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Η ECHO θα παρακολουθει΄ την υλοποι΄ηση του ΄εργου µε΄σω της τεχνικη΄ς βοη΄θειας της που ει΄ναι αρµο΄δια για το
Λα΄ος, την Ινδονησι΄α και το Ανατολικο΄ Τιµο΄ρ, η οποι΄α εδρευ΄ει µεν στη Μπαγκο΄γκ αλλα΄ θα αναλα΄βει την
πραγµατοποι΄ηση επισκε΄ψεων παρακολου΄θησης κατα΄ την περι΄οδο υλοποι΄ησης του ΄εργου. Επι΄σης, προβλε΄πεται, για
΄ το τρι΄µηνο του 2004, αποστολη΄ του γεωγραφικου΄ υπευθυ΄νου στις Βρυξε΄λλες.
το πρω
Η δια΄θεση των πο΄ρων της ECHO γι΄νεται µε βα΄ση τις υπα΄ρχουσες ανθρωπιστικε΄ς ανα΄γκες. Στην περι΄πτωση που
εξακολουθη΄σουν να υπα΄ρχουν ΄εκτακτες ανθρωπιστικε΄ς ανα΄γκες µετα΄ την ολοκλη΄ρωση των υλοποιου΄µενων
δρα΄σεων, η ECHO θα µπορου΄σε να εξετα΄σει το ενδεχο΄µενο αυ΄ξησης της βοη΄θειας που χορηγει΄ται στο Ανατολικο΄
Τιµο΄ρ. Ωστο΄σο, κα΄τι τε΄τοιο δεν φαι΄νεται πιθανο΄ στο παρο΄ν στα΄διο.

(2004/C 78 E/0644)

ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-3608/03
΄
υποβολη: Marco Pannella (NI), Maurizio Turco (NI),
Marco Cappato (NI), Gianfranco Dell’Alba (NI),
Benedetto Della Vedova (NI)
και Olivier Dupuis (NI) προς την Επιτροπη΄
(5 ∆εκεµβρι΄ου 2003)

Θε΄µα: Παραβι΄αση εκ µε΄ρους της Ελλα΄δας των δικαιωµα΄των της µειονο΄τητας των Τσα΄µηδων
΄ χθηκαν βιαι΄ως απο΄ την Τσαµουρια΄ 44 000 Αλβανοι΄
Λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι τον Ιου΄νιο του 1944 διω
µουσουλµα΄νοι στο θρη΄σκευµα, µε την κατηγορι΄α της συνεργασι΄ας µε τις ναζιστικε΄ς-φασιστικε΄ς δυνα΄µεις κατοχη΄ς,
µια πρα΄ξη που αποτε΄λεσε τον επι΄λογο της γενοκτονι΄ας που διαπρα΄χθηκε εις βα΄ρος αυτου΄ του πληθυσµου΄, του
οποι΄ου κατασχε΄θηκε εξα΄λλου η κινητη΄ και ακι΄νητη περιουσι΄α (γη, κατοικι΄ες, ζω΄α, και ΄επιπλα)·
ο πληθυσµο΄ς των ορθοδο΄ξων Τσα΄µηδων που παρε΄µεινε στην Τσαµουρια΄ δεν απολαυ΄ει των δικαιωµα΄των που
αναγνωρι΄ζει η Ευρωπαϊκη΄ Ένωση, και ειδικο΄τερα των δικαιωµα΄των εθνικη΄ς και γλωσσικη΄ς µειονο΄τητας και του
΄ µατος εκµα΄θησης της αλβανικη΄ς γλω΄σσας σε αλβανικα΄ σχολει΄α, τα οποι΄α ει΄ναι απαγορευµε΄να απο΄ το
δικαιω
ελληνικο΄ κρα΄τος·
µο΄νο επι΄ τη βα΄σει πολιτικη΄ς και νοµικη΄ς ισοτιµι΄ας αυτω΄ν των δυ΄ο µειονοτη΄των, στην Ελλα΄δα και στην Αλβανι΄α,
µπορου΄ν να οικοδοµηθου΄ν ειλικρινει΄ς και σταθερε΄ς σχε΄σεις φιλι΄ας µεταξυ΄ των χωρω΄ν και των πολιτω΄ν,
απευθυ΄νουµε τα εξη΄ς ερωτη΄µατα:
ποιες πρωτοβουλι΄ες προτι΄θεται να αναλα΄βει η Επιτροπη΄, προκειµε΄νου να επιστρε΄ψει ο µουσουλµανικο΄ς αλβανικο΄ς
΄ χθηκε απο΄ την Τσαµουρια΄, στον το΄πο προε΄λευση΄ς του, ο΄που θα µπορε΄σει επιπλε΄ον να
πληθυσµο΄ς, που διω
αποκτη΄σει το δικαι΄ωµα επανα΄κτησης της περιουσι΄ας του και επανο΄ρθωσης των ζηµιω΄ν που υπε΄στη;
ποιες πρωτοβουλι΄ες προτι΄θεται να αναλα΄βει η Επιτροπη΄, προκειµε΄νου να διασφαλιστει΄ στον πληθυσµο΄ των
΄ σσας στα δηµο΄σια
ορθοδο΄ξων Τσα΄µηδων που παρε΄µεινε στην Τσαµουρια΄ η δυνατο΄τητα χρη΄σης της αλβανικη΄ς γλω
΄ ς και η δυνατο΄τητα να απολαυ΄ει πλη΄ρως των δικαιωµα΄των του πολι΄τη στην Ελλα΄δα ο΄πως απολαυ΄ει
΄εγγραφα καθω
των αντι΄στοιχων δικαιωµα΄των η ελληνικη΄ µειονο΄τητα στην Αλβανι΄α;
Απα΄ντηση του κ. Patten εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(3 Φεβρουαρι΄ου 2004)
Η Επιτροπη΄ γνωρι΄ζει τις καταγγελι΄ες ενο΄ς τµη΄µατος του αλβανικου΄ πληθυσµου΄ σχετικα΄ µε το ο΄τι η Ελλα΄δα δεν
΄ µατα΄ του, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ τις ιδιοκτησι΄ες που κατασχε΄θηκαν στο τε΄λος του ∆ευτε΄ρου
σε΄βεται πλη΄ρως τα δικαιω
Παγκοσµι΄ου Πολε΄µου.
Η Επιτροπη΄ θεωρει΄ ο΄τι το θε΄µα αυτο΄ πρε΄πει να τεθει΄ σε διµερη΄ βα΄ση µεταξυ΄ Αλβανι΄ας και Ελλα΄δας. Παρο΄λα αυτα΄,
η Επιτροπη΄ θα η΄θελε να υπογραµµι΄σει ο΄τι ΄εχουν παρατηρηθει΄ ορισµε΄νες θετικε΄ς εξελι΄ξεις κατα΄ τη δια΄ρκεια του
2003. Πραγµατοποιη΄θηκαν υψηλου΄ επιπε΄δου συναντη΄σεις (π.χ. µεταξυ΄ του Πρωθυπουργου΄ κ. Nano και του
Πρωθυπουργου΄ κ. Σηµι΄τη) µε στο΄χο, µεταξυ΄ α΄λλων, να αντιµετωπισθου΄ν θε΄µατα ο΄πως η ισχυ΄ς του
αποκαλου΄µενου «πολεµικου΄ δικαι΄ου» (που θεσπι΄στηκε απο΄ την Ελλα΄δα και εφαρµο΄στηκε στους Αλβανου΄ς), η
΄ µατα΄ τους και η
προ΄σβαση του αλβανικου΄ πληθυσµου΄ στα ελληνικα΄ δικαστη΄ρια για να διεκδικη΄σουν τα δικαιω
΄ ν των δικαστηρι΄ων. Η Επιτροπη΄ ΄ελαβε υπο΄ψη ο΄τι ο κ. Nano, κατα΄ τη δια΄ρκεια συνο΄δου του
απα΄ντηση αυτω
αλβανικου΄ Κοινοβουλι΄ου (15/05/03), δη΄λωσε ο΄τι η αλβανικη΄ κυβε΄ρνηση θεωρει΄ ο΄τι το «πολεµικο΄ δι΄καιο» δεν
΄ ρες υπε΄γραψαν, την 21η Μαρτι΄ου 1996, ΄ενα συ΄µφωνο φιλι΄ας και
υφι΄σταται πλε΄ον, δεδοµε΄νου ο΄τι οι δυ΄ο χω
συνεργασι΄ας. Το «πολεµικο΄ δι΄καιο» ανη΄κει στο παρελθο΄ν, κατε΄ληξε ο κ. Nano. Συγχρο΄νως, ο αρχηγο΄ς του
δηµοκρατικου΄ κο΄µµατος, κ. Sali Berisha (βασικο΄ κο΄µµα της αντιπολι΄τευσης) δη΄λωσε επι΄σης ο΄τι πρα΄γµατι δεν
υπα΄ρχει «πολεµικο΄ δι΄καιο» µεταξυ΄ Ελλα΄δας και Αλβανι΄ας. Ενω΄ παραµε΄νει ανοικτο΄ το επι΄µαχο θε΄µα της κατα΄σχεσης
΄ ν, τα ο΄σα αναφε΄ρθηκαν προηγουµε΄νως µπορου΄ν να θεωρηθου΄ν ο΄τι αποτελου΄ν προ΄οδο προς την
των ιδιοκτησιω
ορθη΄ κατευ΄θυνση.

27.3.2004

27.3.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Η Επιτροπη΄ θα συνεχι΄σει να παρακολουθει΄ την κατα΄σταση για να ενθαρρυ΄νει τον περαιτε΄ρω δια΄λογο µεταξυ΄
Αθηνω΄ν και Τιρα΄νων µε σκοπο΄ να επιτευχθει΄ µι΄α δι΄καιη επι΄λυση των θεµα΄των που εκκρεµου΄ν.

(2004/C 78 E/0645)

ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-3611/03

υποβολη΄: Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) προς την Επιτροπη΄
(5 ∆εκεµβρι΄ου 2003)
Θε΄µα: Η νοµιµοποι΄ηση της µετανα΄στευσης
΄ ν Υποθε΄σεων δη΄λωσε προσφα΄τως ο΄τι η σχετικη΄ µε την
Ο Επι΄τροπος επι΄ θεµα΄των ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω
΄ θηκε στα θε΄µατα
νοµιµοποι΄ηση της µετανα΄στευσης νοµοθεσι΄α -στο πλαι΄σιο της οποι΄ας ελα΄χιστη προ΄οδος σηµειω
της οικογενειακη΄ς συγκε΄ντρωσης και του καθεστω΄τος κατοι΄κου µακρα΄ς δια΄ρκειας- προσκρου΄ει πα΄ντοτε «σε
σοβαρα΄ προβλη΄µατα στο Συµβου΄λιο».
Μπορει΄ η Επιτροπη΄ να αναφε΄ρει επι΄ ποι΄ων θεµα΄των εµφανι΄ζονται τα προβλη΄µατα αυτα΄ και ποια ει΄ναι τα κρα΄τη
που προκαλου΄ν καθυστε΄ρηση σε ΄ενα το΄σο σοβαρο΄ και αποφασιστικη΄ς σηµασι΄ας θε΄µα, τη στιγµη΄ που οι
λαθροµετανα΄στες εξακολουθου΄ν να χα΄νουν τη ζωη΄ τους κατα΄ δεκα΄δες στα ανοιχτα΄ των νο΄τιων παραλι΄ων της
Ένωσης;

Απα΄ντηση του κ. Vitorino εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(28 Ιανουαρι΄ου 2004)
Στο πλαι΄σιο της εφαρµογη΄ς της συνθη΄κης του Άµστερνταµ και της εντολη΄ς που της δο΄θηκε στο Τα΄µπερε, η
Επιτροπη΄ ΄εχει καταθε΄σει ορισµε΄νες προτα΄σεις οδηγιω΄ν σχετικα΄ µε την εισδοχη΄ και τους ο΄ρους παραµονη΄ς
΄ ν.
υπηκο΄ων τρι΄των χωρω
Οι προτα΄σεις αυτε΄ς πρε΄πει να εγκριθου΄ν οµο΄φωνα, ενω΄ οι υφιστα΄µενες εθνικε΄ς νοµοθεσι΄ες σε σχε΄ση µε
΄ ρες, διαφε΄ρουν σηµαντικα΄. Οι παρα΄γοντες αυτοι΄ πρε΄πει να ληφθου΄ν υπο΄ψη.
συγκεκριµε΄νες τρι΄τες χω
Εντου΄τοις, στις συνο΄δους του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου στη Σεβι΄λλη, στις 21-22 Ιουνι΄ου 2002, στη
Θεσσαλονι΄κη στις 19-20 Ιουνι΄ου 2003 και στις Βρυξε΄λλες στις 12 ∆εκεµβρι΄ου 2003 επισηµα΄νθηκε η ανα΄γκη
΄ ν για να εφαρµοστει΄ το προ΄γραµµα που εγκρι΄θηκε στο Τα΄µπερε, και
επι΄σπευσης των νοµοθετικω΄ν εργασιω
συγκεκριµε΄να ο΄σον αφορα΄ την χα΄ραξη κοινη΄ς ευρωπαϊκη΄ς πολιτικη΄ς για τον α΄συλο και την µετανα΄στευση.
Έχει η΄δη σηµειωθει΄ κα΄ποια προ΄οδος στα θε΄µατα αυτα΄:
=

Όσον αφορα΄ τη νοµοθεσι΄α σχετικα΄ µε τη µετανα΄στευση, το Συµβου΄λιο ενε΄κρινε στις 22 Σεπτεµβρι΄ου 2003
την οδηγι΄α 2003/86/ΕΚ σχετικα΄ µε το δικαι΄ωµα οικογενειακη΄ς επανε΄νωσης (1) και στις 25 Νοεµβρι΄ου 2003
΄ ς κατοι΄κου µακρα΄ς διαρκει΄ας υπε΄ρ των υπηκο΄ων τρι΄των χωρω
΄ ν (2).
την οδηγι΄α σχετικα΄ µε το καθεστω

=

΄ ν και
Στις 7 Οκτωβρι΄ου 2002 (3) υποβλη΄θηκε προ΄ταση για οδηγι΄α σχετικα΄ µε την ει΄σοδο σπουδαστω
΄ το εξα΄µηνο του 2004. Τον Ιανουα΄ριο του 2004 η Επιτροπη΄ θα
εθελοντω΄ν και αναµε΄ναι να εγκριθει΄ το πρω
προωθη΄σει προ΄ταση σχετικα΄ µε την εισδοχη΄ ερευνητω΄ν.

=

΄ σεις του Ευρωπαϊκου΄
Η Επιτροπη΄ εκφρα΄ζει την απογοη΄τευση της διο΄τι παρ’ο΄λες τις προαναφερο΄µενες δηλω
΄ ν µεταναστω
΄ ν δεν ΄εχει ακο΄µα
Συµβουλι΄ου, η προ΄ταση΄ της για οδηγι΄α σχετικα΄ µε την εισδοχη΄ οικονοµικω
εγκριθει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο, και θα διεξα΄γει το 2004 εκτεταµε΄νη συζη΄τηση για το θε΄µα αυτο΄.

=

Όσον αφορα΄ την µεταναστευτικη΄ πι΄εση που υπα΄ρχει στα νο΄τια εξωτερικα΄ συ΄νορα της Ένωσης, η Επιτροπη΄
παραπε΄µπει στην απα΄ντηση΄ της στη γραπτη΄ ερω΄τηση E-2347/03 του κ. Noguiera Roman (4). Επιπλε΄ον,
πρε΄πει να σηµειωθει΄ ο΄τι τον Σεπτε΄µβριο του 2003, η Επιτροπη΄ παρουσι΄ασε την τελικη΄ ΄εκθεση σχετικα΄ µε τη
µελε΄τη σκοπιµο΄τητας για τον ΄ελεγχο θαλα΄σσιων συνο΄ρων της Ένωσης. Στις 27-28 Νοεµβρι΄ου 2003 το
Συµβου΄λιο ενε΄κρινε προ΄γραµµα µε΄τρων για την καταπολε΄µηση της λαθροµετανα΄στευσης στα θαλα΄σσια
συ΄νορα των κρατω΄ν µελω΄ν.
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