΄ ν Κοινοτη΄των
Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω
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EL

΄ να της ΚΓΠ, το
2.
Στα πλαι΄σια της υλοποι΄ησης της αγροτικη΄ς ανα΄πτυξης, η οποι΄α αποτελει΄ το δευ΄τερο πυλω
Συµβου΄λιο αποφα΄σισε ο΄τι το ΕΓΤΠΕ-Τµη΄µα Εγγυη΄σεων, πε΄ραν απο΄ τα συνη΄θη µε΄τρα για τις γεωργικε΄ς αγορε΄ς, θα
΄ ιµη συνταξιοδο΄τηση,
χρηµατοδοτη΄σει τα προγρα΄µµατα αγροτικη΄ς ανα΄πτυξης, τα οποι΄α για τε΄σσερα µε΄τρα (πρω
αντισταθµιστικε΄ς αποζηµιω΄σεις, δα΄σωση και γεωργοπεριβαλλοντικα΄ µε΄τρα) καλυ΄πτουν το συ΄νολο της Ένωσης.
Ωστο΄σο, ΄εξι α΄λλα µε΄τρα (επενδυ΄σεις στις γεωργικε΄ς εκµεταλλευ΄σεις, νε΄οι γεωργοι΄, κατα΄ρτιση, δασοκοµι΄α,
΄ ν), τα οποι΄α επι΄σης
µεταποι΄ηση και εµπορι΄α, προσαρµογη΄ και διαφοροποι΄ηση των αγροτικω΄ν περιοχω
χρηµατοδοτου΄νται απο΄ το ΕΓΤΠΕ-Τµη΄µα Εγγυη΄σεων, ΄εχουν αναληφθει΄, ο΄σον αφορα΄ τις περιοχε΄ς του στο΄χου 1
΄ ς τη συµµετοχη΄
(µεταξυ΄ των οποι΄ων και τη Γαλικι΄α), απο΄ το ΕΓΤΠΕ-Τµη΄µα Προσανατολισµου΄, συµπληρωµατικω
΄ ν ταµει΄ων.
των λοιπω΄ν διαρθρωτικω
3.
Η ισχυ΄ουσα νοµοθεσι΄α για την ανα΄πτυξη της υπαι΄θρου προβλε΄πει το συµψηφισµο΄ ο΄λων των µε΄τρων αυτου΄
του τοµε΄α, µεταξυ΄ των οποι΄ων το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος ει΄ναι αρµο΄διο να επιλε΄ξει να υλοποιη΄σει εκει΄να
΄ ν.
που ενδε΄χεται να ΄εχουν τα θετικο΄τερα αποτελε΄σµατα στη µε΄λλουσα ανα΄πτυξη των αγροτικω΄ν περιοχω
΄ τη συζη΄τηση, στις 15 Ιουλι΄ου
4.
Το Συµβου΄λιο γνωστοποιει΄ στον Αξιο΄τιµο κ. Βουλευτη΄ ο΄τι διεξη΄γαγε µια πρω
΄ ρηση της ΚΓΠ κατο΄πιν της υποβολη΄ς της ανακοι΄νωσης της Επιτροπη΄ς.
2002, σχετικα΄ µε την ενδια΄µεση αναθεω
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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1060/02
υποβολη΄: Alexandros Alavanos (GUE/NGL) προς το Συµβου΄λιο
(17 Απριλι΄ου 2002)

΄ ν επιχειρη΄σεων στο Ιρα΄κ
Θε΄µα: Αποτροπη΄ πολεµικω
Η αναφορα΄ του Προε΄δρου των ΗΠΑ στον «α΄ξονα του κακου΄», και οι επι΄µονες πληροφορι΄ες για επικει΄µενες
στρατιωτικε΄ς επιχειρη΄σεις σε βα΄ρος του Ιρα΄κ ΄εχουν προκαλε΄σει ανησυχι΄α στην κοινη΄ γνω΄µη των κρατω΄ν µελω΄ν.
∆εδοµε΄νου ο΄τι, ο ενδεχο΄µενος νε΄ος πο΄λεµος στο Ιρα΄κ αφορα΄ α΄µεσα και τα συµφε΄ροντα της Ευρω΄πης στην
περιοχη΄, ερωτα΄ται το Συµβου΄λιο τι κοινη΄ θε΄ση ΄εχει λα΄βει σχετικα΄ µε αυτο΄ το ισχυρο΄ ενδεχο΄µενο και τι
πρωτοβουλι΄ες ΄εχει αναλα΄βει προκειµε΄νου να αποτρε΄ψει νε΄ες στρατιωτικε΄ς επιχειρη΄σεις σε βα΄ρος του Ιρα΄κ;
Απα΄ντηση
(30 Σεπτεµβρι΄ου 2002)
Το Συµβου΄λιο ει΄ναι πεπεισµε΄νο ο΄τι οποιαδη΄ποτε λυ΄ση στο ζη΄τηµα του Ιρα΄κ προϋποθε΄τει την πλη΄ρη και α΄νευ
ο΄ρων εφαρµογη΄ των αποφα΄σεων του Συµβουλι΄ου Ασφαλει΄ας των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν, και συγκεκριµε΄να των
΄ ς και την εκπλη΄ρωση εκ µε΄ρους του Ιρα΄κ των υποχρεω
΄ σεω
΄ ν του σχετικα΄
αποφα΄σεων 687, 1284 και 1382, καθω
µε τον αφοπλισµο΄. Το Συµβου΄λιο παρακολουθει΄ προσεκτικα΄ τις συναντη΄σεις µε τον Γενικο΄ Γραµµατε΄α των
Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν και υποστηρι΄ζει τις προσπα΄θειες που αυτο΄ς καταβα΄λλει. Πρα΄γµατι, ο Ιρακινο΄ς Υπουργο΄ς
Εξωτερικω΄ν κ. Naji Sabri συνα΄ντησε δυ΄ο φορε΄ς * στις 7 Μαρτι΄ου και στις 1/2 Μαι΅ου * τον Γενικο΄ Γραµµατε΄α
΄ νεται
των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν. Μετα΄ την τελευται΄α συνα΄ντηση, ο Γενικο΄ς Γραµµατε΄ας των ΗΕ ΄εκρινε ο΄τι σηµειω
΄ τερους
ταχει΄α προ΄οδος, λαµβα΄νοντας ιδι΄ως υπο΄ψη το γεγονο΄ς ο΄τι ο Ιρακινο΄ς υπουργο΄ς συνοδευο΄ταν απο΄ ανω
΄ µονες στο θε΄µα του αφοπλισµου΄, και ο΄τι διεξη΄χθη πραγµατικο΄ς δια΄λογος σχετικα΄ µε την
υπαλλη΄λους, εµπειρογνω
εφαρµογη΄ των αποφα΄σεων και την συνεργασι΄α µε την Επιτροπη΄ των ΗΕ για τον ΄ελεγχο, την εξακρι΄βωση και την
΄ ρηση (UNMOVIC). Η προσεχη΄ς συνα΄ντηση [προ΄κειται να πραγµατοποιηθει΄ σε ΄ενα µη΄να περι΄που και η ΕΕ
επιθεω
ελπι΄ζει ο΄τι θα καταλη΄ξει σε θετικα΄ και συγκεκριµε΄να αποτελε΄σµατα] (1).
(1) φρα΄ση που θα τροποποιηθει΄ µε διορθωτικο΄, συ΄µφωνα µε τα νεο΄τερα στοιχει΄α, εα΄ν η απα΄ντηση δεν φθα΄σει στο Ευρωπαϊκο΄
Κοινοβου΄λιο πριν απο΄ τη συγκεκριµε΄νη ηµεροµηνι΄α.
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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1061/02
υποβολη΄: Stavros Xarchakos (PPE-DE) προς το Συµβου΄λιο
(17 Απριλι΄ου 2002)

΄ ν αρχω
΄ ν (Ι.D.Α)
Θε΄µα: Ανταλλαγη΄ στοιχει΄ων µεταξυ΄ εθνικω
΄ ν και Επικοινωνιω
΄ ν της Ε.Ε. συνεδρι΄ασε στις 25.3.2002 και αποφα΄σισε,
To Συµβου΄λιο Υπουργω΄ν Μεταφορω
΄ ν αρχω
΄ ν («Interchange of Data between
ανα΄µεσα σε α΄λλα θε΄µατα, και την ανταλλαγη΄ στοιχει΄ων µεταξυ΄ εθνικω
΄ ν της Ένωσης και
Administrations-» I.D.A.). Η απο΄φαση αυτη΄ αφορα΄ και τη µεταβι΄βαση στοιχει΄ων µεταξυ΄ χωρω
΄ ν, ο΄πως αναφε΄ρεται και στο ενηµερωτικο΄ δελτι΄ο «Euractiv» της 26.3.2002 (ιστοσελι΄δα
µη κρατω΄ν-µελω
www.euractiv.com).
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