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υποβολή: Helena Torres Marques (PSE) προσ την Επιτροπή
(22 Οκτωβρίου 1997)
Θέµα: Καταπολέµηση τησ απάτησ
Θα µπορούσε να µε πληροφορήσει η Επιτροπή ποιά κράτη µέλη τησ Ευρωπαϊκήσ Éνωσησ έχουν ήδη κυρώσει τη
«Σύµβαση για την Προστασία των Οικονοµικών Συµφερόντων τησ ΕΕ»;

Απάντηση τησ κασ Gradin εξ ονόµατοσ τησ Επιτροπήσ
(20 Νοεµβρίου 1997)
Μέχρι σήµερα κανένα κράτοσ µέλοσ δεν έχει επικυρώσει τη Σύµβαση για την Προστασία των Οικονοµικών
Συµφερόντων τησ Κοινότητασ.
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η προθεσµία που ορίσθηκε για τα µέσα 1998 εισήχθη για την επικύρωση αυτήσ τησ
Σύµβασησ στο σχέδιο δράσησ τησ καταπολέµησησ του οργανωµένου εγκλήµατοσ (1) που εγκρίθηκε από το
Συµβούλιο ∆ικαιοσύνησ και Εσωτερικών Υποθέσεων στισ 28 Απριλίου 1997.
Επιπλέον, η Επιτροπή παρατηρεί ότι έχει ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία να συστήσει στα κράτη µέλη όχι µόνον την
επικύρωση τησ Σύµβασησ (καθώσ επίσησ των πρωτοκόλλων αυτήσ τησ Σύµβασησ και τησ Σύµβασησ για την
καταπολέµηση τησ δωροδοκίασ στην οποία ενέχονται υπάλληλοι τησ Κοινότητασ ή υπάλληλοι των κρατών µελών)
αλλά εξίσου τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τη µεταφορά τουσ στο εθνικό δίκαιο.
(1)

EE C 251 τησ 15.8.1997.
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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3369/97
υποβολή: Giacomo Santini (UPE) προσ την Επιτροπή
(22 Οκτωβρίου 1997)

Θέµα: Αθλητικόσ Óµιλοσ τησ Ευρωπαı̈κήσ Κοινότητασ − Λέσχη Euroski
Ο Αθλητικόσ Óµιλοσ τησ Ευρωπαϊκήσ Κοινότητασ − Λέσχη Euroski οργανώνει τρεισ φορέσ το χρόνο για τουσ
υπαλλήλουσ τησ Éνωσησ λευκή εβδοµάδα στο Bormio,το Courmayeur και το San Domenico.
Το υποτιθέµενο πρόγραµµα τησ περιόδου 1997/1998 αποδεικνύεται ότι είναι ένα πρόγραµµα που επαναλαµβάνεται εδώ και πολύ καιρό, δεδοµένου ότι ο αθλητικόσ όµιλοσ στέλνει τουσ υπαλλήλουσ τησ Éνωσησ στα ίδια µέρη
από δεκαετίασ.
Στην πρότασή µου να αλλάζουν οι τόποι των διακοπών, ωστε να εξασφαλίζεται ισότητα ευκαιριών σε όλεσ τισ
ευρωπαϊκέσ τουριστικέσ περιοχέσ, µου απάντησαν ευγενώσ ότι ευχαριστούν για την πρόταση αλλά δεν θα
αλλάξουν τόπο, διότι αν ενεργούσαν έτσι θα αδικούσαν τουσ φίλουσ στο Bormio, το Courmayeur και το San
Domenico.
Ζητείται από την Επιτροπή να πραγµατοποιηθεί έρευνα για την εξασφάλιση τησ διαφάνειασ, ώστε πίσω από την
οργάνωση αυτή να µην υπάρχουν ιδιωτικά συµφέροντα.

Απάντηση του κ. Liikanen εξ ονόµατοσ τησ Επιτροπήσ
(17 Νοεµβρίου 1997)
Στο πλαίσιο τησ κοινωνικήσ πολιτικήσ υπέρ του προσωπικού τησ, η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει 50 αθλητικούσ και
πολιτιστικούσ οµίλουσ που ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένα κριτήρια. Η λέσχη «Euroski» δεν συγκαταλέγεται
µεταξύ αυτών και, κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ωσ αθλητικόσ όµιλοσ τησ Επιτροπήσ.
Τα µέλη τησ εν λόγω λέσχησ ενεργούν αποκλειστικώσ ωσ ιδιώτεσ και η Επιτροπή δεν µπορεί σε καµία περίπτωση
να πραγµατοποιήσει έρευνα ή να παρέµβει στισ δραστηριότητέσ τουσ.

