E-2423/01

Michiel van Hulten και Ieke van
den Burg

Η χρησιµοποίηση των ενισχύσεων του ΕΚΤ στις
Κάτω Χώρες κατά την περίοδο 1994-1996

E-2424/01

Erik Meijer Οµάδες µονίµων κατοίκων που αντιµετωπίζουν
προβλήµατα ασφάλισης λόγω των ρητρών
αποκλεισµού που εφαρµόζουν οι οργανισµοί
υγειονοµικής ασφάλισης

E-2425/01

Nelly Maes Ίση µεταχείριση των θρησκειών στη Σλοβακία E-2426/01

Giovanni Pittella Καταπολέµηση της παιδοφιλίας P-2427/01

Bart Staes Χρήση χηµικών όπλων στην Τουρκία και στο Ιράκ
και η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική
Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

P-2428/01

Michl Ebner Ασφάλεια στις χιονοδροµικές πίστες E-2429/01

Michl Ebner Εφαρµογή των διευρωπαϊκών εθελοντικών
υπηρεσιών αλληλεγγύης

E-2430/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Eryl McNally 6η οδηγία ΦΠΑ E-2431/01

Caroline Jackson Εκτελέσεις αµάχων στην Αλγερία E-2432/01

Esko Seppänen Ο αριθµός των βουλευτών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Νίκαιας

E-2433/01

Esko Seppänen Η θέση των κυβερνήσεων για την κλωνοποίηση
ανθρώπινων όντων

E-2434/01

Jan Mulder Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα λόγω
των κρουσµάτων αφθώδους πυρετού

P-2435/01

Francesco Speroni Ευρωπαϊκό Φόρουµ για την ενέργεια και τις
µεταφορές

P-2436/01

Mario Borghezio Κίνδυνος αποκλεισµού των πρώην εγκλείστων
ιταλών στρατιωτικών από τις γερµανικές
αποζηµιώσεις

P-2437/01

Kathalijne Buitenweg Συνέπειες της δυνατότητας σύναψης γάµου µεταξύ
ατόµων του ιδίου φύλου στην Ολλανδία

P-2438/01

Ari Vatanen Εκτέλεση της Οδηγίας 92/81/ΕΟΚ (εναρµόνιση των
διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που
επιβάλλονται στα πετρελαιοειδή) και ειδικοί φόροι
κατανάλωσης που εισπράττονται βάσει
θερµοκρασίας διαφορετικής των 15° C

P-2439/01

Mogens Camre Έρευνα στον τοµέα των εγκαταστάσεων για την
αποµάκρυνση των περιττωµάτων των ζώων και για
την επεξεργασία των λυµ

E-2440/01

Hiltrud Breyer Ερευνητικός αντιδραστήρας Garching FRM-II E-2441/01

Caroline Lucas Ηχητικός εντοπιστής χαµηλής συχνότητας (LFAS) E-2442/01

Elspeth Attwooll Εισαγωγή οινοπνεύµατος και καπνού στην ΕΕ για
προσωπική χρήση

E-2443/01

Carlos Bautista Ojeda ∆ασικές πυρκαγιές E-2444/01

Carlos Carnero González Κανονιστικές ρυθµίσεις για τη χρήση τζετ-σκι
(µοτοσυκλετών θαλάσσης) και για την προστασία
της ασφάλειας των λουοµένων

E-2445/01

Luciano Caveri Τα πάρκα του Γκραν Παραντίζο και της Βανουάζ E-2446/01

Luciano Caveri Μετεωρολογία στην Ευρώπη E-2447/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Luciano Caveri Επικύρωση των πρωτοκόλλων της Σύµβασης των
Άλπεων

E-2448/01

Bart Staes Η φιλοπεριβαλλοντική αναπροσαρµογή της Έκτης
οδηγίας 77/388/ΕΟΚ για τον ΦΠΑ

E-2449/01

Erik Meijer ∆ιαφορετικές ερµηνείες σχετικά µε αδικαιολόγητες
δαπάνες και απρόβλεπτη αξίωση επιστροφής
χρηµάτων του ολλανδικού ΕΚΤ

E-2450/01

Erik Meijer Ο τρόπος υπολογισµού και το ύψος της αξίωσης
επιστροφής χρηµάτων που χορηγήθηκαν για σχέδια
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στις Κάτω
Χώρες κατά την περίοδο 1994-1996

E-2451/01

Erik Meijer ∆ιαπραγµατεύσεις σχετικά  την αδικαιολόγητη
διάθεση και την αξίωση επιστροφής χρηµάτων του
ΕΚΤ από τις Κάτω Χώρες

E-2452/01

Erik Meijer Η εκτίµηση των ολλανδικών δαπανών του ΕΚΤ
χωρίς τη δέουσα λογιστική καταχώρηση

E-2453/01

Camilo Nogueira Román Η συµπεριφορά της κυβέρνησης Μπερλουσκόνι και
της ιταλικής αστυνοµίας κατά τη διάρκεια της
διάσκεψης των G-8 στη Γένοβα

E-2454/01

Camilo Nogueira Román Η κατασκευή του πρώτου τµήµατος της
σιδηροδροµικής γραµµής υψηλής ταχύτητας Ferol-
Tui που συνδέει τη Γαλικία µε την Πορτογαλία και
την Κεντρική Ευρώπη

E-2455/01

Camilo Nogueira Román ∆ηλώσεις του Ισπανού Υπουργού Οικονοµικών
σχετικά µε τις φορολογικές ρυθµίσεις που αφορούν
τις αυτόνοµες περιοχές της Ισπανίας

E-2456/01

Camilo Nogueira Román Ανεργία και φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση E-2457/01

Camilo Nogueira Román Κύµατα µεταναστών από τα Στενά του Γιβραλτάρ:
Ανθρώπινα πτώµατα εξακολουθούν να εκβράζονται
καθηµερινά στις ακτές τις ακτές της Νότιας Ισπανίας

E-2458/01

Camilo Nogueira Román Συµµετοχή πορτογάλων και ισπανών επιστηµόνων
στην έρευνα για τη διαπίστωση της κατάστασης των
αλιευτικών πόρων στα κοινοτικά ύδατα

E-2459/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Camilo Nogueira Román Οι απολύσεις εργαζοµένων και η µεταφορά
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και θέσεων εργασίας
σε επιχειρήσεις ολιγότερο ανεπτυγµένων χωρών στις
οποίες προβαίνουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

E-2460/01

Camilo Nogueira Román Η µεγαλοµανής τάση των κρατών µελών να
επεκτείνουν τα κεντρικά τους αεροδρόµια και η
βιώσιµη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

E-2461/01

Camilo Nogueira Román Εξαφάνιση γλωσσών από ολόκληρο τον κόσµο E-2462/01

Camilo Nogueira Román Η πολιτική της ισπανικής κυβέρνησης όσον αφορά
τις µονάδες εκτροφής βοοειδών και ο αντίκτυπό της
στη Γαλικία

E-2463/01

Camilo Nogueira Román Οι άλλες γλώσσες της Γαλλίας E-2464/01

Camilo Nogueira Román Η εσωτερική πολιτική διεύρυνση της Ένωσης E-2465/01

Camilo Nogueira Román Σύνδεση της Γαλικίας µε την κεντρική Ευρώπη µέσω
Γαλλίας, µε τρένο µεγάλης ταχύτητας

E-2466/01

Camilo Nogueira Román Ανεξαρτησία της ∆υτικής Σαχάρας E-2467/01

Camilo Nogueira Román Προσφυγή της ισπανικής κυβέρνησης στο
∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κατά του
σχεδίου για την αποκατάσταση των αποθεµάτων
βακαλάου στα κοινοτικά ύδατα

E-2468/01

Michl Ebner Επέκταση του οδικού άξονα "Alemagna" P-2469/01

Luciano Caveri Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά µε
την κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων στη ζώνη των
Άλπεων

P-2470/01

Raffaele Costa Απάτες εις βάρος της ΕΕ από ιταλούς πολίτες P-2471/01

Alexander de Roo Ιογενής νόσος των χοίρων P-2472/01

Raffaele Costa ∆ραστηριότητες της OLΑF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέµησης της Απάτης)

E-2473/01

Raffaele Costa Αεροσκάφη για την Επιτροπή E-2474/01

Ilda Figueiredo Ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων στην
εξορυκτική βιοµηχανία

P-2475/01

΄Αννα ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ∆ηµιουργία ειδικού ευρωπαικού σώµατος για την
αντιµετώπιση διαδηλώσεων

E-2476/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Carlos Carnero González Αίγυπτος: καταδίκη πολιτών κατηγορούµενων για
οµοφυλοφιλία

E-2477/01

Esko Seppänen Επιχορηγήσεις για γάλα στα σχολεία E-2478/01

Chris Davies Κατάργηση των αδασµολόγητων προϊόντων (duty-
free)

E-2479/01

Jonas Sjöstedt Το κυνήγι του λύγκα  στη Σουηδία E-2480/01

Marco Pannella Θανατική καταδίκη του ∆ρ. Yunis Shaikh  στο
Πακιστάν

P-2481/01

Joan Colom i Naval Ξηρασία και λιµός στην Κεντρική Αµερική P-2482/01

Margrietus van den Berg Το εµπόριο "αιµατοβαµµένων" διαµαντιών P-2483/01

Jillian Evans Chardon LL (γενετικώς τροποποιηµένος οργανισµός) P-2484/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

∆ιακοπή των υιοθεσιών από το εξωτερικό στη
Ρουµανία

P-2485/01

Christopher Heaton-Harris Ταµείο για την Ειρήνη και τη Συµφιλίωση P-2486/01

Pere Esteve Έναρξη των εργασιών για την κατασκευή σταθµού
βιολογικού καθαρισµού στο Sant Jordi (Μαγιόρκα,
Ισπανία)

P-2487/01

Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Έξαρση της εγκληµατικότητας στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ενωσης

P-2488/01

Gabriele Stauner Έγγραφα της Επιτροπής που σχετίζονται µε την
υπόθεση της υπηρεσίας ασφαλείας

E-2489/01

Bart Staes Ο επαναπροσανατολισµός των επιδοτήσεων για το
πετρέλαιο προς τις βιώσιµες πηγές ενέργειας

P-2490/01

Mιχαήλ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Εκποµπές ακτινοβολίας από τα κινητά τηλέφωνα E-2491/01

Glenys Kinnock ∆ιαφθορά E-2492/01

Glenys Kinnock ∆ιαφθορά E-2493/01

Glenys Kinnock Συµβούλιο για τα ∆ικαιώµατα Πνευµατικής
Ιδιοκτησίας στον Τοµέα του Εµπορίου

E-2494/01

Paul Lannoye Ηλεκτροµαγνητικά πεδία E-2495/01

Paul Lannoye Ηλεκτροµαγνητικά πεδία E-2496/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Giovanni Pittella Ρ.Ο.Ν. (Εθνικό Υπηρεσιακό Πρόγραµµα)  και ΜΜΕ
(Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις)

E-2497/01

Erik Meijer Ανεπαρκής ορατότητα για τους οδηγούς λεωφορείων
µε υπερυψωµένο κουβούκλιο για τους επιβάτες, όσον
αφορά την κυκλοφορία από δεξιά σε διασταύρωση
υπό µορφή Τ

E-2498/01

Erik Meijer Μονοµερής εθνική θεώρηση όσον αφορά την
ανάπτυξη του αεροδροµίου του Laarbruch στη
Γερµανία, στα ολλανδικά σύνορα

E-2499/01

Erik Meijer Σηµαντική αύξηση του χρόνου ταξιδίου λόγω του
κακού συντονισµού µεταξύ των ολλανδικών και
βελγικών σιδηροδρόµων, καθώς και λόγω της
εγκατάστασης γραµµής τρένων µεγάλης ταχύτητας

E-2500/01

Esko Seppänen Ο πετρελαιαγωγός Οδησσού-Μπρόντυ E-2501/01

Bart Staes Η συνεχιζόµενη παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων στην Τουρκία και του Κουρδιστάν

E-2502/01

Camilo Nogueira Román Ολοκληρωµένο σχέδιο εξυγίανσης της
λιµνοθάλασσας του  Vigo

E-2503/01

Ακυρωθείσα ερώτηση E-2504/01

Fernando Fernández Martín Σχέσεις της ΕΕ µε την Κούβα P-2505/01

Francesco Speroni ∆ελτία ταυτότητας P-2506/01

Nelly Maes Η διαθεσιµότητα εγγράφων στη γλώσσα των
υποψηφίων για την ένταξη χωρών

P-2507/01

Σταύρος ΞΑΡΧΑΚΟΣ Επιβολή εισφορών στους Έλληνες για το
Κτηµατολόγιο

P-2508/01

Margrietus van den Berg Το εµπόριο "αιµατοβαµµένων" διαµαντιών P-2509/01

Sebastiano Musumeci Στήριξη στα παιδιά που έχουν πληγεί από σπάνια
ασθένεια

P-2510/01

Juan Naranjo Escobar Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ναρκωτικών της
Βενεζουέλα

P-2511/01

Lousewies van der Laan Αφθώδης πυρετός: αναθεώρηση της κοινοτικής
πολιτικής µη εµβολιασµού

P-2512/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Kωνσταντίνος ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ Ανεξέλεγκτη εναπόθεση ζωϊκών αποβλήτων στην
Ελλάδα

E-2513/01

Carlos Bautista Ojeda Παράνοµη µετανάστευση E-2514/01

Raffaele Costa Απάντηση στη Γραπτή Ερώτηση P-2140/99 E-2515/01

Daniela Raschhofer Σφαγή ζώων χωρίς καταστροφή του νωτιαίου µυελού E-2516/01

Kωνσταντίνος ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ Υπερβολική συγκέντρωση τοξινών σε υδάτινα
οικοσυστήµατα στην Ελλάδα

E-2517/01

Erik Meijer ∆ιασπάθιση χρήµατος για την διαφήµιση κερµάτων
και χαρτονοµισµάτων που θα χρησιµοποιούνται ως
υποχρεωτικό µέσο πληρωµών από το 2002

E-2518/01

Erik Meijer Ο αγώνας στο Κροτσίσκι για τη διατήρηση στην
εκπαίδευση και στη διοίκηση της γλώσσας της
πληθυσµιακής οµάδας  των Σοραβών οι οποίοι
διαβιούν ανέκαθεν στην Άνω Λουσατία (Σαξονία)

E-2519/01

Erik Meijer Η πρόληψη συγκρουόµενων εθνικισµών µέσω της
υποδειγµατικής χρήσης του τοπικού γλωσσικού
ιδιώµατος στην εκπαίδευση και την διοίκηση

E-2520/01

Diemut Theato Λεπτοµέρειες εκτέλεσης του δηµοσιονοµικού
κανονισµού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

P-2521/01

Barbara Weiler Τεχνικές τυποποιήσεις P-2522/01

Freddy Blak Παραβίαση των κανόνων ανταγωνισµού της Ε.Ε.
από τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία Ποδοσφαιρικών
Σωµατείων (FIFA)

E-2523/01

Diemut Theato Λεπτοµέρειες εκτέλεσης του δηµοσιονοµικού
κανονισµού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

E-2524/01

Aντώνιος ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ και
Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Έλεγχος και ύπαρξη στοιχείων όσον αφορά τις
πολιτογραφήσεις και την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας

E-2525/01

Aντώνιος ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ και
Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Έλεγχος και ύπαρξη στοιχείων όσον αφορά τις
πολιτογραφήσεις και την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας

E-2526/01

Aντώνιος ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ Λειτουργία παράνοµων χωµατερών στην Ελλάδα και
συµµόρφωση προς την οδηγία  1999/31/ΕΚ περί
υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων

E-2527/01
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Iωάννης ΜΑΡΙΝΟΣ Χρηµατοδότηση χριστιανικών εκκλησιαστικών
ιδρυµάτων

E-2528/01

Iωάννης ΜΑΡΙΝΟΣ Σεβασµός όλων των επισήµων γλωσσών της Ένωσης E-2529/01

Graham Watson Περιορισµός στα είδη που εισάγονται ατελώς στο
ΗΒ

E-2530/01

Fernando Fernández Martín Επιβολή οικολογικού φόρου στη Νήσο Λανθαρότε
(Κανάριες Νήσοι, Ισπανία)

E-2531/01

Kωνσταντίνος ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ Αλλοίωση της πολιτιστικής κληρονοµιάς στην
Κύπρο

E-2532/01

Theodorus Bouwman Η ερµηνεία των κανόνων σχετικά µε το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο στα κράτη µέλη της ΕΕ και
έρευνα της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση των
σχεδίων του ΕΚΤ στα κράτη µέλη

P-2533/01

María Sornosa Martínez ∆ιευθέτηση των οχθών των ποταµών Πόγιο, Τορέντ,
Τσίβα και Ποθαλέτ (Βαλένθια)

P-2534/01

Gabriele Stauner Υποβολή αποτελεσµάτων ανάλυσης όσον αφορά στο
νοθευµένο βούτυρο

P-2535/01

Ακυρωθείσα ερώτηση P-2536/01

Roberto Bigliardo Αριθµός των ιταλών Γενικών ∆ιευθυντών (Γ∆) στην
Επιτροπή

P-2537/01

Hans Modrow Προστασία των δικαιωµάτων των µειονοτήτων E-2538/01

Iωάννης ΣΟΥΛΑ∆ΑΚΗΣ ∆ηµιουργία και στελέχωση µονάδας σχεδιασµού
αστυνοµικών Επιχειρήσεων

E-2539/01

Iωάννης ΣΟΥΛΑ∆ΑΚΗΣ Αποκατάσταση Κατεστραµµένου Οδικού και
Σιδηροδροµικού ∆ικτύου

E-2540/01

Iωάννης ΣΟΥΛΑ∆ΑΚΗΣ Αποκατάσταση Κατεστραµµένου Οδικού και
Σιδηροδροµικού ∆ικτύου

E-2541/01

Iωάννης ΣΟΥΛΑ∆ΑΚΗΣ Αποκατάσταση Επικοινωνίας Ηλεκτρικών ∆ικτύων
Ελλάδας ΕΕ

E-2542/01

Iωάννης ΣΟΥΛΑ∆ΑΚΗΣ Αποκατάσταση Επικοινωνίας Ηλεκτρικών ∆ικτύων
Ελλάδας ΕΕ

E-2543/01

Σταύρος ΞΑΡΧΑΚΟΣ Προώθηση της χρήσης αιολικής ενέργειας E-2544/01
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  (B5-0332/01)  4 και  5 Σεπτεµβρίου  2001

34 ερωτήσεις (άρθρο  43 του Κανονισµού)

Συντάκτης Θέµα Αριθ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Bart STAES Έρευνα σχετικά µε ανωµαλίες στην Europol H-0594/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

∆ιακρίσεις στην κατανοµή µεταξύ των διαφόρων
εθνικών στόλων της µείωσης των αλιευµάτων
βακαλάου που καθόρισε το Συµβούλιο Υπουργών

H-0595/01

Herman SCHMID Η δύναµη ταχείας αντιδράσεως της ΕΕ στη Σουηδία H-0599/01

Aλέξανδρος
ΑΛΑΒΑΝΟΣ

Η Σύνοδος του G8 και η "ασφάλεια  των Συνόδων
Κορυφής και άλλων ∆ιασκέψεων αντίστοιχης
σπουδαιότητας".

H-0676/01

Iωάννης ΠΑΤΑΚΗΣ Παραβίαση βασικών δηµοκρατικών ελευθεριών και
δικαιωµάτων του ανθρώπου  στη Γένοβα

H-0678/01

Hans-Peter MARTIN Το µέλλον των διασκέψεων κορυφής της ΕΕ µετά τα
συµβάντα στο Γκέτεµποργκ και στη Γένοβα

H-0687/01

Gerard COLLINS Το Σάννον ως έδρα της ΕΕ για παρεµβάσεις σε φυσικές
ή περιβαλλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

H-0601/01

Brian CROWLEY Αντιµετώπιση της επιχειρηµατικής αποτυχίας H-0605/01

Pat GALLAGHER Προτεραιότητες στον τοµέα της αλιείας κατά τη
διάρκεια της βελγικής προεδρίας

H-0607/01

Liam HYLAND Χρησιµοποίηση ενέργειας από το υδρογόνο στις
αστικές και υπεραστικές µεταφορές

H-0611/01

Esko SEPPÄNEN Ευρωπαϊκή φορολογία H-0619/01

María IZQUIERDO
ROJO

Απόσυρση πυρηνελαίου H-0621/01

Iωάννης ΜΑΡΙΝΟΣ Ενηµέρωση των Ελλήνων για το Ευρώ H-0623/01
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Συντάκτης Θέµα Αριθ.

Lennart SACRÉDEUS Νοµοθεσία σχετικά µε "αιρέσεις" και οι συνέπειές της
για τη θρησκευτική ελευθερία και το σεβασµό της
θρησκευτικής ελευθερίας στην Ευρώπη

H-0624/01

΄Αννα ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Βασανισµός ανθρώπων µε βάση τον σεξουαλικό τους
προσανατολισµό

H-0626/01

William NEWTON
DUNN

Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Συµβουλίου H-0628/01

Jonas SJÖSTEDT Περισσότερος ανοικτός χαρακτήρας H-0630/01

Bernd POSSELT Εκλογές στο Κοσσυφοπέδιο H-0635/01

Luis BERENGUER
FUSTER

Έγκριση του Κανονισµού σχετικά µε τα Σχέδια και
Υποδείγµατα

H-0637/01

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Gerard COLLINS ∆ιαχείριση των τεράστιων δυνατοτήτων της αγοράς
αποβλήτων

H-0602/01

Mυρσίνη ΖΟΡΜΠΑ Παραβίαση των κανόνων ανταγωνισµού στην πώληση
DVD

H-0639/01

Roy PERRY Αιτήµατα της Lloyd H-0641/01

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

κ. BUSQUIN

Brian CROWLEY Αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας που
χρηµατοδοτει η ΕΕ

H-0606/01

κ. NIELSON

Niall ANDREWS Η εξάλειψη της φτώχειας και η αναπτυξιακή πολιτική
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

H-0604/01
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Συντάκτης Θέµα Αριθ.

Maj THEORIN Τουρισµός για σεξ µε παιδιά H-0613/01

Lennart SACRÉDEUS Μακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση για την καταπολέµηση
του σεξουαλικού τουρισµού µε θύµα τα παιδιά

H-0616/01

Mιχαήλ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Ανθρωπιστική βοήθεια σε παιδιά H-0614/01

Bernd POSSELT Ανθρωπιστική βοήθεια στον Καύκασο H-0636/01

Patricia McKENNA Αναζήτηση πετρελαίου στο Σουδάν H-0666/01

κ. LIIKANEN

William NEWTON
DUNN

Τιµές για χρονικά απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο H-0600/01

Jonas SJÖSTEDT Ελαστικά υψηλής ταχύτητας στη Σουηδία H-0617/01

Esko SEPPÄNEN Αυτοκίνητο φιλικό προς τους πεζούς H-0620/01

Bart STAES Η προέλευση της τεχνολογίας των πληροφοριών όπως
χρησιµοποιείται στο πλαίσιο των προγραµµάτων
SENSUS και AVENTINUSηξκ

H-0629/01

Gary TITLEY Βιοµηχανίες άµυνας H-0645/01

ooOOoo



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 25

∆ελτίο 01.10.2001 - EL - PE 304.999

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Σεπτέµβριος 2001

΄Οργανο
Αριθµός
ερωτή-
σεων που
κατατέ-
θηκαν

Αριθµός
των
ερωτήσεων
που
εξετάστη-
καν στην
Ολοµέλεια

Ερωτή-
σεις µε
γραπτή
απάντη-
ση

Συµπληρωτικές
ερωτήσεις

Μη
εξετασθεί-
σες
ερωτήσεις
(απουσία
του
συντάκτη)

Ερωτήσεις
που
αποσύρθη-
καν από το
συντάκτη
τους

Ερωτήσεις
που
προβλέπονται
ήδη στην
Ηµερήσια
∆ιάταξη

Εκπρόσωποι των Θεσµικών
Οργάνων

Συµβούλιο 36 19 15 6 2 0 0 κα NEYTS-UYTEBROECK

Επιτροπή 58 15 41 3 2 0 0 κα WALLSTRÖM
κ. MONTI
κ. BOLKESTEIN
κ. BUSQUIN
κ. NIELSON
κ. LIIKANEN

Σύνολο 94 34 56 9 4 0 0
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ. Αριθ. PE Συντάκτης Θέµα Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Ηµεροµηνία
λήξης

Υπογραφές

09/2001 307.175 Kathalijne BUITENWEG,
Christopher HEATON-HARRIS,
Michiel van HULTEN, Lousewies
van der LAAN και Helle
THORNING-SCHMIDT

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

02.07.2001 02.10.2001 27

10/2001 307.534 Gian Paolo GOBBO
Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον
Ευρωπαϊκό Αυτοκινητόδροµο της Γερµανίας 12.07.2001 12.10.2001 1

                                                
1 Κατάσταση στις  07.09.2001
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ
Η ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (΄Αρθρο 62/4 του Κανονισµού)

Επιτροπή Συντάκτης Θέµα Προθεσµία
κατάθεσης
τροπολογιών

Συνεδρίαση
για τη λήψη
απόφασης

ENVI SORNOSA
MARTÍNEZ
María

Θέση σε εφαρµογή της οδηγίας για
τα αστικά λύµατα

24.10.2001 20-22.11.2001

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

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
PSE

Σχέσεις ΕΚ/ΟΗΕ: ανάπτυξη και
ανθρωπιστικές υποθέσεις, ενίσχυση
της συνεργασίας.

AFET (Γ) 12.09.01 C5-0396/01

Οµάδα
PSE

΄Ασυλο: υποδοχή των αιτούντων,
ελάχιστες απαιτήσεις

AFET (Γ) 12.09.01 C5-0248/01

Οµάδα
PPE-DE

Ανθρωπιστική βοήθεια. Ετήσια
έκθεση 2000

AFET (Γ) 12.09.01 C5-0397/01

Οµάδα
PSE

΄Ασυλο: Κράτος µέλος που είναι
υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης
που υποβάλλεται από υπήκοο τρίτης
χώρας

AFET (Γ) 12.09.01 C5-0403/01

Οµάδα
ELDR

Συµφωνία ΕΚ/Ινδία: επιστηµονική
και τεχνολογική συνεργασία και
πνευµατική ιδιοκτησία

AFET (Γ) 12.09.01

ΜΠΑΛΤΑΣ
(PSE)

Συµφωνία ΕΕ/Κροατίας: συµφωνία
σταθεροποίησης και σύνδεσης

AFET (O) 12.09.01

ΜΠΑΛΤΑΣ
(PSE)

Συµφωνία αλιείας ΕΚ/Κροατίας:
προσωρινή εφαρµογή ενδιάµεσης
συµφωνίας πριν από τη συµφωνία
σύνδεσης

AFET (O) 12.09.01

LAMASSOURE
(PPE-DE)

Τουρκία: συµφωνία-πλαίσιο για τη
συµµετοχή στα κοινοτικά
προγράµµατα

AFET (O) 12.09.01

POOS
(PSE)

Κύπρος: συµφωνία-πλαίσιο για τη
συµµετοχή στα κοινοτικά
προγράµµατα

AFET (O) 12.09.01

STENZEL
(PPE-DE)

Μάλτα: συµφωνία-πλαίσιο για τη
συµµετοχή στα κοινοτικά
προγράµµατα

AFET (O) 12.09.01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

CUNHA
(PPE-DE)

Γενικευµένες δασµολογικές
προτιµήσεις: εφαρµογή για την
περίοδο από 1.1.2002 έως
31.12.2004

AGRI (Γ) 12.09.01 C5-0374/01

MARTINEZ
(NI)

∆ηµόσια υγεία: έλεγχος των
ζωονόσων και των παραγόντων που
προκαλούν τις ζωονόσους (τροπ. Απ.
90/424/ΕΟΚ, καταργ.οδ. 92/

AGRI (Γ) 12.09.01 C5-0372/01

MARTINEZ
(NI)

∆ηµόσια υγεία: έλεγχος των
σαλµονελών και των παραγόντων
που προκαλούν ζωονόσους (τροπ.
οδ. 64/434/ΕΟΚ, 72/462/ΕΟΚ)

AGRI (Γ) 12.09.01 C5-0373/01

AUROI
(VERTS/ALE)

Επισιτιστική ασφάλεια: γενικά
τροποποιηµένες ζωοτροφές

AGRI (Γ) 12.09.01 C5-0368/01

Οµάδα
PPE-DE

Γενετικά τροποποιηµένοι
οργανισµοί, ΓΤΟ: ανιχνευσιµότητα
και σήµανση (τροπ. οδηγίας
2001/18/ΕΚ)

AGRI (Γ) 12.09.01 C5-0380/01

Οµάδα
PPE-DE

Αναγραφή των συστατικών των
τροφίµων (τροπ. οδηγίας
2000/13/ΕΚ)

AGRI (Γ) 18.09.01 C5-0404/01

DARY
(PSE)

Μπανάνα: κοινή οργάνωση της
αγοράς ΚΟΑ (τροπ. καν.
404/93/ΕΟΚ)

AGRI (O) 12.09.01 C5-0436/01

PESÄLÄ
(ELDR)

Γάλα, γαλακτοκοµικά προϊόντα:
κοινή οργάνωση των αγορών ΚΟΑ,
τυριά (τροπ. καν. 2204/90/ΕΟΚ)

AGRI (O) 12.09.01 C5-0363/01

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Ανάπτυξη του συστήµατος
πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης
γενιάς (SΙS ΙΙ)

BUDG (Γ) 13.09.01 C5-0315/01
C5-0316/01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Προστασία δεδοµένων: καθεστώς
και άσκηση των καθηκόντων του
ευρωπαίου ελεγκτή και του βοηθού
του

BUDG (Γ) 13.09.01 C5-0384/01

CASACA
(PSE)

Ελαιόλαδο: καθεστώς ενίσχυσης που
ισχύει µέχρι και το έτος εσοδείας
2004/2005 (τροπ. καν.
2262/84/ΕΟΚ)

BUDG (Γ) 13.09.01 C5-0437/01

PITTELLA
(PSE)

Συµφωνία αλιείας ΕΚ/Μαρόκου:
µετατροπή των σκαφών και
µετειδίκευση των αλιέων µετά τη
λήξη της το Νοέµβριο του 1999

BUDG (Γ) 13.09.01 C5-0407/01

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

∆άνεια ΕΤΕ, εγγύηση ΕΚ: επέκταση
στα έργα που πραγµατοποιούνται
στη Γιουγκοσλαβία (τροπ.
Απόφασης 2000/24/ΕΚ)

BUDG (O) 13.09.01 C5-0335/01

BLAK
(PSE)

Ανθρωπιστική βοήθεια. Ετήσια
έκθεση 2000

CONT (Γ) 11.09.01 C5-0397/01

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

Φόρος προστιθεµένης αξίας - ΦΠΑ -
(αντικαθ. κανον. 218/92/ΕΟΚ),
Αµεσοι και έµµεσοι φόροι (τροπ.
οδηγ. 77/799/ΕΟΚ)

CONT (Γ) 11.09.01 C5-0269/01

GARGANI
(PPE-DE)

Απασχόληση: κατευθυντήριες
γραµµές για τις πολιτικές των
κρατών µελών το 2002

CULT (Γ) 18.09.01 C5-0423/01

Οµάδα
PSE

Ιθαγένεια της ΄Ενωσης : ελευθερία
κυκλοφορίας και διαµονής των
πολιτών και των µελών των
οικογενειών τους

CULT (Γ) 18.09.01 C5-0336/01

Οµάδα
VΕRTS/ALE

Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη:
Παγκόσµια διάσκεψη του
Γιοχάνεσµπουργκ το 2002, δέκα
χρόνια µετά το Ρίο

DEVE (Γ) 13.09.01 C5-0342/01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

von WOGAU
(PPE-DE)

Απασχόληση: κατευθυντήριες
γραµµές για τις πολιτικές των
κρατών µελών το 2002

ECON (Γ) 11.09.01 C5-0423/01

MAYOL I
RAYNAL
(VERTS/ALE)

Αγορά εργασίας, στατιστικές:
δείκτης κόστους εργασίας

ECON (O) 11.09.01 C5-0348/01

PEIJS
(PPE-DE)

Ευρώ: διασυνοριακές πληρωµές,
µείωση των τραπεζικών εξόδων

ECON (O) 11.09.01 C5-0379/01

PEREZ ROYO
(PSE)

Φορολόγηση των εισοδηµάτων από
αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων

ECON (O) 11.09.01 C5-0402/01

RIIS-
JØRGENSEN
(ELDR)

Ναυπηγική βιοµηχανία: προσωρινός
αµυντικός µηχανισµός,
ανταγωνισµός της Κορέας

ECON (O) 11.09.01 C5-0393/01

WEILER
(PSE)

Απασχόληση: κατευθυντήριες
γραµµές για τις πολιτικές των
κρατών µελών το 2002

EMPL (O) 11.09.01 C5-0423/01

LYNNE
(ELDR)

΄Ατοµα µε ειδικές ανάγκες:
ευρωπαϊκό έτος το 2003

EMPL (O) 12.09.01 C5-0306/01

JACKSON
(PPE-DE)

Τροποποίηση του κανονισµού
κατόπιν της αποφάσεως του
Προεδρείου στις 11-12-2000

ENVI (Γ) 13.09.01

JACKSON
(PPE-DE)

Ευρώ: διασυνοριακές πληρωµές,
µείωση των τραπεζικών εξόδων

ENVI (Γ) 13.09.01 C5-0379/01

MEIJER
(GUE/NGL)

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία:
προστασία από την έκθεση στον
αµίαντο (τροπ. οδ. 83/477/ΕΟΚ)

ENVI (Γ) 13.09.01 C5-0347/01

SCHEELE
(PSE)

Επισιτιστική ασφάλεια: γενικά
τροποποιηµένες ζωοτροφές

ENVI (O) 13.09.01 C5-0368/01



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 33

∆ελτίο 01.10.2001 - EL - PE 304.999

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

PAULSEN
(ELDR)

∆ηµόσια υγεία: έλεγχος των
ζωονόσων και των παραγόντων που
προκαλούν τις ζωονόσους (τροπ. απ.
90/424/ΕΟΚ, καταργ.οδ. 92/

ENVI (O) 13.09.01 C5-0372/01

PAULSEN
(ELDR)

∆ηµόσια υγεία: έλεγχος των
σαλµονελών και των παραγόντων
που προκαλούν ζωονόσους (τροπ.
οδ. 64/434/ΕΟΚ, 72/462/ΕΟΚ)

ENVI (O) 13.09.01 C5-0373/01

Οµάδα
PPE-DE

Γενετικά τροποποιηµένοι
οργανισµοί, ΓΤΟ: ανιχνευσιµότητα
και σήµανση (τροπ. οδηγίας
2001/18/ΕΚ)

ENVI (O) 13.09.01 C5-0380/01

THEORIN
(PSE)

Απασχόληση: κατευθυντήριες
γραµµές για τις πολιτικές των
κρατών µελών το 2002

FEMM (Γ) 11.09.01 C5-0423/01

Οµάδα
PPE-DE

Ιθαγένεια της ΄Ενωσης : ελευθερία
κυκλοφορίας και διαµονής των
πολιτών και των µελών των
οικογενειών τους

FEMM (Γ) 11.09.01 C5-0336/01

Οµάδα
VERTS/ALE

Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη:
Παγκόσµια διάσκεψη του
Γιοχάνεσµπουργκ το 2002, δέκα
χρόνια µετά το Ρίο

ITRE (Γ) 18.09.01 C5-0342/01

Οµάδα
GUE/NGL

Γενετικά τροποποιηµένοι
οργανισµοί, ΓΤΟ: ανιχνευσιµότητα
και σήµανση (τροπ. Οδηγίας
2001/18/ΕΚ)

ITRE (Γ) 18.09.01 C5-0380/01

GLANTE
(PSE)

GALILEO, πρόγραµµα πλοήγησης
µε δορυφόρο: στάδιο ανάπτυξης,
σύσταση επιχείρησης

ITRE (O) 18.09.01 C5-0329/01

KHANBHAI
(PPE-DE)

Συµφωνία ΕΚ/Ινδία: επιστηµονική
και τεχνολογική συνεργασία και
πνευµατική ιδιοκτησία

ITRE (O) 18.09.01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

BARTOLOZZI
(PPE-DE)

Φορολόγηση των εισοδηµάτων από
αποταµιεύσεις υπό µορφή τόκων

JURI (Γ) 11.09.01 C5-0402/01

GEBHARDT
(PSE)

Επισιτιστική ασφάλεια: γενικά
τροποποιηµένες ζωοτροφές

JURI (Γ) 11.09.01 C5-0368/01

HARBOUR
(PPE-DE)

Προστασία δεδοµένων: καθεστώς
και άσκηση των καθηκόντων του
ευρωπαίου ελεγκτή και του βοηθού
του

JURI (Γ) 11.09.01 C5-0384/01

MARINHO
(PSE)

Ποινική προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων της Κοινότητας

JURI (Γ) 11.09.01 C5-0225/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Ιθαγένεια της ΄Ενωσης : ελευθερία
κυκλοφορίας και διαµονής των
πολιτών και των µελών των
οικογενειών τους

JURI (Γ) 11.09.01 C5-0336/01

WIELAND
(PPE-DE)

Ευρώ: διασυνοριακές πληρωµές,
µείωση των τραπεζικών εξόδων

JURI (Γ) 11.09.01 C5-0379/01

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Αίτηση άρσης της βουλευτικής
ασυλίας του κ. DELL'UTRI

JURI (O) 11.09.01 IMM012159

ROTHLEY
(PSE)

Τιµολογιακό σύστηµα για τα βιβλία JURI (O) 11.09.01

ZAPPALA
(PPE-DE)

∆ηµόσιες συµβάσεις: κοινό
λεξιλόγιο CPV

JURI (O) 11.09.01 C5-0376/01

MARINHO
(PSE)

΄Ασυλο: Κράτος µέλος που είναι
υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης
που υποβάλλεται από υπήκοο τρίτης
χώρας

LIBE (O) 13.09.01 C5-0403/01

PACIOTTI
(PSE)

Προστασία δεδοµένων: καθεστώς
και άσκηση των καθηκόντων του
ευρωπαίου ελεγκτή και του βοηθού
του

LIBE (O) 13.09.01 C5-0384/01
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

Οµάδα
VERTS/ALE

Κύπρος: συµφωνία-πλαίσιο για τη
συµµετοχή στα κοινοτικά
προγράµµατα

PECH (Γ) 13.09.01

Οµάδα
VERTS/ALE

Μάλτα: συµφωνία-πλαίσιο για τη
συµµετοχή στα κοινοτικά
προγράµµατα

PECH (Γ) 13.09.01

Οµάδα
VERTS/ALE

Τουρκία: συµφωνία-πλαίσιο για τη
συµµετοχή στα κοινοτικά
προγράµµατα

PECH (Γ) 13.09.01

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

∆ιατήρηση των αλιευτικών πόρων:
σύστηµα παρακολούθησης και
ελέγχου του τόνου

PECH (O) 13.09.01 C5-0408/01

Οµάδα
PSE

Συµφωνία αλιείας ΕΚ/Μαρόκου:
µετατροπή των σκαφών και
µετειδίκευση των αλιέων µετά τη
λήξη της το Νοέµβριο του 1999

PECH (O) 13.09.01 C5-0407/01

SOMMER
(PPE-DE)

Κοινοτική πρωτοβουλία URBAN :
ειδική έκθεση 1/2001 του
Ελεγκτικού Συνεδρίου

RETT (Γ) 11.09.01 C5-0400/01

MARQUES
(PPE)

Ειδικός φόρος κατανάλωσης :
µειωµένος συντελεστής για το
"παραδοσιακό" ρούµι που παράγεται
σε υπερπόντια γαλλικά διαµερί

RETT (O) 11.09.01 C5-0401/01
C5-0422/01

STOCKMANN
(PSE)

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

RETT (O) 11.09.01 C5-0277/01

ooOOoo
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

∆έκατη όγδοη ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρµογής
του κοινοτικού δικαίου (2000)

TOUT
JURI

COM (01) 309
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Αναδηµιουργία των αποθεµάτων του
µπακαλιάρου Gadus morhua και του µπακαλιάρου Μerluccius
merluccius στα κοινοτικά και παρακείµενα ύδατα

PECH COM (01) 326
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
την Επιτροπή των Περιφερειών:_ Ετήσια ΄Εκθεση SAPARD -
΄Ετος 2000

BUDG
CONT
EMPL
ITRE
RETT
PECH
ENVI
AGRI

COM (01) 341
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρµογή της Κοινοτικής
Στρατηγικής για τους Ενδοκρινικούς ∆ιαταράκτες - µια σειρά
ουσιών των οποίων εικάζεται η επίδραση στα ορµονικά
συστήµατα του ανθρώπου και της άγριας πανίδας

ECON
FEMM
JURI

EMPL

COM (01) 362
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
την Επιτροπή των Περιφερειών: Tempus (Phare και Tacis) -
Ετήσια ΄Εκθεση 1999

BUDG
ITRE
CULT

COM (01) 365
τελ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πράσινο Βιβλίο - Προώθηση ενός
ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη

DEVE
ENVI

FEMM
LIBE
ITRE
EMPL

COM (01) 366
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβoύλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και
την Επιτροπή των Περιφερειών: Τα αποτελέσµατα του
Προγραµµατισµού των διαρθρωτικών ταµείων για την περίοδο
2000/2006 (Στόχος 1)

TOUT
RETT

COM (01) 378
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Η ανάπτυξη της Υπηρεσίας
Εξωτερικών σχέσεων

BUDG
CONT
DEVE
AFET

COM (01) 381
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο: Eνίσχυση της συνεργασίας µε τρίτες χώρες
στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

AFET
BUDG
EMPL
CULT

COM (01) 385
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε µια ανοικτή µέθοδο
συντονισµού για την κοινοτική πολιτική µετανάστευσης

AFET
DEVE
EMPL
JURI
LIBE

COM (01) 387
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Προστασία των πεζών: ∆έσµευση
της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιοµηχανίας

ECON
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 389
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η συµβολή της Eυρωπαϊκής
Κοινότητας στη βελτίωση της αεροπορικής ασφαλείας σε
παγκόσµια κλίµακα

EMPL
ENVI
ITRE
JURI
RETT

COM (01) 390
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο: Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και την
απασχόληση Μέτρα χρηµατοδοτικής συνδροµής υπέρ των
καινοτόµων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που
δηµιουργούν θέσεις απασχόλησης

BUDG
ECON
ITRE
EMPL

COM (01) 399
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή:
Προαγωγή βασικών κανόνων εργασίας και βελτίωση της
κοινωνικής διαχείρισης στον πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης

DEVE
ENVI

FEMM
LIBE
ITRE
EMPL

COM (01) 416
τελ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση - Μια Λευκή
Βίβλος

ECON
JURI
RETT
TOUT
AFCO

COM (01) 428
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Τρίτη ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σχετικά µε την Ειδική ∆ιοικητική Περιφέρεια του Χονγκ
Κονγκ

ITRE
AFET

COM (01) 431
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Πρώτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σχετικά µε την Ειδική Περιφέρεια του Μακάο

ITRE
AFET

COM (01) 432
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές
δραστηριότητες της Κοινότητας 2000

CONT
ECON
BUDG

COM (01) 435
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο: Η λειτουργία της Υπηρεσίας Ελέγχου
∆ιασφαλίσεων Ευρατόµ το 1999-2000

ENVI
ITRE

COM (01) 436
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο: Αξιολόγηση των ενεργών ουσιών προϊόντων
φυτοπροστασίας (Υποβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου
8 παράγραφος 2 της οδηγίας αριθ. 91/414/ΕΟΚ του
Συµβουλίου σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων στην αγορά

AGRI
JURI
ENVI

COM (01) 444
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση
- Ετήσια ΄Εκθεση 2000

BUDG
CONT
ITRE
AFET

COM (01) 446
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο: Αξιολόγηση και µελλοντικός
προσανατολισµός του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του
Συµβουλίου σχετικά µε την πολιτική και τη διαχείριση της
επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης για
την επισιτιστική ασφάλε

BUDG
CONT
DEVE

COM (01) 473
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το Συµβούλιο και το Ελεγκτικό συνέδριο: Οικονοµική
ανάλυση του 6ου, 7ου και 8ου Ευρωπαϊκού Ταµείου
Ανάπτυξης - Οικονοµικό έτος 2000

DEVE
CONT

COM (01) 479
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε το "Σχέδιο δράσης για την
πολιτική υπέρ των καταναλωτών 1999-2001" και το "Γενικό
πλαίσιο για τις κοινοτικές δραστηριότητες υπέρ των
καταναλωτών 1999-2003"

BUDG
CULT
ECON
JURI
ENVI

COM (01) 486
τελ.
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Τροποποιηµένες Προτάσεις
(΄Αρθ. 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ)

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου
σχετικά µε το καταστατικό και τη χρηµατοδότηση των
ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων

BUDG
CONT
JURI
LIBE
AFCO

COM (01) 343
τελ.
CNS01-0011

ooOOoo
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

139/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την ευκαιρία της
παραίτησης του Προέδρου της Βολιβίας και της ανάληψης καθηκόντων του διαδόχου του

Βρυξέλλες, 7 Αυγούστου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµείωσε την πρόωρη λήξη της προεδρικής θητείας της αυτού Εξοχότητας
του κυρίου Hugo Banzer Suarez.

Αναγνωρίζει ότι κατά τη θητεία του, ενισχύθηκε το κράτος δικαίου στη Βολιβία και εκφράζει την
εκτίµησή της για τις επιτυχίες που σηµειώθηκαν στον τοµέα της καταπολέµησης του εµπορίου
ναρκωτικών και της εξάλειψης των παράνοµων φυτειών κοκαΐνης στην περιοχή Chaparé.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τη ρύθµιση της προεδρικής διαδοχής
σύµφωνα µε τις συνταγµατικές αρχές. Συγχαίρει τις αρχές και το λαό της Βολιβίας για τη
δηµοκρατική ωριµότητα που επέδειξε υπό τις κρατούσες συνθήκες.

Απευθύνει συγχαρητήρια στην αυτού Εξοχότητα τον κύριο Jorge Quiroga Ramirez για την
ανάληψη των καθηκόντων του ως συνταγµατικού Προέδρου της ∆ηµοκρατίας της Βολιβίας και
εκφράζει τις πλέον ειλικρινείς της ευχές για την επιτυχία της υψηλής αποστολής που ανέλαβε ως
επικεφαλής της χώρας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να παρέχει, ιδιαίτερα µέσω του πολιτικού διαλόγου και
των προγραµµάτων συνεργασίας, την υποστήριξή της στη Βολιβία και στον Πρόεδρο Quiroga
προκειµένου να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η µέχρι σήµερα συντελεσθείσα πρόοδος στον τοµέα
της εδραίωσης της δηµοκρατίας, της µείωσης της φτώχειας και της καταπολέµησης των
παράνοµων ναρκωτικών.

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

________________________
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140/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της ΕΕ σχετικά µε την κατάσταση
που επικρατεί στη Σοµαλία
Βρυξέλλες, 10 Αυγούστου 2001

Η ΕΕ σηµειώνει µε ανησυχία την πρόσφατη έξαρση των συγκρούσεων στο Μογκαντίσου, στο
κάτω Shabelle, στο Puntland και σε άλλα τµήµατα της Σοµαλίας και καλεί όλα τα µέρη να
ασκήσουν µέγιστη αυτοσυγκράτηση µε σκοπό να αποφευχθούν νέες αιµατοχυσίες και να
δηµιουργηθεί κλίµα ευνοϊκό για την επίτευξη εθνικής συµφιλίωσης.

Η ΕΕ επαναλαµβάνει την έκκλησή της προς τη Μεταβατική Κυβέρνηση (ΜΚ) να συνεχίσει τις
προσπάθειές της για εθνική συµφιλίωση σύµφωνα µε τη δήλωση ΕΕ της 8ης Σεπτεµβρίου 2000 µε
πραγµατική διάθεση συµβιβασµού, µε ειρηνικά µέσα και µε τον δέοντα σεβασµό όλων των φορέων
που έχουν επιτύχει ορισµένο βαθµό σταθερότητας.

Η ΕΕ τονίζει επίσης τη σηµασία της απαγόρευσης αποστολής όπλων του ΟΗΕ (ψηφίσµατα ΟΗΕ
αριθ. 733, 751 και 1356) επί της Σοµαλίας και καλεί όλα τα εµπλεκόµενα µέρη να σεβαστούν
πλήρως την απαγόρευση αυτή. Η ΕΕ υπενθυµίζει ταυτόχρονα την προεδρική δήλωση, η οποία
εγκρίθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2001 από το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία τονίζει «ότι
όλα τα κράτη θα πρέπει να απόσχουν από οποιαδήποτε στρατιωτική παρέµβαση στην εσωτερική
κατάσταση της Σοµαλίας και ότι το έδαφος της Σοµαλίας δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για την
υπονόµευση της σταθερότητας στην υποπεριφέρεια». Η ΕΕ πιστεύει ότι αυτές οι παρεµβάσεις θα
µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική κυριαρχία, πολιτική ανεξαρτησία και ενότητα της
Σοµαλίας.

Η ΕΕ χαιρετίζει τη δηµιουργία της Εθνικής Επιτροπής Συµφιλίωσης και Απόδοσης Περιουσιακών
Στοιχείων όπως προβλέπεται στο άρθρο 30/1/α του Μεταβατικού Χάρτη που θεσπίστηκε στην Arta
(Τζιµπουτί). Η ΕΕ καλεί την ΜΚ να δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν
στην Εθνική Επιτροπή Συµφιλίωσης και Απόδοσης Περιουσιακών Στοιχείων να λειτουργήσει κατά
τρόπο ανεξάρτητο. Η ΕΕ ενθαρρύνει όλα τα εµπλεκόµενα µέρη στη Σοµαλία τα οποία δεν έλαβαν
µέρος στη διαδικασία της Arta να συµµετάσχουν στον διάλογο, µεταξύ άλλων και µέσω της
επιτροπής αυτής, µε την αυτή πραγµατική διάθεση συµβιβασµού και µε σκοπό την προώθηση και
ολοκλήρωση της διαδικασίας συµφιλίωσης µεταξύ όλων των Σοµαλών.

Η ΕΕ ενθαρρύνει επίσης την IGAD (∆ιακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη) και τα κράτη µέλη
της να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την υποστήριξη της διαδικασίας συµφιλίωσης στη
Σοµαλία, βάσει των επιτευγµάτων της διάσκεψης της Arta, ούτως ώστε να βοηθήσουν τους
Σοµαλούς να επιτύχουν ειρήνη και εθνική συµφιλίωση.

Τέλος, η ΕΕ επιθυµεί να επιστήσει την προσοχή όλων των εµπλεκοµένων µερών στην ανάγκη και
την υποχρέωση κατοχύρωσης της ασφάλειας όλων των ανθρωπιστικών οργανώσεων, και του
προσωπικού τους, που ασκούν δράση στη Σοµαλία.
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Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την ΕΕ, οι
συνδεδεµένες χώρες Κύπρος και Μάλτα, καθώς και οι χώρες ΕΖΕΣ, που είναι µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

141/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
επ� ευκαιρία της ορκωµοσίας του Ιρανού Προέδρου

Βρυξέλλες, 10 Αυγούστου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει θερµά τον Πρόεδρο Κατάµι, επ� ευκαιρία της ορκωµοσίας του
στις 8 Αυγούστου 2001 ενώπιον του ιρανικού κοινοβουλίου.

Η ΕΕ εκφράζει την ευχή, αυτή η δεύτερη εντολή αρχηγού κράτους, που ανατίθεται στον κ. Κατάµι
µετά την µαζική στήριξή του εκ µέρους του ιρανικού εκλογικού σώµατος κατά τις εκλογές
της 8ης Ιουνίου, να εδραιώσει τη διαδικασία εκδηµοκρατισµού και ελευθερίας και να συµβάλει
στην ενίσχυση του κράτους δικαίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει σε σύσφιγξη των δεσµών της µε το Ιράν και δηλώνει ότι είναι
διατεθειµένη να παράσχει, µε πνεύµα συνεργασίας, τη συνδροµή της για την υλοποίηση των
µεταρρυθµίσεων που σχεδιάζει ο Πρόεδρος Κατάµι.

________________________

142/2001
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
επ� ευκαιρία της υπογραφής της συµφωνίας-πλαισίου στα Σκόπια

Βρυξέλλες, 13 Αυγούστου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την υπογραφή της συµφωνίας-πλαισίου από τον Πρόεδρο
Trajkovski και τους αρχηγούς των τεσσάρων κυριοτέρων πολιτικών κοµµάτων της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας. Η συµφωνία αυτή αντιπροσωπεύει καθοριστικό
στάδιο της υπό εξέλιξη πολιτικής διαδικασίας : κατέστη δυνατή χάρη στην αίσθηση ευθύνης των
πολιτικών αρχηγών που συµµετείχαν στη διαπραγµάτευση.

Οι υπογράφοντες τη συµφωνία ανέλαβαν τη δέσµευση να προβούν στις απαραίτητες πολιτικές
µεταρρυθµίσεις για να εξασφαλισθεί η συνύπαρξη των κοινοτήτων µε παράλληλο σεβασµό της
εδαφικής ακεραιότητας και της ενότητας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας εντός των διεθνώς αναγνωρισµένων συνόρων της.
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Η Ένωση ενθαρρύνει όλα τα µέρη να τηρήσουν πιστά τη συµφωνία αυτή και να λάβουν όλα τα
απαιτούµενα µέτρα για την ταχεία και πλήρη εφαρµογή της. Καλεί όλους τους πολίτες της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας να συνταχθούν πλήρως µε τη συµφωνία, µοναδική
εγγύηση για την επιστροφή στην ειρήνη και τη σταθερότητα στη χώρα, καθώς και για εθνική
συµφιλίωση.

Η αυστηρή τήρηση εφεξής της κατάπαυσης του πυρός εκ µέρους όλων έχει ουσιαστική σηµασία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει έντονα τις πράξεις βίας οι οποίες έχουν απειλήσει τη συνέχεια
της πολιτικής διαδικασίας. Κάνει έκκληση σε όλους για διατήρηση της ηρεµίας και τονίζει ότι δεν
υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση από την εφαρµογή της πολιτικής συµφωνίας η οποία έχει
συναφθεί.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει το ρόλο που διαδραµάτισαν ο κ. Solana, Ύπατος Εκπρόσωπος και
ο κ. Léotard, εκπρόσωπος της ΕΕ στα Σκόπια, για τη διευκόλυνση της κατάστασης, σε στενή
συνεργασία µε τον κ. Pardew, ειδικό απεσταλµένο του Προέδρου των ΗΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να συγκαλέσει ταχέως συνάντηση των χορηγών µετά την υπό
του Κοινοβουλίου έγκριση των συνταγµατικών και νοµοθετικών διατάξεων που προβλέπονται στη
συµφωνία-πλαίσιο. Προετοιµάζει πρόγραµµα ανασυγκρότησης και αποκατάστασης το οποίο θα
συµβάλει στην εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει τη σταθερή της βούληση να συνοδεύσει την Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας στην ευρωπαϊκή της πορεία, όπως χαράχθηκε στη
Συνάντηση Κορυφής του Ζάγκρεµπ µε τη διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

________________________

143/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έπειτα από την επίθεση αυτοκτονίας της 12ης Αυγούστου στη Χάιφα και το κλείσιµο του

Οίκου της Ανατολής στην Ανατολική Ιερουσαλήµ
Βρυξέλλες, 13 Αυγούστου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει κατηγορηµατικά τις πρόσφατες επιθέσεις αυτοκτονίας.

Οι ενέργειες αυτές, ιδίως εκείνες που έχουν ως στόχο ισραηλινούς αµάχους, προκαλούν
αποτροπιασµό και φρίκη.

Η τροµοκρατία αποτελεί σοβαρή απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής. Πρέπει να
καταπολεµηθεί µε το σθεναρότερο τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει επίσης κάθε βοήθεια
προς οργανώσεις που προβαίνουν σε τροµοκρατικές ενέργειες, είτε πρόκειται για οικονοµική
ενίσχυση, όπλα ή στρατιωτική εκπαίδευση.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την Παλαιστινιακή Αρχή να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να
σταµατήσουν οι τροµοκρατικές ενέργειες και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι φυσικοί
και ηθικοί αυτουργοί.

Το κλείσιµο του Οίκου της Ανατολής και των άλλων γραφείων στην Ιερουσαλήµ δεν εξυπηρετεί τα
συµφέροντα της ειρήνης και δεν είναι δυνατόν παρά να εξασθενεί την παλαιστινιακή ηγεσία τη
στιγµή ακριβώς που ζητείται από αυτήν να καταπολεµήσει αποφασιστικά τον εξτρεµισµό.
Αντιφάσκει µε τον τεθέντα στόχο που πρέπει να παραµείνει η αποκατάσταση της ασφάλειας για
όλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να ανακληθεί το συντοµότερο δυνατόν η απόφαση για το
κλείσιµο και να επιστραφούν τα αρχεία. Μονοµερείς πράξεις δεν µπορούν να τροποποιήσουν τη
σταθερή θέση της διεθνούς κοινότητας σχετικά µε το καθεστώς των κατεχόµενων εδαφών
συµπεριλαµβανοµένης της Ανατολικής Ιερουσαλήµ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το Ισραήλ να συνεχίσει να επιδεικνύει τη µέγιστη σύνεση στη χρήση
στρατιωτικής δύναµης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τα δύο µέρη να αρχίσουν αµέσως σταθερό πολιτικό διάλογο για
να εξέλθουν από το αδιέξοδο και εκφράζει την υποστήριξή της στις πρωτοβουλίες που προτίθεται
να λάβει προς τούτο ο Αντιπρόεδρος και Υπουργός Εξωτερικών της ισραηλινής κυβέρνησης
κ. Peres. Η ασφάλεια για όλους δεν µπορεί να αποκατασταθεί παρά µόνο ακολουθώντας το δρόµο
που χάραξαν η ∆ιάσκεψη της Μαδρίτης, οι συµφωνίες του Όσλο και οι συστάσεις της έκθεσης
Mitchell.

________________________

144/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την Καµπότζη

Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τη θέσπιση νοµοθετικών διατάξεων στην Καµπότζη για τη
σύσταση ∆ικαστηρίου των Κόκκινων Κµερ. Αυτή η απόφαση-ορόσηµο θα επιτρέψει τη δίωξη των
ατόµων που ευθύνονται περισσότερο για τα σοβαρά εγκλήµατα που διαπράχθηκαν υπό το
καθεστώς των Κόκκινων Κµερ και θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να συνεχίσει να προωθεί την
ειρήνη και σταθερότητα στην Καµπότζη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Βασιλείου της Καµπότζης και των
Ηνωµένων Εθνών ώστε να δικαιωθούν όσοι δεινοπάθησαν από την αγριότητα του καθεστώτος των
Κόκκινων Κµερ κατά την περίοδο 1975-79 και παροτρύνει τη Βασιλική Κυβέρνηση της Καµπότζης
να συνεχίσει τις προσπάθειές της ώστε να υπάρξει το συντοµότερο δυνατό ένα δικαστήριο το οποίο
να υποστηρίζεται από τα Ηνωµένα Έθνη και να πληροί διεθνή κριτήρια δικαιοσύνης, αµεροληψίας
και ευθυδικίας.
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Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία, επίσης συνδεδεµένες χώρες, και οι χώρες της ΕΖΕΣ,
µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

145/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την έναρξη του εσωτερικού διαλόγου στο Κονγκό

Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµά ότι ο εσωτερικός διάλογος στο Κονγκό συνιστά ακρογωνιαίο λίθο στη
συµφωνία της Lusaka και ότι είναι βασικός για την εθνική συµφιλίωση και την επιστροφή της
ειρήνης στη ∆ηµοκρατία του Κονγκό.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την πραγµατοποίηση της
συνεδρίασης της Gaborone στις 20 Αυγούστου, και παροτρύνει σθεναρά όλους τους συµµετέχοντες
στο διάλογο, που προσκλήθηκαν από τον µεσολαβητή κ. Masire, να λάβουν µέρος και να
συµµετάσχουν στις εργασίες µε εποικοδοµητικό πνεύµα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της, που υποστηρίζουν πολιτικά και οικονοµικά τον
εσωτερικό διάλογο στο Κονγκό, θα παρακολουθούν µε προσοχή τη διεξαγωγή αυτής της
συνεδρίασης, εκτιµώντας το πνεύµα συµφιλίωσης και την εποικοδοµητική και δηµιουργική στάση
όλων των συµµετεχόντων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση σε όλους τους συµµετέχοντες να επιδείξουν πολιτικό
σθένος και καλή θέληση προκειµένου να ανταποκριθούν σ� αυτή την ιστορική ευκαιρία για τη
συµφιλίωση µεταξύ όλων των υπηκόων του Κονγκό.

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

________________________
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146/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την επίθεση κατά
σιδηροδροµικής αµαξοστοιχίας στην Αγκόλα

Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2001

Η ΕΕ εκφράζει τον αποτροπιασµό της για την αγριότητα της επίθεσης από την UNITA την
Παρασκευή, 10 Αυγούστου εναντίον αµάχων που επέβαιναν στην αµαξοστοιχία που
πραγµατοποιούσε το τακτικό δροµολόγιο µεταξύ Luanda και Dondo (επαρχία της Cuanza Norte)
και η οποία είχε ως αποτέλεσµα διακόσιους πενήντα νεκρούς και εκατόν εξήντα πέντε τραυµατίες.

Η ΕΕ καταδικάζει σθεναρά αυτή την τροµοκρατική ενέργεια εναντίον αθώων αντρών, γυναικών
και παιδιών. Η ΕΕ εκτιµά ότι η συνέχιση παρόµοιων ενεργειών δεν συµβάλλει στην εφαρµογή των
απαραίτητων µέτρων εµπιστοσύνης ενόψει ενός αληθινού διαλόγου που θα µπορούσε να οδηγήσει
στην ειρήνη και την εθνική συµφιλίωση στην Αγκόλα.

Η ΕΕ καλεί την UNITA να θέσει τέλος πάραυτα σε παρόµοιες ενέργειες εναντίον του άµαχου
πληθυσµού οι οποίες προκαλούν φοβερή οδύνη στους υπηκόους της Αγκόλας, να σεβαστεί το
γράµµα και το πνεύµα του πρωτοκόλλου της Lusaka και να δεσµευτεί σοβαρά για την επίτευξη της
ειρήνης µε συγκεκριµένες ενέργειες οι οποίες θα επιβεβαιώνουν την επιθυµία για διάλογο την
οποία έχει εκφράσει.
Η ΕΕ ανησυχεί ιδιαιτέρως διότι, κατά την επίθεση, χρησιµοποιήθηκε νάρκη κατά τεθωρακισµένων
και απαιτεί εκ νέου από όλα τα µέρη που συµµετέχουν στη διένεξη στην Αγκόλα, και ιδίως την
UNITA, να παύσουν κάθε περαιτέρω χρήση ναρκών ξηράς.

Η επίθεση κατά της αµαξοστοιχίας αποδεικνύει ότι πρέπει επειγόντως να αρχίσει µη αποκλειστικός
διάλογος µεταξύ των µερών που συµµετέχουν στη διένεξη στην Αγκόλα, ο οποίος να οδηγήσει σε
σταθερή ειρήνη που να προάγει και να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώµατα, και να επιτρέπει τη
χρησιµοποίηση του αδιαµφισβήτητου πλούτου της χώρας για την ανάπτυξη της Αγκόλας.

Η ΕΕ επιβεβαιώνει εκ νέου την προθυµία της να συµβάλει στις προσπάθειες που καταβάλλονται
για την µείωση των δοκιµασιών που υφίσταται ο λαός της Αγκόλας και διατηρεί τη δέσµευσή της
υπέρ µιας πολιτικής λύσης που θα βασίζεται στις ειρηνευτικές συµφωνίες του Bicesse, στο
πρωτόκολλο της Lusaka και τα σχετικά ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων
Εθνών.

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

_____________________
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147/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη συνάντηση του
Γκαµπορόν για τον προκαταρκτικό διάλογο στο Κονγκό

Βρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει το θετικό πνεύµα µε το οποίο όλοι οι συµµετέχοντες στη
συνάντηση του προκαταρκτικού διαλόγου στο Κονγκό προσέγγισαν τις συζητήσεις του Γκαµπορόν
στη Μποτσουάνα από τις 20 έως τις 24/8/2001.

Χάρις στην πρώτη αυτή προσπάθεια δόθηκε νέα ώθηση στην εθνική συµφιλίωση και διαφάνηκε η
κοινή βούληση των συµµετεχόντων να τερµατίσουν τον πόλεµο, να διαφυλάξουν την ανεξαρτησία
και την ενότητα της χώρας και να εγκαθιδρύσουν τη δηµοκρατία.

Εν προκειµένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι η προσεχής συνάντηση του
διαλόγου του Κονγκό θα πραγµατοποιηθεί από τις 15/10/2001 στην Αντίς Αµπέµπα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει εντόνως όλα τα µέρη στο Κονγκό να συνεχίσουν να εργάζονται
στο ίδιο συµβιβαστικό και συµφιλιωτικό πνεύµα µε εκείνο που επικράτησε στο Γκαµπορόν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να συγχαρεί όλα τα µέρη, καθώς και τον διαµεσολαβητή Masire και
την οµάδα του, για την εντατική εργασία που έφεραν σε πέρας πριν και κατά τη συνάντηση του
Γκαµπορόν. Επαναλαµβάνει την υποστήριξή της στις διαµεσολαβητικές προσπάθειες.

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

________________________

149/2001

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
µετά την πρώτη ψήφιση συνταγµατικών τροποποιήσεων στο Κοινοβούλιο

της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας
Βρυξέλλες, 7 Σεπτεµβρίου 2001

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την έντονή της ικανοποίηση για την θετική ψηφοφορία στο
Κοινοβούλιο της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, η οποία ανοίγει το δρόµο
για σηµαντικές συνταγµατικές τροποποιήσεις. Η ψηφοφορία αυτή αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα
στη διαδικασία έγκρισης της Συµφωνίας-πλαισίου που υπογράφηκε στις 13 Αυγούστου στα
Σκόπια.
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Η ΕΕ σηµειώνει την ευρύτατη πλειοψηφία που διαµορφώθηκε, αντιπροσωπευτική της ευρείας
συναίνεσης στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου και µεταξύ των κοινοτήτων που εκπροσωπούνται σε
αυτό.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Συµφωνία-πλαίσιο της 13ης Αυγούστου αποτελεί εγγύηση για την
επάνοδο στην ειρήνη και τη σταθερότητα στη χώρα, καθώς και για την εθνική συµφιλίωση όλων
των κοινοτήτων, µε σεβασµό της εδαφικής ακεραιότητας και της ενότητας της χώρας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι το Κοινοβούλιο, κατά την οριστική ψηφοφορία, θα εγκρίνει όλες
τις διατάξεις της Συµφωνίας-πλαισίου, ανοίγοντας έτσι το δρόµο για την πλήρη εφαρµογή της. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει αποφασισµένη να συνοδεύσει την εφαρµογή αυτής της συµφωνίας.

____________________

152/2001

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τη διεξαγωγή των
προεδρικών εκλογών στη Λευκορωσία
Βρυξέλλες, 14 Σεπτεµβρίου 2001

H Ευρωπαϊκή Ένωση συντάσσεται µε τα συµπεράσµατα της ∆ιεθνούς Αποστολής Περιορισµένης
Παρατήρησης σχετικά µε τις προεδρικές εκλογές που έγιναν στη Λευκορωσία στις 9 Σεπτεµβρίου
και εκφράζει την έντονη θλίψη της για το γεγονός ότι οι εκλογές αυτές δεν διεξήχθησαν µε
σεβασµό των κανόνων του ΟΑΣΕ για τη διεξαγωγή δηµοκρατικών εκλογών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
λυπάται ιδίως για τις παρενοχλήσεις που υπέστησαν εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, εθνικοί
παρατηρητές, ανεξάρτητα µέσα ενηµέρωσης και µη κυβερνητικοί οργανισµοί. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να σεβαστούν τα δικαιώµατα αυτών των προσώπων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι η ανάπτυξη των σχέσεών της µε τη Λευκορωσία εξαρτάται
κυρίως από τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την πρόοδο της δηµοκρατίας στη χώρα
αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη χαρά της για την ανάδειξη στη
Λευκορωσία ενός κάποιου πλουραλισµού και µιας κοινωνίας των πολιτών µε επίγνωση του τί
διακυβεύεται σε µια δηµοκρατία, όπως µπόρεσε να διαπιστώσει η ∆ιεθνής Αποστολή. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της διότι οι αρχές της Λευκορωσίας δεν επωφελήθηκαν από
την ευκαιρία αυτών των προεδρικών εκλογών ώστε να οδηγήσουν µε αποφασιστικότητα τη χώρα
τους στην πορεία προς τη δηµοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι η Λευκορωσία θα επιλέξει
πλέον την οδό προς την πολιτική φιλελευθεροποίηση, τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και την καθιέρωση κράτους δικαίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη µετάβαση προς τη δηµοκρατία και θα
επικεντρώσει την προσοχή της στο θέµα αυτό σε συνεργασία µε όλες τις λευκορωσικές πολιτικές
δυνάµεις που είναι πρόθυµες να εργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή. Η ΕΕ υποστηρίζει την
Οµάδα Συµβουλών και Επιτήρησης του ΟΑΣΕ η οποία είναι σε θέση να συµβάλει στη µετάβαση
αυτή. Θα συνεχίσει δε να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στη Λευκορωσία.
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Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που είναι συνδεδεµένες µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία, χώρες επίσης συνδεδεµένες, καθώς και οι χώρες της
ΕΖΕΣ που είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε τη δήλωση αυτή.

________________________
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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 12ης ΚΑΙ 13ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

Τα πλήρη κείµενα των γνωµοδοτήσεων της ΟΚΕ διατίθενται στις 11 επίσηµες γλώσσες και
είναι καταχωρηµένα στην ιστοσελίδα της ΟΚΕ στο ∆ιαδίκτυο :

http://www.esc.eu.int (στον τίτλο "Documents")

1. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η συζήτηση για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αφιέρωσε ένα µεγάλο µέρος της συνόδου
ολοµελείας της στη συζήτηση για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη συµµετοχή
εκπροσώπων του συνόλου σχεδόν των Οικονοµικών και Κοινωνικών Συµβουλίων ή αναλόγων
οργάνων των κρατών µελών.

Η Ευρωπαϊκή ΟΚΕ υιοθέτησε οµόφωνα ψήφισµα για το µέλλον της Ευρώπης. Το έγγραφο
αυτό εκφράζει την απόλυτη υποστήριξη της ΟΚΕ για τη σύσταση ενός οργάνου "ενδεχοµένως
βάσει του προτύπου της Σύµβασης για την κατάρτιση του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων,
στα πλαίσια του οποίου οι εκπρόσωποι των διαφόρων οργάνων που διαθέτουν τη δηµοκρατική
νοµιµότητα, και συγκροτούν την Ευρώπη ως πολιτικό κοινωνικό σύνολο, µπορούν να
συζητούν ελεύθερα, προκειµένου να καταρτίζουν σενάρια και επιλογές για το µέλλον της
Ευρώπης". Η ΟΚΕ πιστεύει ακράδαντα ότι µπορεί να διαδραµατίσει αποφασιστικό ρόλο στο
όργανο αυτό προωθώντας µια όσο το δυνατόν πιο ανοικτή συζήτηση στους κόπους της
κοινωνίας των πολιτών (�) και ζητά την ένταξή της στο Όργανο αυτό ως "µόνιµο
συµβουλευτικό µέλος". Το ψήφισµα ολοκληρώνει τονίζοντας ότι οι προκλήσεις για το µέλλον
της Ευρώπης  (...) απαιτούν µια προσέγγιση που να χαίρει της στήριξης των πολιτών. "Η
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή - σε συνεργασία µε τα κατάλληλα εθνικά όργανα και τις
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών  - µπορεί να συµβάλλει εποικοδοµητικά στην
διαµόρφωση ενός ουσιαστικού σχεδίου για µια διευρυµένη Ευρώπη".

Το ψήφισµα αυτό υπεστήριξαν ανεπιφύλακτα οι πρόεδροι των Οικονοµικών και Κοινωνικών
Συµβουλίων των περισσοτέρων κρατών µελών οι οποίοι συµµετείχαν στη σύνοδο ολοµέλειας
της ΟΚΕ προκειµένου να διαµορφώσουν κοινή θέση για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://www.cese.europa.eu
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και για τον ρόλο των Οικονοµικών και Κοινωνικών Συµβουλευτικών Οργάνων ενόψει της
∆ιάσκεψης Κορυφής του Λάακεν. Η συζήτηση µε τους προέδρους των Οικονοµικών και
Κοινωνικών Συµβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέδειξε την αποφασιστικότητά τους
να συνεργαστούν µε την Ευρωπαϊκή ΟΚΕ και να εκθέσουν οµόφωνη άποψη προς τους
επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων στο Λάακεν. Η συζήτηση προβλέπεται να συνεχιστεί
κατά τη συνάντηση που θα φιλοξενήσει τον Νοέµβριο στο Ελσίνκι ο Πρόεδρος του
Φινλανδικού Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου.

− Αρµόδιος : κ. Patrick FΘVE
τηλ.: +32 2/546 9616  �  E-mail : Patrick.Feve@esc.eu.int

2. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

•  Νέες ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, ανοιχτές σε όλους και µε πρόσβαση από
όλους
Εισηγήτρια: η κα CAROLL (Εργοδότες - IR)
Συνεισηγήτρια: η κα POLVERINI (Εργαζόµενοι- ΙΤ)
Συνεισηγητής: ο κ. FUCHS (∆ιάφορες δραστηριότητες - D)

− Σχετικά : PE. 305.713 και COM(2001) 116 τελικό - (CES 1125/2001)

Η γνωµοδότηση της ΟΚΕ καταρτίστηκε ύστερα από ειδική αίτηση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σύµφωνα µε τις διαδικασίες της νέας συνθήκης. Υποβλήθηκε επίσηµα και
συζητήθηκε στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

− Κύρια σηµεία:
Η ΟΚΕ επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει το 2002 τη θέσπιση ενός
περισσότερο ενιαίου, διαφανούς, και ευέλικτου καθεστώτος επαγγελµατικής αναγνώρισης
το οποίο θα περιλαµβάνει τρόπους προώθησης της αυτόµατης αναγνώρισης. Χρειάζεται
επειγόντως η ανάληψη σχετικής δράσης προκειµένου να ενταχθούν σε µια πραγµατική
αγορά εργασίας της ΕΕ όσοι έχουν δεξιότητες χαµηλού επιπέδου και όχι µόνο εκείνοι µε τις
πλέον υψηλές και επιθυµητές δεξιότητες. Η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω
πρωτοβουλίες αλλά µπορεί ήδη να γίνουν προετοιµασίες για τη σχετική και προνοητική
συµβολή των κοινωνικών εταίρων.

Η ΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι, µετά από αρκετά χρόνια
συζητήσεων, το Σχέδιο δράσης για τη δια βίου µάθηση, το οποίο θα παρουσιαστεί
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου την άνοιξη του 2002, βρίσκεται ακόµη στο στάδιο
του προσδιορισµού των βασικών δεξιοτήτων. Θα έπρεπε να επισηµαίνει, επίσης, τρόπους
και µέσα µε τα οποία όσοι έχουν αποτύχει κατά το παρελθόν στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού
συστήµατος, να µπορούν να επωφεληθούν µιας στρατηγικής δια βίου µάθησης, ούτως ώστε
να ενταχθούν στο εργατικό δυναµικό.

mailto:Patrick.Feve@cese.europa.eu
mailto:Patrick.Feve@cese.europa.eu
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Η ΟΚΕ ελπίζει ότι η πρόταση ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε την Εξάλειψη των
εµποδίων όσον αφορά τη διασυνοριακή παροχή επικουρικών συντάξεων θα επισπεύσει
την άρση των φραγµών αυτών στη κινητικότητα.

Η κινητικότητα των ερευνητών, των σπουδαστών, των εκπαιδευτών, και των
καθηγητών αποτελεί βασική συνιστώσα των ολοκληρωµένων ευρωπαϊκών αγορών
εργασίας.

Η ΟΚΕ καλεί το Συµβούλιο, να θεσπίσει εγκαίρως τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις βάσει
των οποίων πρέπει να υπάρξει κινητικότητα των υπηκόων τρίτων χωρών στο εσωτερικό
της Ε.Ε.

Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για τη
δηµιουργία του ιστοχώρου ενιαίας εξυπηρέτησης και πληροφόρησης για την
ευρωπαϊκή κινητικότητα.

Το δίκτυο EURES, το οποίο αποτελεί πρώτα από όλα ένα δίκτυο για τις εθνικές υπηρεσίες
απασχόλησης, πρέπει να ενσωµατωθεί στην Ενηµερωτική Εκστρατεία για την
Κινητικότητα και επίσης να χρησιµοποιήσει σε µεγάλο βαθµό τους κοινωνικούς εταίρους
και τις σχετικές ΜΚΟ.

Έχει ζωτική σηµασία παράλληλα µε την ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής
αγοράς εργασίας να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την βελτίωση της οικονοµικής και
κοινωνικής ζωής των υποβαθµισµένων περιφερειών της Ε.Ε.

Υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήµατα ενσωµάτωσης των σχετικά υποανάπτυκτων αγορών
εργασίας των υποψήφιων χωρών στις πιο απαιτητικές αγορές εργασίας της Ε.Ε..
Ο χρόνος που µεσολαβεί έως την επίτευξη της ελεύθερης διακίνησης πρέπει να
χρησιµοποιηθεί για τις στοχοθετηµένες δράσεις προκειµένου να πλησιάσουν οι εν λόγω
χώρες και, ενδεχοµένως, να φθάσουν τον ευρωπαϊκό µέσο όρο από άποψη αγοράς εργασίας.

− Αρµόδιος : ο κ. Alan HICK
(τηλ. +32 2/546 93 02  -  E-mail : Alan.Hick@esc.eu.int)

•  H ενίσχυση της ποιότητας της κοινωνικής πολιτικής και της απασχόλησης
Εισηγητής: ο κ. BLOCH-LAINE (∆ιάφορες δραστηριότητες - F)

− Σχετικά : COM(2001) 313 τελικό - CES 1124/2001

Η γνωµοδότηση της ΟΚΕ καταρτίστηκε ύστερα από ειδικό αίτηµα της βελγίδας υπουργού
Απασχόλησης και Ισότητας των Ευκαιριών, κας Laurette Onkelinx, η οποία τόνισε τη
σηµασία που προσδίδει η βελγική προεδρία στο πρόγραµµά της για την ποιότητα της
απασχόλησης και την πολύτιµη συµβολή της ΟΚΕ στο θέµα αυτό.

mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu)
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− Κύρια σηµεία: Το θέµα της παρούσας γνωµοδότησης είναι "η ενίσχυση της ποιότητας
της κοινωνικής πολιτικής και της απασχόλησης". Όµως, η γνωµοδότηση αφορά βασικά
την ποιότητα της απασχόλησης.

Η ΟΚΕ εστίασε την προσοχή της σε ορισµένα επιλεγµένα θέµατα:

•  Ασφάλεια / Υγεία
Η ΟΚΕ τόνισε και εµµένει στη σηµασία του στόχου της εναρµόνισης προκειµένου να
σηµειωθεί πρόοδος· αυτό σηµαίνει ότι τα επίπεδα προστασίας που κρίνονται σηµαντικά
και ελάχιστα, δεν µπορούν να διαφέρουν ανάλογα µε το µέγεθος των επιχειρήσεων

•  Οι ηλικιωµένοι εργαζόµενοι
Το ποσοστό απασχόλησης εκείνων που είναι µεταξύ 50 και 64 ετών µειώνεται µε
διαφορετικούς ρυθµούς από την δεκαετία του '70 και µετά. Πρόκειται, ούτε λίγο ούτε πολύ,
για αλλαγή κουλτούρας και συνειδητοποίηση, δηλαδή πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα
µέτρα ώστε να θεωρούν οι υπάλληλοι ως καταξίωση το να εργάζονται και µετά τα 55· οι δε
επιχειρήσεις και οι δηµόσιες υπηρεσίες πρέπει να σταθµίζουν καλύτερα τη συµβολή που
µπορούν να τους παρέχουν οι εργαζόµενοι οι αποκαλούµενοι "µεγάλης ηλικίας".

•  Ισότιµη αντιµετώπιση

•  Πρόσβαση στην κατάρτιση και στις δεξιότητες

•  Επαγγελµατικός βίος και ιδιωτική και οικογενειακή ζωή

Η ποιότητα της απασχόλησης αποτελεί στοιχείο αποφασιστικής σηµασίας. Ίσως να πρέπει
να δοθεί περισσότερη προσοχή σε συγκεκριµένους παράγοντες, όπως ο χρόνος µετάβασης
και επιστροφής από την εργασία, καθώς και η ύπαρξη ή η απουσία στην εγγύτερη περιοχή
κοινωνικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων που προορίζονται για τα παιδιά.

•  Πληροφόρηση και συµµετοχή των εργαζοµένων

Τέλος, η ΟΚΕ συνιστά, σε µια πρώτη φάση, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους ακόλουθους
"πιθανούς δείκτες" που περιλαµβάνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής και που
συνδέονται µε τα βασικά θέµατα που αναφέρονται ανωτέρω

− Αρµόδια : η κα Susanne JOHANSSON
(τηλ.: +32 2/546 96 19  -  E-mail: Susanne.Johansson@esc.eu.int)

•  Υπόµνηµα σχετικά µε τη δια βίου µάθηση
Εισηγητής: ο κ. ΚΟΡΥΦΙ∆ΗΣ (Εργαζόµενοι - GR)
Συνεισηγητές: ο κ. RODRΝGUEZ GARCΝA CARO (Εργοδότες- E)

ο κ. RUPP (∆ιάφορες δραστηριότητες - D)
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− Σχετικά :  γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - SEC(2000) 1832 τελικό - CES 1121/2001

− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ συµφωνεί µε τη γενική προσέγγιση της Επιτροπής στο όλο
πρόβληµα. Ειδικότερα η ΟΚΕ συµφωνεί µε:

•  την επισήµανση ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000) επέφερε
ουσιαστικές αλλαγές στην κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής και δράσης·

•  τη διαπίστωση ότι τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρώπης απαιτούν
αναπροσαρµογές για επιτυχή µετάβαση προς µια οικονοµία και κοινωνία που θα
βασίζεται στη γνώση·

•  την αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός πανευρωπαϊκού διαλόγου, µε τη µεγαλύτερη δυνατή
συµµετοχή των πολιτών και µε στόχο την απόκτηση µιας ενιαίας στρατηγικής δια βίου
µάθησης·

•  την προσέγγιση ότι η δια βίου µάθηση "δεν αποτελεί πλέον µια πτυχή της εκπαίδευσης
και της κατάρτισης· αποτελεί την αρχή η οποία διέπει και κατευθύνει όλες τις ενέργειες,
σε ολόκληρο το φάσµα της εκπαίδευσης".

− Αρµόδια : η κα Stefania BARBESTA
(τηλ.: +32 2/546 95 10  -  E-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)

*
* * *

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

•  Προετοιµασία για την εισαγωγή του ευρώ
Εισηγητής : ο κ. BURANI (Εργοδότες - Ι)

− Σχετικό : Πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 1123/2001

− Κύρια σηµεία :
Με την επικείµενη εισαγωγή του ευρώ, οι πολυάριθµες δράσεις που έχουν αναληφθεί και
προγραµµατιστεί από µια ευρύτατη δέσµη δηµόσιων και ιδιωτικών οργάνων δίνουν την
εντύπωση ότι δεν έχουν ληφθεί πλήρως υπόψη όλα τα σχετικά προβλήµατα. Οπωσδήποτε
όµως φαίνεται να προκύπτει η ανάγκη πλήρους συντονισµού των πρωτοβουλιών, πράγµα το
οποίο όµως δεν είναι εντελώς προφανές παρά την καλή θέληση όλων των εµπλεκοµένων.

Η ΟΚΕ, χωρίς να επιδιώκει να υποκαταστήσει τις αρµόδιες αρχές των εν λόγω
πρωτοβουλιών, κατέδειξε ορισµένες πτυχές, οι οποίες αν και φαινοµενικά ελάσσονος
σηµασίας, ενδέχεται να δηµιουργήσουν πρακτικά ή ψυχολογικά προβλήµατα µε
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αποτέλεσµα να καταστεί δυσχερέστερη η µετάβαση από τα δώδεκα διαφορετικά νοµίσµατα
στο ευρώ.

− Αρµόδιος : ο κ. Roberto PIETRASANTA
(τηλ.: +32 2/546 93 13  -  E-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

*
* * *

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

•  Κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Εισηγητής: ο κ. BLOCH-LAINE (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - F)

− Σχετικά : γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 1120/2001

− Κύρια σηµεία :
Οι "κοινωνικές υπηρεσίες" µε τις οποίες ασχολείται η παρούσα γνωµοδότηση δηµιουργούν
σήµερα έντονο προβληµατισµό.  Η σχετική άγνοια ή η υποτίµηση της επιρροής τους και του
ρόλου τους δεν αρκούν για να εξηγήσουν την ανησυχία τους.  Το πρόβληµα -και πρόκειται
για πραγµατικό πρόβληµα- αφορά το µέλλον τους σε σχέση µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία
για τον ανταγωνισµό.

Είναι προφανές ότι δεν µπορεί να συµβιβαστεί εύκολα η τήρηση των κανόνων του
ανταγωνισµού µε τον σεβασµό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των οικονοµικών
δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Αυτό που απασχολεί τις εν λόγω υπηρεσίες σε διάφορες χώρες της ΕΕ είναι να µην
καταστούν απλά εργαλεία αλλά και ούτε να πάψουν να προκαλούν το ενδιαφέρον. Ένας
τέτοιος φόβος πόρρω απέχει από το να είναι φανταστικός· γι' αυτό το λόγο ζητούν
παρεκκλίσεις, οι οποίες µπορεί ορισµένες φορές να ενοχλούν.

Όταν ζητούν να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητές τους, δεν προκαλούν τη λογική αλλά
την φαντασία. ∆εν είναι το ίδιο. Μπορεί κανείς να προσπαθήσει να φανταστεί χωρίς να
προσβάλει τη λογική. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα ήταν λάθος στην προκειµένη περίπτωση να µην
επιδιωχθεί ο συνδυασµός των δύο εννοιών, λόγω της σπουδαιότητας των όσων
διακυβεύονται, όπως είναι η κοινωνική συνοχή και η καταπολέµηση του αποκλεισµού.
Αυτό είναι το νόηµα της γνωµοδότησης.

− Αρµόδια : η κα Stefania BARBESTA
(τηλ.: +32 2/546 95 10  -  E-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)
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•  Επικίνδυνες ουσίες - κ/µ/τ
Εισηγητής: ο κ. COLOMBO (Εργαζόµενοι - IT)

− Σχετικά : COM(2001) 256 τελικό - 2001/0110 COD - CES 1113/2001

− Αρµόδιος: ο κ. Joγo PEREIRA DOS SANTOS
(Τηλ.: +32 2/546 9245  -  E-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Μηχανές
Εισηγητής: ο κ. DE VADDER (Εργoδότες - Β)

− Σχετικά : COM(2000) 899 τελικό - 2001/0004 COD - CES 1112/2001
 
− Αρµόδιος: ο κ. Joγo PEREIRA DOS SANTOS

(Τηλ.: +32 2/546 9245  -  E-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

5. ΚΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

•  ΚΟΑ/Σπόροι προς σπορά
Εισηγητής : ο κ. ΛΙΟΛΙΟΣ (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - GR)

− Σχετικά : COM(2001) 244 τελικό - 2001/0099 CNS - CES 1119/2001

− Κύρια σηµεία :
Η ΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόταση της Επιτροπής για την διατήρηση των σηµερινών ποσών
των ενισχύσεων στον τοµέα των σπόρων προς σπορά.

Η ΟΚΕ προτείνει να εξετάσει το Συµβούλιο και η Επιτροπή το ενδεχόµενο οι ενισχύσεις
αυτές να ισχύσουν για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των επόµενων δυο περιόδων
εµπορίας. Τις καλεί να καθορίσουν το ενιαίο ποσό ενίσχυσης για το Lolium perenne L. κατά
τρόπο που να µην θέτει σε µειονεκτική θέση ορισµένους σποροπαραγωγούς και
υποστηρίζει την εξέταση της ενδεχόµενης αναγκαιότητας ένταξης και ορισµένων άλλων
σπόρων προς σπορά στο καθεστώς.

Ωστόσο, η ΟΚΕ απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής για την εισαγωγή ενός
µηχανισµού σταθεροποίησης στο καθεστώς ως ασαφή, αόριστη, ανεπαρκώς τεκµηριωµένη
και φαίνεται περιττή. Εκφράζει δε αµφιβολίες ως προς το εάν η Επιτροπή στην έκθεσή της
έλαβε υπόψη, εκτός των δαπανών του προϋπολογισµού, άλλους σηµαντικούς στόχους της
Συνθήκης για την ίδρυση της Ε.Ε. (Σ.Ε.Ε.) και τις ευρύτερες εξελίξεις στον γεωργικό τοµέα
της Ε.Ε..
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− Αρµόδιος: ο κ. Νίκος ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΑΣ
(Τηλ.: +32 2/546 9109  -  E-mail : Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  ΚΟΑ/Ρύζι
Εισηγήτρια: η κα SANTIAGO (Εργoδότες - E)

− Σχετικά : COM(2001) 169 τελικό - 2001/0085 CNS - CES 1118/2001

− Αρµόδια: η κα Silvia CALAMANDREI
(Τηλ.: +32 2/546 9657  -  E-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  ΚΟΑ/Οίνος
Γενικός εισηγητής : ο κ. KIENLE (Εργoδότες - D)

− Σχετικά : COM(2001) 332 τελικό - 2001/0132 COD - CES 1126/2001

− Κύρια σηµεία:
Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή συµφωνεί απερίφραστα µε το στόχο της πρότασης
κανονισµού, να ενθαρρυνθεί η αντικατάσταση των γενεών, ιδίως στον αµπελοοινικό
τοµέα, χορηγώντας νέα δικαιώµατα φύτευσης στους νέους αµπελουργούς.

Σε σχέση µε αυτά, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή παραπέµπει στη γνωµοδότηση
που καταρτίζει σχετικά µε τις προοπτικές των νέων γεωργών. Υπενθυµίζει ότι σε δηµόσια
ακρόαση που διοργάνωσε η ίδια, εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής
των Περιφερειών και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Νέων Γεωργών (CEJA), προέβαλαν
έντονα το αίτηµα της µείωσης των επιβαρύνσεων για την εγκατάσταση νέων γεωργών.

− Αρµόδια: η κα Eleonora DI NICOLANTONIO
(Τηλ.: +32 2 546 9454 - E-mail: Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int)

*
* * *

6. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

•  Στατιστικές / Πολιτική αεροπορία
Εισηγητής: ο κ. GREEN (Εργοδότες - DK)

− Σχετικά : COM(2000) 847 τελικό - 2000/0343 COD - CES 1114/2001
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− Αρµόδιoς: ο κ. Luis LOBO
(Τηλ.: +32 2/546 9717  -  E-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

•  Ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστηµα πλοήγησης (Galileo)
Εισηγητής: o κ. BERNABEI (Eργοδότες - Ι)

− Σχετικά : γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 1116/2001

− Κύρια σηµεία:
η ΟΚΕ εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της για το πρόγραµµα Galileo ως στρατηγικό
σηµείο αιχµής για την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού συστήµατος, για τη θετική
επίπτωση που θα έχει το Galileo σε παγκόσµιο επίπεδο, για τις καινοτόµες επιδράσεις στον
οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα και στον τοµέα της απασχόλησης που θα προκύψουν απ'
αυτό και για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής για την κοινωνία των πολιτών που µπορεί
να διασφαλίσει. Εύχεται να προσδιοριστεί ταχέως µια κοινή στρατηγική και συνιστά τα
ακόλουθα:

− την ταχεία υιοθέτηση µιας κοινής και οµόφωνης στρατηγικής, µε συγκεκριµένη
αποστολή και καλά προσδιορισµένο πεδίο ανάπτυξης·

− την εξαπόλυση εντός του 2001 µιας "Κοινής επιχείρησης" σύµφωνα µε το άρθρο 171
της Συνθήκης ΕΕ και την επακόλουθη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισµού Galileo
που θα θέσει σε λειτουργία ένα µόνιµο ανοιχτό σύστηµα όλων των στοιχείων του
συστήµατος·

− τη διάρθρωση της κοινής επιχείρησης, που θα ισχύει µέχρι το 2005 και του
επακόλουθου ευρωπαϊκού οργανισµού, σε τέσσερις πυλώνες: µια διευθύνουσα επιτροπή
µε µορφή θεσµικού βήµατος πλοήγησης, ανοιχτού στα δηµόσια και ιδιωτικά συστατικά
µέρη· µια δεοντολογική επιτροπή υψηλού επιπέδου για να διασφαλίζει την τήρηση των
απαιτήσεων διαφάνειας, χρήσεως µόνο για πολιτικούς σκοπούς και για την προστασία
της ιδιωτικής ζωής· ένα κανονιστικό οργανισµό που να παρέχει τις απαραίτητες
εγγυήσεις τεχνικής διαλειτουργικότητας· ένα λειτουργικό οργανισµό·

− την προετοιµασία µιας διάρθρωσης εµπορίας µέσω µιας "επιχείρησης για την προώθηση
του Galileo" και µε τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, ο οποίος θα πρέπει στη συνέχεια
να αναλάβει τη χρηµατοοικονοµική ευθύνη της επιχείρησης, ενώ θα παραµένει ακέραια
η τεχνικοπολιτική ευθύνη του δηµόσιου συστήµατος·

− τη συνεργασία και διαλειτουργικότητα µε τα συστήµατα GLONASS και GPS µέσω
διεθνών συνθηκών.

− Αρµόδιος:  ο κ. Luigi DEL BINO
(Τηλ.: +32 2/546 9353  -  E-mail : luigi.delbino@esc.eu.int)
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•  Ασφάλεια των υποδοµών πληροφόρησης (καταπολέµηση του εγκλήµατος
πληροφορικής)
Εισηγητής: ο κ. DANTIN (Εργαζόµενοι - F)

− Σχετικά : COM(2000) 890 τελικό - 2001/0289 CNS - CES 1115/2001

- Κύρια σηµεία :
Η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας οδηγεί σε βαθιές αλλαγές που αφορούν πολλές
πτυχές των δραστηριοτήτων: εργασία, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, βιοµηχανία, εµπόριο, �
Μπορεί να λεχθεί ότι µέρος της οικονοµικής δραστηριότητας είναι "κυβερνοεξαρτώµενη".
Θα πρέπει, εποµένως, να χρησιµοποιούνται όλο και αποτελεσµατικότερα πρακτικά και
νοµικά µέσα. Η ΟΚΕ επιµένει ότι πρέπει να επιταχυνθεί η θέσπιση όρων ρύθµισης.. Είναι
απαραίτητο να προστεθούν στα µέτρα καταστολής ευρύτερα µέτρα πρόληψης, κατάρτισης,
και καταπολέµησης του αποκλεισµού. Πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην ασφάλεια
των υποδοµών.

Η ΟΚΕ φρονεί ότι πρέπει να αναζητηθούν τεχνικές και νοµικές λύσεις έτσι ώστε η
πρόσβαση και η χρήση του ∆ιαδικτύου να µην καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση ή
έρευνα της ιδιωτικής συµπεριφοράς των χρηστών.  Η αποστολή ανώνυµων µηνυµάτων σε
συγκεκριµένη ατοµική διεύθυνση, των οποίων η αποστολή δεν έχει ζητηθεί, ιδιαίτερα από
δηµόσιους  χώρους (όπως τα καφενεία µε πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, βιβλιοθήκες, �)
πρέπει, επίσης, να απαγορευθεί.

Η ΟΚΕ πιστεύει ότι η ίδρυση ενός ευρωπαϊκού µε στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας στην
ΕΕ αποτελεί καλή πρωτοβουλία και αποφάσισε να συµµετάσχει ενεργά στις εργασίες του εν
λόγω βήµατος. Θα πρέπει να διεξαχθεί εµπεριστατωµένη έρευνα σχετικά µε δύο θέµατα:
πόσο ακόµη µπορεί να εξελιχθεί το ∆ιαδίκτυο και οι δυσκολίες του χωρίς να καταστεί
υπέρµετρα ευπαθές και ποιές είναι οι ψυχολογικές ιδιαιτερότητες των εγκληµάτων
πληροφορικής στον ιδεατό κόσµο;

− Αρµόδιος: ο κ. Luigi DEL BINO
(Τηλ.: +32 2/546 9353  -  E-mail: luigi.delbino@esc.eu.int)

*
* * *
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7. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

•  ∆ιεθνές εµπόριο και κοινωνική ανάπτυξη (7η ευρωµεσογειακή διάσκεψη
κορυφής)
Εισηγήτρια: η κα LΣPEZ ALMENDΑRIZ  (Εργοδότες - E)

− Σχετικά : Ενηµερωτική έκθεση: CES 438/2001 fin

− Κύρια σηµεία :
Σε ό,τι αφορά την περιοχή της Μεσογείου, η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρµογή µια ευρεία
προσέγγιση (διαδικασία της Βαρκελώνης) που καλύπτει οικονοµικά και εµπορικά θέµατα,
την κοινωνική ανάπτυξη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε τρίτες χώρες και την
πολιτιστική συνεργασία. Ένας από τους στόχους είναι η σταδιακή δηµιουργία µιας ζώνης
ελεύθερων συναλλαγών ως το 2010, στόχος που θεωρείται συµβατός µε τις υποχρεώσεις
που έχουν αναλάβει τα µέλη στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

Οι αναπτυξιακοί δείκτες της περιοχής δεν έχουν βελτιωθεί όσο θα επιθυµούσε η Εταιρική
Σχέση και η περιοχή βρίσκεται ακόµη στη φάση της µετάβασης σε ένα πρότυπο ανοικτής
οικονοµίας της αγοράς. Ο όγκος των διαπεριφερειακών εµπορικών συναλλαγών
εξακολουθεί να είναι και είναι σαφές ότι δεν επαρκεί για την υλοποίηση όλων των
δυνατοτήτων που προσφέρουν οι συµφωνίες µε την ΕΕ.

Μεταξύ των συστάσεων της ΟΚΕ περιλαµβάνονται οι εξής:

− να διπλασιάσει η ΕΕ τις προσπάθειές της για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στις
χώρες -εταίρους της Μεσογείου, ενισχύοντας έτσι τη διάσταση "Νότου-Νότου" της
διαδικασίας·

− να βελτιωθούν οι υποδοµές µεταφορών και τηλεπικοινωνιών·

− να επισπευσθεί η διαδικασία εναρµόνισης σε σχέση µε τους κανόνες προέλευσης·

− απλούστευση και βελτίωση του προγραµµατισµού και των διοικητικών διεργασιών του
προγράµµατος MEDA·

− βελτίωση της συνέχειας των χρηµατοδοτούµενων σχεδίων, ούτως ώστε να διασφαλισθεί
η αποτελεσµατικότητα και η πραγµατική τους επίδραση επί των αναπτυξιακών δεικτών
των δικαιούχων χωρών·

− δηµιουργία διαφανών, ασφαλών και αξιόπιστων επενδυτικών συνθηκών για να
διευκολυνθεί η ενσωµάτωση των χωρών της ευρωµεσογειακής ζώνης στην παγκόσµια
οικονοµία·

− πρέπει να ενισχυθεί και να προαχθεί ο ρόλος των παραγόντων της κοινωνίας των
πολιτών στη ∆ιαδικασία ως κοινωνικών συνοµιλητών των κυβερνήσεων των χωρών
τους.
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− Αρµόδια: η κα Ellen Durst
(Τηλ.: +32 2/546 9845  -  E-mail: ellen.durst@esc.eu.int)

•  Σύστηµα γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων (Γ∆Π) 2002-2004
Γενικός εισηγητής : ο κ. WALKER (Εργοδότες - UK)

− Σχετικά : COM(2001) 293 τελικό - CES 1122/2001

− Κύρια σηµεία :
 

•  Η ΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση σχετικά µε κατ' αποκοπή µείωση του δασµού ΜΕΚ
κατά 3,5 ποσοστιαίες µονάδες για όλα τα ευαίσθητα προϊόντα και συµφωνεί να
εφαρµοσθεί ενιαία µείωση κατά 30% σε όλα τα προϊόντα.

•  Όσον αφορά τον αποκλεισµό χωρών, η ΟΚΕ επικροτεί την αρχή της χρησιµοποίησης
ενός ουδέτερου κριτηρίου που θα αναπροσαρµόζεται τακτικά και θεωρεί ότι το κατώτατο
όριο της Παγκόσµιας Τράπεζας ανταποκρίνεται στις εν λόγω απαιτήσεις.

•  Η ΟΚΕ επιδοκιµάζει την πρόταση περί διατήρησης των δύο βασικών κανόνων της
διαβάθµισης, δηλαδή της ρήτρας «µερίδα του λέοντος» και του µηχανισµού διαβάθµισης
και υποστηρίζει την απαίτηση σύµφωνα µε την οποία γίνεται διαβάθµιση µόνον όταν οι
δικαιούχοι χώρες πληρούν ένα από τα κριτήρια επί τρία συνεχή έτη, ακόµη και όταν δεν
πληρείται το ίδιο κριτήριο για καθένα από αυτά τα τρία έτη.

•  Η ΟΚΕ διαπιστώνει ότι τα ειδικά καθεστώτα ενθάρρυνσης δεν σηµείωσαν την αρχικά
αναµενόµενη επιτυχία και συµφωνεί ως προς το ότι είναι αναγκαίο να καταστούν πιο
ελκυστικά· διερωτάται, εξάλλου, εάν και κατά πόσον η Επιτροπή έχει πράξει τα δέοντα
προς αυτή την κατεύθυνση.

•  Η ΟΚΕ επιδοκιµάζει µεν την προσπάθεια που κατέβαλε η Επιτροπή µε τον εν λόγω
κανονισµό για την επίτευξη του στόχου της απλοποίησης, αλλά διαπιστώνει ότι η
προσπάθεια αυτή διεκόπη πριν από την πλήρη εναρµόνιση και ενοποίηση του συνόλου
των κανόνων και των διαδικασιών. Παρότι η ΟΚΕ αντιλαµβάνεται ότι η επικείµενη
ευρεία αναθεώρηση του 2004 δεν συνηγορεί υπέρ της πραγµατοποίησης δραστικών
αλλαγών επί του παρόντος, εκφράζει ωστόσο την ελπίδα ότι κατά την αναθεώρηση αυτή
θα δοθεί προτεραιότητα στην ανάγκη απλοποίησης, εναρµόνισης, βελτίωσης,
κωδικοποίησης, ταξινόµησης και ενοποίησης ολόκληρου του συστήµατος.

− Αρµόδιος: ο κ. Jean-Franηois Bence
(Τηλ.: +32 2/546 9399  -  E-mail: jean-franηois.bence@esc.eu.int)

ooOOoo
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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: 54
Type: http:

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

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:Patrick.Feve@esc.eu.int
New: mailto:Patrick.Feve@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:Susanne.Johansson@esc.eu.int
New: mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:Nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:luigi.delbino@esc.eu.int
New: mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:luigi.delbino@esc.eu.int
New: mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:ellen.durst@esc.eu.int
New: mailto:ellen.durst@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:jean-fran7ois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-fran7ois.bence@cese.europa.eu
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