
Κ�ιν���υλευτική �µάδα
τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Σ�σιαλιστικ�ύ Κ#µµατ�ς 

δεσµεύεται να υλ�π�ιήσει σαν πρώτη πρ�τεραι�τητα την απ�τελεσµατική  λειτ�υργία της µελλ�ντικής
διευρυµένης Ευρώπης τ� 2004. Για τ� σκ�π� αυτ� έπαι�ε καθ�ριστικ� ρ�λ� στις εργασίες της Συνέλευσης
για τ� µέλλ�ν της Ευρώπης  µε σκ�π� τ�ν σ+εδιασµ� εν�ς Ευρωπαϊκ�ύ Συντάγµατ�ς και την πρ�ώθηση
πρ�τάσεων για τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις των Ευρωπαϊκών Θεσµικών �ργάνων. Στη  Συνέλευση π�υ
επιτυ+ώς �λ�κλήρωσε τις εργασίες της στις 10 Ι�υλί�υ 2003  συµµετεί+αν, µετα�ύ άλλων, Μέλη 
τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν���υλί�υ και των εθνικών Κ�ιν���υλίων, αντιπρ�σωπ�ι των κυ�ερνήσεων, της
Ευρωπαϊκής Επιτρ�πής και της Κ�ινωνίας των π�λιτών.

Η �µάδα τ�υ ΕΣΚ συ+νά σ+ηµατί�ει συµµα+ίες µε άλλες �µάδες τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν���υλί�υ για την
επιτυ+ηµένη πρ�ώθηση των π�λιτικών της. Με τ�ν τρ�π� αυτ�, ε�ασ'αλί��υµε �τι �ι παράµετρ�ι της
απασ+�λησης και �ι κ�ινωνικές παράµετρ�ι θα συµπεριλαµ�άν�νται στις �ικ�ν�µικές π�λιτικές και �τι
συµ�άλλ�υµε στην πρ�ώθηση εν�ς υγιέστερ�υ  περι�άλλ�ντ�ς καθώς και της αει'�ρ�υ  ανάπτυ�ης.
Η �µάδα τ�υ ΕΣΚ συνε+ί�ει να πρ�ωθεί τη δηµι�υργία µιας ευρωπαϊκής  �ώνης ειρήνης, ελευθερίας,
ασ'άλειας και δικαι�σύνης. Η �µάδα διαδραµάτισε έναν κεντρικ� και σηµαντικ� ρ�λ� στ� σ+εδιασµ� τ�υ
�άρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων, � �π�ί�ς εγγυάται τα αστικά, π�λιτικά και κ�ινωνικά δικαιώµατα των
Ευρωπαίων π�λιτών.

απ�τελείται απ� 626 αντιπρ�σώπ�υς απ� �λα τα 15 κράτη µέλη της ΕΕ.Τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν���ύλι� ψη'ί�ει
τ�υς ν�µ�υς π�υ επηρεά��υν π�λλές πτυ+ές της καθηµερινής µας �ωής κατ�πιν διαπραγµατεύσεων µε τ�
Συµ��ύλι� των Υπ�υργών. . Κάθε µέλ�ς συµµετέ+ει ενεργά στις Κ�ιν���υλευτικές  επιτρ�πές, �ι �π�ίες
σ+εδιά��υν π�λιτικές και τρ�π�π�ι�ύν τις ν�µ�θετικές πρ�τάσεις π�υ διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή.
�ι επιτρ�πές αυτές καλύπτ�υν θέµατα, τα �π�ία µας επηρεά��υν µε  π�λλ�ύς τρ�π�υς. Τα Μέλη της
Σ�σιαλιστικής �µάδας συµµετέ+�υν σε �λες τις κ�ιν���υλευτικές επιτρ�πές:

Τα Μέλη µας διαδραµατί��υν σηµαντικ� ρ�λ� στις εργασίες των ∆ιακ�ιν���υλευτικών Επιτρ�πών π�υ
συναντώνται τακτικά µε τα µέλη άλλων κ�ιν���υλίων απ� µελλ�ντικά κράτη µέλη της ΕΕ ή άλλες +ώρες
σε παγκ�σµι� επίπεδ�. �ι συναντήσεις αυτές είναι σηµαντικές, για να ακ�υστεί η 'ωνή τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ
Κ�ιν���υλί�υ για θέµατα, �πως τ� εµπ�ρι�, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και η ανάπτυ�η.

Η ένν�ια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Ε�ωτερικές Υπ�θέσεις, ∆ικαιώµατα τ�υ Ανθρώπ�υ, Κ�ινή
Ασ'άλεια και Αµυντική Π�λιτική

• Πρ�ϋπ�λ�γισµ�ς
• Ελέγ+�υ Πρ�ϋπ�λ�γισµ�ύ 
• Ελευθερίες και ∆ικαιώµατα των Π�λιτών, ∆ικαι�σύνη και

Εσωτερικές Υπ�θέσεις 
• �ικ�ν�µικές & Ν�µισµατικές Π�λιτικές 
• Ν�µικά Θέµατα και Εσωτερική Αγ�ρά 
• Βι�µη+ανία, Ε�ωτερικ� Εµπ�ρι�, Έρευνα και Ενέργεια
• Απασ+�ληση και Κ�ινωνικές Υπ�θέσεις  

• Περι�άλλ�ν, ∆ηµ�σια Υγεία και Πρ�στασία των Καταναλωτών 
• Γεωργία και Ανάπτυ�η της Υπαίθρ�υ 
• Αλιεία
• Περι'ερειακή Π�λιτική, Μετα'�ρές και Τ�υρισµ�ς
• Π�λιτισµ�ς, Νε�τητα, Παιδεία, Μέσα Ενηµέρωσης και

Αθλητισµ�ς 
• Ανάπτυ�η και Συνεργασία 
• Θεσµικά Θέµατα 
• ∆ικαιώµατα της Γυναίκας και Ίσες Ευκαιρίες  
• Ανα'�ρές

έγκειται στην επίτευ%η #σ� τ� δυνατ# περισσ#τερων µέσω της συνεργασίας παρά µέσω
ανε%άρτητων πρωτ���υλιών ως µεµ�νωµένα έθνη. Είναι σηµαντικ#ς � αντίκτυπ�ς στ�
παγκ#σµι� στερέωµα π�υ έ'�υν 375 εκατ�µµύρια άνθρωπ�ι σε 15 κράτη µέλη –σύντ�µα θα
γίν�υν 450 εκατ�µµύρια σε 25 κράτη – #ταν ενεργ�ύν �µ#�ωνα. �ι καθηµερινές (ωές των
ατ#µων αυτών αλληλ�ε%αρτώνται σε τέτ�ι� �αθµ# π�υ �ι απ��άσεις για θέµατα, #πως τ�
περι�άλλ�ν και η �ικ�ν�µία, πρέπει να λη�θ�ύν σε επίπεδ� Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), για να
µπ�ρ�ύν να αντιµετωπιστ�ύν �ι συνέπειες. Γι’ αυτ# τ� λ#γ�, �ι απ��άσεις σε επίπεδ� ΕΕ
λαµ�άν�νται απ# τ� Ευρωπαϊκ# Κ�ιν���ύλι�, τα µέλη τ�υ �π�ί�υ εκλέγ�νται απευθείας απ#
τ�υς π�λίτες της Ευρώπης κάθε πέντε 'ρ#νια καθώς και απ# τ�υς ηγέτες των κυ�ερνήσεων
και τ�υς υπ�υργ�ύς  π�υ συναντώνται στα πλαίσια  τ�υ  Συµ��υλί�υ τωνΥπ�υργών.

Τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν���ύλι� 

Η Κ�ιν���υλευτική  �µάδα
τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Σ�σιαλιστικ�ύ Κ�µµατ�ς 



Γεωργία 
Η �µάδα τ�υ ΕΣΚ ε�ασ'άλισε �τι τ� µεταρρυθµισµέν� σύστηµα θα είναι δια'ανές και θα �δηγεί
σε µια λ�γική µείωση τ�υ συστήµατ�ς των επιδ�τήσεων στην παραγωγή  ενώ συνε+ί�ει να:

• Υπ�στηρί�ει τ� ρ�λ� των αγρ�τών ως θεµατ�'ύλακες της υπαίθρ�υ µας και τ�υ 'υσικ�ύ
περι�άλλ�ντ�ς των άγριων �ώων.

• Απ�τρέπει την αραίωση τ�υ πληθυσµ�ύ.
• Υπ�στηρί�ει τη διαρθρωτική ανάπτυ�η σε αγρ�τικές περι�+ές.
• ∆ιασ'αλί�ει την απασ+�ληση.

3λ�ι αυτ�ί �ι στ�+�ι είναι ιδιαίτερα σηµαντικ�ί στα πλαίσια της ασταθ�ύς κατάστασης της διεθν�ύς
�ικ�ν�µίας. Ταυτ�+ρ�να πρέπει να δ�θεί ιδιαίτερη πρ�σ�+ή στην µείωση των αρνητικών επιδράσεων
στις αναπτυσσ�µενες +ώρες και  στην ε�ασ'άλιση  �τι τα τρ�'ιµα π�υ καταναλών�υµε είναι ασ'αλή.

Παραδείγµατα επιτευγµάτων 
της Κ�ιν���υλευτικής �µάδας τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Σ�σιαλιστικ�ύ Κ�µµατ�ς (�µάδα ΕΣΚ) σε διά'�ρ�υς τ�µείς εργασίας:

�ικ�ν�µία/Ανάπτυ%η 
Η �µάδα ΕΣΚ µε τη δράση της στ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν���ύλι�  µετέτρεψε  τις παρακάτω π�λιτικές
πρ�τεραι�τητες σε συγκεκριµµένες επιτυ+ίες  στ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν���ύλι�:

• Στενή παρακ�λ�ύθηση της επιτυ+ηµένης εισαγωγής των +αρτ�ν�µισµάτων και κερµάτων
Ευρώ συµπεριλαµ�αν�µένης της πρ�ληπτικής και δια'αν�ύς ν�µισµατικής π�λιτικής για
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε�α.

• Ανάπτυ�η της ν�µισµατικής π�λιτικής της ΕΚΤ πρ�ς επιτυ+ή σταθερ�τητα στις τιµές, αλλά
και συγκεκριµένων στρατηγικών για αει'�ρ� ανάπτυ�η και απασ+�ληση.

• Πρ�ώθηση µιας πι� λ�γικής και ευέλικτης ερµηνείας τ�υ Συµ'ών�υ Σταθερ�τητας και
Ανάπτυ�ης συµπεριλαµ�αν�µένης της αναγνώρισης των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και των δηµ�σιων και ιδιωτικών επενδυτικών πρωτ���υλιών.

• Ανάπτυ�η µιας διάρθρωσης διεθν�ύς ν�µισµατικ�ύ συστήµατ�ς πρ�σαρµ�σµέν�υ σε µια
καλύτερα �ργανωµένη δια+είριση των παγκ�σµιων +ρηµατ��ικ�ν�µικών υπηρεσιών.

• Περαιτέρω εναρµ�νιση της π�λιτικής της ΕΕ για τ�ν ανταγωνισµ�, συµπεριλαµ�αν�µένης της
ενίσ+υσης τ�υ ρ�λ�υ της Ευρωπαϊκής Επιτρ�πής για την αντιµετώπιση των στρε�λώσεων τ�υ
ανταγωνισµ�ύ, καθώς και µεγαλύτερης συµµετ�+ής των εµπ�ρικών σωµατείων στην
αναδιάρθρωση και τη συγ+ώνευση της π�λιτικής ελέγ+�υ.

• Πρ�ώθηση των δηµ�σιων και ιδιωτικών επενδύσεων µέσω δηµ�σιων-ιδιωτικών συνεργασιών
στ�υς τ�µείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της δια �ί�υ µάθησης, της έρευνας, της
'ιλικής πρ�ς τ� περι�άλλ�ν παραγωγής, της πληρ�'�ρίας και των υψηλών τε+ν�λ�γιών, των
τηλεπικ�ινωνιών, της ενέργειας και των δικτύων µετα'�ράς.

• Μετριασµ� τ�υ επι�λα��ύς '�ρ�λ�γικ�ύ «ανταγωνισµ�ύ», � �π�ί�ς �δηγεί σε στρέ�λωση
της ενιαίας αγ�ράς και τ�υ αυ�ηµέν�υ '�ρ�λ�γικ�ύ συντ�νισµ�ύ σε �λ�κληρη την Ευρώπη.

• Μεγαλύτερη δια'άνεια της διαδικασίας τ�υ �ικ�ν�µικ�ύ συντ�νισµ�ύ της Ευρώπης µε τακτική
και άµεση συµµετ�+ή στ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν���ύλι�.

Απασ'#ληση/Κ�ινωνικές Υπ�θέσεις 
� τ�µέας αυτ�ς απ�τελεί πάντα σηµαντικ� τµήµα της εργασίας µας. Η �µάδα
διαδραµάτισε καθ�ριστικ� ρ�λ� στη σύναψη µιας συµ'ωνίας σε επίπεδ� ΕΕ
σ+ετικά µε τα �ασικά πρ�τυπα εργασίας καθώς και στην ευαισθητ�π�ίηση των
µεγάλων επι+ειρήσεων των κ�ινωνικών τ�υς ευθυνών. �άρη στη συνε+ή πίεση π�υ
άσκησε η �µάδα µας, υπάρ+�υν τώρα µέτρα π�υ ε�ασ'αλί��υν την πρ�στασία της
υγείας και της ασ'άλειας στ� +ώρ� εργασίας, συµπεριλαµ�αν�µένων των �ρίων
στ� ωράρι� εργασίας.



Περι�άλλ�ν/Πρ�στασία Καταναλωτή
Τ� παρελθ�ν  των Σ�σιαλιστών και Σ�σιαλδηµ�κρατικών Μελών τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ
Κ�ιν���υλί�υ δηλώνει µε σα'ήνεια τη δέσµευσή µας για την πρ�στασία τ�υ περι�άλλ�ντ�ς.
Ως απ�τέλεσµα: πακέτα τσιγάρων και άλλα πρ�ϊ�ντα καπν�ύ εµ'ανί��νται τώρα µε
εικ�ν�γρα'ηµένες πρ�ειδ�π�ιήσεις για την υγεία. Έ+ει επι�ληθεί απαγ�ρευση εκτέλεσης
δ�κιµών και πρ�ώθησης στην αγ�ρά πρ�ϊ�ντων π�υ έ+�υν δ�κιµαστεί σε πειραµατ��ωα σε
�λ�κληρη την Ευρώπη. Κατά  την Παγκ�σµια Σύν�δ� Κ�ρυ'ής για την Αει'�ρ� Ανάπτυ�η
�ητήσαµε �εκάθαρ�υς στ�+�υς και δράσεις για τ� περι�άλλ�ν καθώς και την ε'αρµ�γή τ�υ
πρωτ�κ�λλ�υ τ�υ Κι�τ� για τη µείωση των αεριών τ�υ 'αιν�µέν�υ τ�υ θερµ�κηπί�υ. �
Ευρωπαϊκ�ς �ργανισµ�ς Ασ'άλειας των Τρ�'ίµων θα είναι ανε�άρτητ�ς και δια'ανής στις
εργασίες τ�υ. Η �µάδα υπ�στήρι�ε την απαγ�ρευση των επικίνδυνων +ηµικών σε παι+νίδια
για παιδιά και πρ�ώθησε καλύτερα µέτρα ασ'άλειας για τα τρ�'ιµα.

Ίσες Ευκαιρίες
�ι Σ�σιαλιστές Ευρω��υλευτές  �ρέθηκαν στην πρώτη γραµµή της πρ�σπάθειας να
συµπεριλη'θεί µια παράγρα'�ς κατά των διακρίσεων στις ευρωπαϊκές συνθήκες.
Η ΕΕ είναι τώρα ικανή να αναλά�ει την κατάλληλη δράση, για να καταπ�λεµήσει τις
διακρίσεις π�υ �ασί��νται στ� 'ύλ�, τη 'υλή ή την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία
ή τις πεπ�ιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή τις σε��υαλικές πρ�τιµήσεις.
Η πρ�σπάθεια αυτή απ�τελεί συνέ+εια των παλαι�τερων πρ�σπαθειών της
Σ�σιαλιστικής �µάδας να ε�ασ'αλιστ�ύν ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες (κυρίως
στ� +ώρ� εργασίας) και δικαιώµατα γ�νικής άδειας για �λ�υς τ�υς γ�νείς. Η �µάδα
έ+ει υπ�στηρί�ει πρ�σ'ατα την πλήρη ε'αρµ�γή της �δηγίας για την πρ�στασία
των γυναικών κατά τη διάρκεια της εγκυµ�σύνης στ� +ώρ� εργασίας.

Ε%ωτερικές Υπ�θέσεις
�ι Σ�σιαλιστές είναι απ� τη 'ύση τ�υς διεθνιστές. Υπ�στηρί��υµε ενεργά τα µέτρα, ώστε η ΕΕ να ασκεί µεγαλύτερη
επιρρ�ή στις διεθνείς υπ�θέσεις, για να πρ�ωθεί τις α�ίες της, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την ασ'άλεια σε �λ�κληρ�
τ�ν κ�σµ�. Η �µάδα πιστεύει �τι �ι ευρωπαϊκές πρωτ���υλίες πρέπει να �ασί��νται σε µια ευρεία ένν�ια της ασ'άλειας
π�υ θα πηγά�ει απ� τη συνεργασία, την διαρκή και  δηµ�κρατική ασ'άλεια. Η δια'άνεια και η ευθύνη θα απ�τελέσ�υν
ένν�ιες-κλειδί στην περι�+ή στ� µέλλ�ν. �ι επιτυ+ίες µας µέ+ρι σήµερα στ�ν τ�µέα αυτ� περιλαµ�άν�υν τα ε�ής:

• Τη δηµι�υργία τ�υ Συµ'ών�υ Σταθερ�τητας για τα Βαλκάνια και τις Συµ'ωνίες µε τις �αλκανικές +ώρες για την
πρ�ώθηση της σταθερ�τητας και τη δηµι�υργία στεν�τερων σ+έσεων µε την ΕΕ (ως  απ�τέλεσµα, η Κρ�ατία
έκανε πρ�σ'ατα αίτηση για έντα�η στην ΕΕ)

• Την ενίσ+υση των σ+έσεων της ΕΕ µε τις µεσ�γειακές +ώρες πρ�ωθώντας τη διαδικασία της Βαρκελώνης και την
καλλιέργεια της κ�ινωνικής, π�λιτικής και �ικ�ν�µικής ανάπτυ�ης σε �λες της µεσ�γειακές +ώρες.

• Την ανάπτυ�η νέας στρατηγικής για την Ευρύτερη Ευρώπη, η �π�ία θα περιλαµ�άνει �λες τις +ώρες π�υ
συν�ρεύ�υν µε τη διευρυµένη ΕΕ, για την απ�'υγή νέων �ικ�ν�µικών, κ�ινωνικών και π�λιτικών διαιρέσεων.

• Τη συνε+ή υπ�στήρι�η των  Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στις απ�'άσεις π�υ υι�θετεί τ� Κ�ιν���ύλι� και πρ�σδι�ρισµ�ς
κε'αλαίων στ�ν πρ�ϋπ�λ�γισµ� της ΕΕ για την πρ�ώθηση των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.

∆ιεύρυνση της ΕΕ 
Η Κ�ιν���υλευτική �µάδα τ�υ ΕΣΚ έ+ει στηρί�ει απ� την αρ+ή την διεύρυνση της ΕΕ,
συµµετέ+�ντας  ενεργά στη διαδικασία  επανένωσης της Ευρώπης. Η �µάδα τ�υ ΕΣΚ έ+ει
πρ�ωθήσει τ� Πρ�γραµµα Willy Brandt (πήρε τ� �ν�µά τ�υ απ� τ�ν πρώην  Γερµαν�
Καγκελάρι�, στ�ν �π�ί� απ�νεµήθηκε τ� Βρα�εί� Ν�µπελ Ειρήνης για την π�λιτική τ�υ
στην Ανατ�λική Ευρώπη). Με αυτ� τ� Πρ�γραµµα  ε�ασ'αλί�εται η στενή συνεργασία µε
αδελ'ά κ�µµατα σε +ώρες π�υ θα εντα+θ�ύν στην ΕΕ τ� 2003 και η αµ'ίδρ�µη ρ�ή
πληρ�'�ριών µε τις +ώρες αυτές. Μέλη της �µάδας παρακ�λ�υθ�ύν τακτικά εκδηλώσεις
στις υπ� έντα�η  +ώρες και εκπαιδευ�µεν�ι απ� τις +ώρες αυτές µπ�ρ�ύν να απ�κτήσ�υν
εργατική εµπειρία στη γραµµατεία της �µάδας. Στ�+�ς είναι να ε�ασ'αλιστεί η �µαλή
έντα�η των µελλ�ντικών Μελών τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν���υλί�υ και τ�υ πρ�σωπικ�ύ στην
�µάδα απ� τ� καλ�καίρι τ�υ 2004 καθώς και να καλωσ�ρίσει και να υπ�στηρί�ει τ�υς
παρατηρητές απ� τις υπ� έντα�η +ώρες π�υ έ'θασαν στ� Κ�ιν���ύλι� τ� Μάι� τ�υ 2003.



Ελευθερία/Ασ�άλεια/∆ικαι�σύνη 
Μια απ� τις σηµαντικ�τερες πρ�τεραι�τητες της �µάδας είναι  να εγγυάται τ� σε�ασµ� των θεµελιωδών δικαιωµάτων και
ελευθεριών. Για τ� σκ�π� αυτ�, υπ�στηρί��υµε την έντα�η  τ�υ �άρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στις Συνθήκες καθώς
και άλλα δικαιώµατα π�υ συνδέ�νται µε την ευρωπαϊκή υπηκ��τητα. Άλλες πρ�τεραι�τητες περιλαµ�άν�υν:

• Τ�ν αγώνα κατά �λων των µ�ρ'ών διάκρισης.
• Την ελευθερία µετακίνησης στα πλαίσια της ΕΕ για �λ�υς τ�υς π�λίτες.
• Κ�ινή π�λιτική ασύλ�υ και µετανάστευσης.
• ∆ιατήρηση της ισ�ρρ�πίας µετα�ύ της ασ'άλειας και της διασ'άλισης των δικαιωµάτων των π�λιτών

συµπεριλαµ�αν�µένης της πρ�στασίας πρ�σωπικών στ�ι+είων.

�ι επιτυ+ίες της �µάδας στ�υς τ�µείς ελευθερίας και δικαι�σύνης είναι �ι ε�ής:
• Μεγαλύτερη δια'άνεια στη δηµ�σια πρ�σ�αση σε έγγρα'α.
• Εισαγωγή, ε'αρµ�γή και παρακ�λ�ύθηση των καν�νων πρ�στασίας στ�ι+είων στ�υς '�ρείς και τα θεσµικά �ργανα της ΕΕ.
• Καταπ�λέµηση τ�υ ρατσισµ�ύ και της �εν�'��ίας µε πι� σα'ή �ρισµ� των αδικηµάτων, ευρύτερ� πεδί� των  επι�αρυντικών

στ�ι+είων  για ρατσιστικά αδικήµατα και ενίσ+υση των διατά�εων κατά τ�υ ρατσισµ�ύ στ� ∆ιαδίκτυ�.
• ∆ηµι�υργία τ�υ Eurojust – ∆ικαστική µ�νάδα συντ�νισµ�ύ για �ελτίωση τ�υ συντ�νισµ�ύ των ερευνών και των διώ�εων

µέσω της συνεργασίας µετα�ύ των εθνικών αρ+ών.
• Καταπ�λέµηση της τρ�µ�κρατίας µέσω της κατάρτισης κ�ιν�ύ �ρισµ�ύ των κυρώσεων τρ�µ�κρατίας και εναρµ�νισης

– ένα σηµαντικ� �ήµα εµπρ�ς για τη δηµι�υργία εν�ς κ�ιν�ύ αντιτρ�µ�κρατικ�ύ καθεστώτ�ς της ΕΕ.
• ∆ηµι�υργία εν�ς Ευρωπαϊκ�ύ Εντάλµατ�ς Σύλληψης, περι�ρί��ντας την ανάγκη έκδ�σης, καθώς �ι απ�'άσεις θα

αναγνωρί��νται απ� κ�ιν�ύ σε �λη την ΕΕ.
• Περισσ�τερες κατηγ�ρίες ανθρώπων έ+�υν δικαίωµα στην επανένωση της �ικ�γένειας, �ελτίωση της κατάστασης και

των δικαιωµάτων των ατ�µων π�υ διαµέν�υν στην Ευρώπη επί µακρ� +ρ�νικ� διάστηµα, µεγαλύτερη εναρµ�νιση των
καν�νων σ+ετικά µε τις άδειες παραµ�νής για τα άτ�µα µε µισθωτή απασ+�ληση και ελεύθερα επαγγέλµατα και
δηµι�υργία εν�ς σα'έστερ�υ �ρισµ�ύ, αντικειµενικών κριτηρίων και µη+ανισµών για τ�ν πρ�σδι�ρισµ� των κρατών
µελών π�υ ευθύν�νται για την ε'αρµ�γή τ�υ ασύλ�υ.

Επίσης, η �µάδα πιστεύει �τι η Europol θα πρέπει να υπ�κειται στ� δηµ�κρατικ� έλεγ+� τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν���υλί�υ,
ενώ �σ�ν α'�ρά τη λειτ�υργία της, θα πρέπει να υπάρ+ει καλύτερη πρ�στασία των πρ�σωπικών δεδ�µένων, καθώς και
να διαθέτει καλύτερα µέσα, ώστε  να καταπ�λεµά τ� �ργανωµέν� έγκληµα και την τρ�µ�κρατία.

Μετα��ρές 
� κεντρικ�ς στ�+�ς της π�λιτικής µετα'�ρών είναι η επίτευ�η ισ�ρρ�πίας µετα�ύ της ανάγκης
για µετακίνηση και των υψηλών επιπέδων ασ'άλειας και πρ�στασίας  τ�υ περι�άλλ�ντ�ς.
Η �µάδα τ�υ ΕΣΚ διαδραµάτισε  ενεργ� ρ�λ� στη διαµ�ρ'ωση της �δηγίας σ+ετικά µε την
ναυτική ασ'άλεια και την πρ�ώθηση τ�υ �ργανισµ�ύ Ναυτικής Ασ'άλειας. Επίσης, υπ�στηρί��υµε  µε
συνέπεια την ασ'άλεια των πε�ών και την �δική ασ'άλεια µέσω ελέγ+ων τ�υ ωραρί�υ εργασίας στ�ν τ�µέα
των µετα'�ρών και καταστήσαµε αυστηρ�τερ�υς τ�υς ευρωπαϊκ�ύς καν�νες σ+ετικά µε τα �ρια τ�υ
επιπέδ�υ αλκ��λ στ� αίµα των �δηγών. Η Σ�σιαλιστική �µάδα έ+ει πρ�ωθήσει τη δηµι�υργία εν�ς
Ευρωπαϊκ�ύ �ργανισµ�ύ Σιδηρ�δρ�µικής Ασ'άλειας και εν�ς Ευρωπαϊκ�ύ Εµπ�ρικ�ύ Σιδηρ�δρ�µικ�ύ
∆ικτύ�υ, καθώς και τη µεγαλύτερη διαλειτ�υργικ�τητα µετα�ύ των εθνικών σιδηρ�δρ�µικών δικτύων. 3σ�ν
α'�ρά την εναέρια µετα'�ρά, η �µάδα έ+ει υπ�στηρί�ει  σθεναρά την αυ�ηµένη αερ�π�ρική ασ'άλεια, τα
δικαιώµατα των επι�ατών εναέριας µετα'�ράς και τη δηµι�υργία εν�ς ενιαί�υ ευρωπαϊκ�ύ �υραν�ύ ή
περι�+ής ελέγ+�υ εναέριας κυκλ�'�ρίας. Επίσης, ασκήσαµε πιέσεις για την ανάπτυ�η εν�ς συστήµατ�ς
�ικ�σηµείων, για να µειωθεί η κυκλ�'�ριακή συµ'�ρηση και τέλ�ς, έ+�υµε κατα�άλει πρ�σπάθειες για την
πρ�άσπιση των συµ'ερ�ντων �λων των καταναλωτών στην �δηγία σ+ετικά µε τις Τα+υδρ�µικές Υπηρεσίες.

... εσείς και �ι ανησυ+ίες σας είσαστε
πρ�τεραι�τητά µας

http://www.socialistgroup.org

Κ�ιν���υλευτική �µάδα τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Σ�σιαλιστικ�ύ Κ�µµατ�ς,
Ευρωπαϊκ� Κ�ιν���ύλι�, �δ�ς Wiertz 1047 Βρυ�έλλες.
Τηλ: +32 2 284 2111 (Βρυ�έλλες) και  +33 3 88 17 40 01 (Στρασ��ύργ�)
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Πληρ���ρίες


