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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ 
C.R.P.M. 

BREST (ΒΡΕΤΑΝΗ, F) – 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 

Συµµετείχαν 
 
Πρόεδρος: Claudio MARTINI, Πρόεδρος της Περιφέρειας Τοσκάνης (Ιταλία) 
 
Αντιπρόεδροι: Gunn Marit HELGESEN, Πρόεδρος της Επιτροπής Βόρειας Θάλασσας - Mayor of 

Telemark (NO) 
 Kathleen MATHESON, Councillor, Highland Council (UK) 
 Σέργιος ΤΣΙΦΤΗΣ, Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου ( Gr) 

Αντιπρόεδροι εκπροσωπούντες τα νέα µέλη της ΕΕ : 
 Giovanna DEBONO, Επίτιµος Υπουργός του Γκότσο (Μάλτα) 

Τακτικά µέλη: 
 Κύπρος  Χαράλαµπος  ΗΛΙΑ∆ΗΣ, Acting District Officer, Αµµόχωστος  
 Φιλανδία  Esko KURVINEN, Αντιπρόεδρος της Περιφέρειας Oulu  
 Γαλλία  Jean-Yves LE DRIAN, Πρόεδρος της Περιφέρειας Βρετάνης  
 Ελλάδα  βλ. Αντιπρόεδρος, κ. ΤΣΙΦΤΗΣ 
 Λιθουανία  Irina ROZOVA, Deputy Governor, Klaipeda County 
 Μάλτα  βλ. Αντιπρόεδρος, κυρία Debono 
 Νορβηγία  Roald BERGSAKER, County Mayor of Rogaland 
 Πολωνία  Janusz Kazimierz KRZYZEWSKI, Marshal of Podlaskie Region  
 Ηνωµένο Βασίλειο βλ. Αντιπρόεδρος, κυρία MATHESON 

Γεωγραφικές Επιτροπές: 
Επιτροπή Ατλαντικού Τόξου 

•  Jean-Michel ARRIVÉ, Εκτελεστικός Γραµµατέας (F) 

Επιτροπή Βαλκανίων & Μαύρης Θάλασσας 
•  Αντώνης ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικός Γραµµατέας (GR) 

Επιτροπή Βαλτικής  
•  Inge ANDERSSON, Πρόεδρος της Επιτροπής Βαλτικής – Chairman of Västerbotten  (S) 
•  Marko MÄLLY, Εκτελεστικός Γραµµατέας 

Επιτροπή των Νησιών 
•  Jean-Didier HACHE, Εκτελεστικός Γραµµατέας (F)  

∆ιαµεσογειακή Επιτροπή 
•  Angelo PARELLO, Εκτελεστικός Γραµµατέας (I) 
•  Massimo MACALUSO, Τεχνικός ∆ιευθυντής (I) 

Επιτροπή Βόρειας Θάλασσας  
•  Gunn Marit HELGESEN, Πρόεδρος της Επιτροπής Βόρειας Θάλασσας – Mayor of Telemark (NO) 
•  Lars HAUKVIK, Εκτελεστικός Γραµµατέας (NO) 
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Αναπληρωµατικοί εκπρόσωποι Προέδρων Επιτροπών (*):  

 Επιτροπή Βαλτικής : Christel LILJESTRÖM, Chairman of the Regional Council of Itä-Uusimaa (FIN) 
 Επιτροπή Βόρειας Θάλασσας: Audrey FINDLAY, Leader of the Council, Aberdeenshire Council (UK), 

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βόρειας Θάλασσας 
 

Συµβούλιο ∆ιοίκησης:  
 Yves MORVAN, Πρόεδρος 
  Jacques BOULAU, Ταµίας 
 
Αναπληρωµατικά µέλη:  
 Φιλανδία  Harri HELMINEN, Πρόεδρος της Kymenlaakso 
 Γαλλία Paul VERGÈS, Πρόεδρος της Περιφέρειας Ρεϋνιόν – Υπεύθυνος για τις σχέσεις της CPMR 

µε την περιοχή του Ινδικού Ωκεανού  
 Σουηδία  Roland ANDERSSON, Chairman of Västra Götaland 
 Ηνωµένο Βασίλειο Roy PERRY, Executive Member, Hampshire County Council 

 
CPMR - Γενική Γραµµατεία: 

Xavier GIZARD, Γενικός Γραµµατέας 
Patrick ANVROIN, ∆ιευθυντής 
Philippe CICHOWLAZ, ∆ιευθυντής 
François DESRENTES, ∆ιευθυντής  
Julie GOURDEN, Εντεταλµένο στέλεχος 
Enrico MAYRHOFER, ∆ιευθυντής Επικοινωνίαςn 
Carol THOMAS, Μόνιµος Αντιπρόσωπος της CRPM στις Βρυξέλλες 
Marie-Agnès CHARON, Επικεφαλής της Γραµµατείας 

 
Παρατηρητές:  

 Kari AALTO, Manager of International Affairs, Council of Oulu Region (FIN) 
 Ana CALVO LÓPEZ, Jefe de Servicio de Asuntos UE, Región Murcia (E) 
 Patrice CAROLLO, Chef de la Mission Mer, Conseil Régional de Bretagne (F)  
 Rita CUTAJAR, Director EU Affairs, Ministry for Gozo (MT) 
 Jean-Yves DALLEAU, Conseiller Technique à la Présidence des R.U.P., Chargé de Mission, Conseil 
 Régional de la Réunion (F) 
 Piero DI MAGGIO, Dirigente Superiore, Regione Siciliana (I) 
 Cinzia FELCI, Responsabile Area Relazioni con l'UE, Ufficio di Bruxelles della Regione Lazio (I) 
 Paolo GIANNARELLI, Consigliere del Presidente per le Politiche Europee (I) 
 Christian GUYONVARC’H, Vice-Président, Conseil Régional de Bretagne (F) 
 Paul KANE, European Executive, Aberdeenshire Council (UK) 
 Tommy KARLSSON, International Director, Stockholm County (S) 
 Joseph B. MICALLEF, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (MT) 
 Javier MORALES FEBLES, Comisionado de Acción Exterior, Presidencia del Gobierno de Canarias (E) 
 Josefina MORENO BOLARÍN, Jefe de Sección de Coordinacción Juridica, Región Murcia (E) 
 Jörgen NIEMANN, European Officer, Västra Götaland (S) 
 Bjørn REISZ, Chief Planning Officer, Telemark County (N) 

 María José RODRÍGUEZ, Asesora UE, Gobierno del Principado de Asturias (E) 
 Per RØEN, International Liaison Officer, Rogaland County Council (NO) 
 Keijo SAHRMAN, Director of Regional and Industrial Development / Expert to the Mr Kurvinen (FIN) 
 Στέλιος ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ, ∆ιευθυντής Γραφείου του Γεν. Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης (GR) 
 Gordon SUMMERS, Principal European Officer, Highland Council (UK) 
 Μαρία ΤΙΚΜΑΝΙ∆Η, Σύµβουλος του Γεν. Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης (GR) 
 Jean-Louis URBAIN, Chargé de Mission Euro Méditerranée, Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur (F) 
 Tapio VÄLINORO, Executive Director, Regional Council of Kymenlaakso (FIN) 
 Marion ZAMMIT, Communications Co-ordinator, Ministry for Gozo (MT) 
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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 
 

Το πρακτικό της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου της Μαδέρας στις 3 Νοεµβρίου 2005  
εγκρίνεται οµόφωνα. 

Το Πολιτικό Γραφείο εγκρίνει το σχέδιο ηµερήσιας διάταξης της  συνεδρίασης 
 

      
 

Οι κκ. Jean-Yves LE DRIAN, Πρόεδρος (Βρετάνη) και Claudio MARTINI, Πρόεδρος της CRPM, 
κηρύσσουν την έναρξη των εργασιών του Πολιτικού Γραφείου. Και χαιρετίζουν την υποστήριξη και 
κατανόηση που επέδειξε την παραµονή ο Επίτροπος Borg, µε την ευκαιρία της ηµερίδας για την Ευρώπη της 
Θάλασσας. 
 
 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
 
Ο κ. Xavier GIZARD, Γενικός Γραµµατέας (CRPM), εισηγείται το θέµα – έγκριση των δηµοσιονοµικών 
προοπτικών για την περίοδο 2007-2013 και θεσµικό µέλλον της ΕΕ. Επισηµαίνει ότι η συµφωνία του 
Συµβουλίου το ∆εκέµβριο του 2005 περιλαµβάνει µια ρήτρα αναθεώρησης της δοµής του κοινοτικού 
προϋπολογισµού το 2008, ενώ παράλληλα ξεκινούν συζητήσεις σχετικά µε το θεσµικό µέλλον της ΕΕ 
(αναµόρφωση του σχεδίου Συνταγµατικής Συνθήκης). Οι χρονιές 2008 και 2009 θα είναι λοιπόν 
αποφασιστικές για τη διευκρίνιση των φιλοδοξιών της Ένωσης και τη µετάφρασή τους στις δηµοσιονοµικές 
προοπτικές της περιόδου 2014-2020. 
Η CRPM θα πρέπει κατά συνέπεια να είναι σε θέση να καταθέσει τις προτάσεις της πριν από το τέλος του 
2007. Εκτίθεται έτσι ένα πρόγραµµα εργασίας για το 2006, που περιλαµβάνει, ειδικότερα, ανάπτυξη 
προβληµατισµού γύρω από : 
- το µέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας, 
- τη θέση των Περιφερειών στην παγκοσµιοποίηση, 
- τη σηµασία των δηµογραφικών εξελίξεων στην Ευρώπη, 
θέµατα που θα επηρεάσουν σηµαντικά το µέλλον και θα πρέπει να συζητηθούν σε βάθος. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Xavier GIZARD παρουσιάζει το υπό επεξεργασία πρωτόκολλο συνεργασίας µε το 
Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για την Ανάπτυξη (PNUD), που έχει στόχο να ενισχύσει τις δυνατότητες 
συνεργασίας των Περιφερειών µελών µε τις Περιφέρειες της νότιας ακτής της Μεσογείου, των Βαλκανίων, 
της Μαύρης Θάλασσας, της Λατινικής Αµερικής, της Καραϊβικής και του νότιου Ειρηνικού. Το πρωτόκολλο 
αυτό προβλέπεται να υπογραφεί από τον Πρόεδρο Martini κατά τη διηµερίδα για « τη θέση των 
Περιφερειών στην παγκοσµιοποίηση» που θα πραγµατοποιηθεί στις Αζόρες στις 23 και 24 Ιουνίου 2006, µε 
διοργανωτή την CRPM και οικοδεσπότη τον Πρόεδρο César, υπό την αιγίδα του Προέδρου Barroso, 
Προέδρου της ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ∆ιευθυντή του PNUD και του κ. Pascal Lamy, Γενικού ∆ιευθυντή 
της Παγκόσµιας Οργάνωσης Εµπορίου (ΠΟΕ).  
 
Ο κ. Philippe CICHOWLAZ, ∆ιευθυντής (CRPM), εκθέτει το περιεχόµενο του δηµοσιονοµικού 
συµβιβασµού του ∆εκεµβρίου 2005 και παρουσιάζει µια σύγκριση µεταξύ των διάφορων σχετικών 
προτάσεων που κατατέθηκαν από το 2004, από την ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη λουξεµβουργιανή, και 
αργότερα τη βρετανική Προεδρία. 
 
Ο κ. Roy PERRY, Executive Member (Hampshire County Council), διερωτάται για το νόηµα της 
παραγράφου της πολιτικής θέσης για τις « ∆ηµοσιονοµικές προοπτικές και το θεσµικό µέλλον της ΕΕ»  που 
επικαλείται « περισσότερο σύγχρονες µορφές συλλογικής κινητοποίησης… Σαφώς προσδιορισµένους ίδιους 
πόρους». Και δηλώνει ότι οι βρετανικές Περιφέρειες δεν µπορούν να εγκρίνουν ένα κείµενο που κάνει 
αναφορά ή προτείνει τη θεσµοθέτηση κάποιου ευρωπαϊκού φόρου ή τέλους. 
 
Οι κκ. Jean-Yves LE DRIAN, Πρόεδρος (Βρετάνη) και Xavier GIZARD, Γενικός Γραµµατέας (CRPM), 
διευκρινίζουν ότι η παράγραφος αυτή δεν αναφέρεται σε κάποια συγκεκριµένη λύση. 
 
Ο κ. Christian GUYONVARC’H, Αντιπρόεδρος (Βρετάνη), σηµειώνει ότι η ευρωπαϊκή Επιτροπή 
απευθύνθηκε την περασµένη βδοµάδα στα Κράτη µέλη για να προτείνει συγκεκριµένο ύψος κονδυλίων για 
τη µελλοντική περιφερειακή πολιτική. Η πληροφορία αυτή ενδέχεται να κοινοποιήθηκε στις Περιφέρειες 
ορισµένων Χωρών, αυτό όµως δεν έγινε, απ’ ότι γνωρίζει, στη Γαλλία. Προτείνει λοιπόν να τοποθετηθεί επί 
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του θέµατος το Πολιτικό Γραφείο, ζητώντας τη γνωστοποίηση των προτάσεων σε όλες τις ευρωπαϊκές 
Περιφέρειες. 
 
Ο κ. Xavier GIZARD, Γενικός Γραµµατέας (CRPM), προτείνει να ενσωµατωθεί αναφορά σ’ αυτό το σηµείο 
στη ∆ιακήρυξη για τις « ∆ηµοσιονοµικές προοπτικές και το θεσµικό µέλλον της ΕΕ ». 
 
Συµπληρωµένη έτσι, η ∆ιακήρυξη του Πολιτικού Γραφείου εγκρίνεται οµόφωνα, όπως και το πρόγραµµα 
εργασίας. 
 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ  
 
Πράσινη Βίβλος για την Ευρώπη της Θάλασσας :  
 
Ο κ. Patrick ANVROIN, ∆ιευθυντής (CRPM), παρουσιάζει τη 2η συµβολή της CRPM στην Πράσινη Βίβλο 
για τη µελλοντική ναυτιλιακή πολιτική της ΕΕ. 
 
Η κυρία Kathleen MATHESON, Councillor (Highland), ζητά να γίνει αναφορά και στη 2η συµβολή, όπως 
έγινε στη διακήρυξη της Brest που εγκρίθηκε την παραµονή, στις αποµονωµένες ναυτικές Περιφέρειες, τις 
νησιώτικες ακτές και τις Εξόχως αποµακρυσµένες Περιφέρειες. Αποφασίζεται συµπλήρωση του κειµένου σ’ 
αυτή την κατεύθυνση. 
 
Ο κ. Jean-Yves LE DRIAN, Πρόεδρος (Βρετάνη), ανησυχεί γιατί ο Επίτροπος Borg δεν φάνηκε πεπεισµένος 
για την αυτόµατη µετάβαση από την Πράσινη στη Λευκή Βίβλο. Υπενθυµίζει, εξάλλου, ότι οι θεµατικές της 
κατάρτισης και των ανθρώπινων πόρων αντανακλούν σοβαρότατους προβληµατισµούς των περιφερειών 
στο πλαίσιο των εργασιών της CRPM. Εκτιµά, τέλος, ότι τη στιγµή που θα µελετηθεί το « Πακέτο Erika III », 
θα πρέπει να γίνει καταγραφή της κατάστασης και όλων των εργαλείων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. 
 
Ο κ. Roy PERRY, Executive Member (Hampshire County Council), δηλώνει ικανοποιηµένος για την 
ισορροπία που επιτεύχθηκε µεταξύ νησιών και Υπερπόντιων Περιφερειών στο προτεινόµενο κείµενο. 
Εκτιµά, ωστόσο, ότι το σηµείο 2.15 για τον έλεγχο των λιµενικών δραστηριοτήτων δεν θα έπρεπε να 
αναφέρει ότι οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να αναλαµβάνονται αποκλειστικά από το «ευρωπαϊκό 
επίπεδο». Ο ίδιος εύχεται µόνο τον αποτελεσµατικό έλεγχο των λιµανιών. Η συµβολή τροποποιείται σ’ αυτή 
την κατεύθυνση. 
 
Η 2η συµβολή της CRPM στην Πράσινη Βίβλο µε τίτλο « Οι Περιφέρειες, θεµιτοί εταίροι µιας  φιλόδοξης 

ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής» εγκρίνεται από το Πολιτικό Γραφείο  
 
 
Ενδιάµεση αναθεώρηση της Λευκής Βίβλου για την ευρωπαϊκή πολιτική των µεταφορών :  
 
Ο κ. Patrick ANVROIN, ∆ιευθυντής (CRPM), παρουσιάζει την απάντηση της CRPM στη διαβούλευση που 
οργάνωσε η ευρωπαϊκή Επιτροπή για την «ενδιάµεση αναθεώρηση της Λευκής Βίβλου για την ευρωπαϊκή 
πολιτική των µεταφορών», υπογραµµίζοντας παράλληλα τις προτεραιότητες για το µέλλον.  
 

Το κείµενο εγκρίνεται από το Πολιτικό Γραφείο 
 
Πράσινη Βίβλος για τις κλιµατικές αλλαγές :  
 
Ο κ. François DESRENTES, ∆ιευθυντής (CRPM), παρουσιάζει το σχέδιο επιστολής «Προσαρµογή των 
Παράκτιων Περιφερειών στις κλιµατικές αλλαγές» και προτείνει στο Πολιτικό Γραφείο να συστήσει µια 
εξειδικευµένη οµάδα εργασίας της CRPM, συγκροτηµένη από εκπροσώπους όσων  περιφερειών έχουν ακτές στις 
θαλάσσιες λεκάνες της Ευρώπης.  
 
Ο κ. Claudio MARTINI (Πρόεδρος CRPM) ρωτά αν υπάρχουν παρεµβάσεις. 
 
Ο κ. Paul VERGES (Πρόεδρος του νησιού Ρεϋνιόν) χαιρετίζει το κείµενο, υπενθυµίζοντας ότι η Ευρώπη 
είναι η ήπειρος µε το µεγαλύτερο µήκος ακτών και ότι η άνοδος της στάθµης της θάλασσας λόγω της 
υπερθέρµανσης του πλανήτη θα δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα τόσο στη βόρειο Ευρώπη όσο και σε 
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Περιφέρειες του νότου, όπως η Περιφέρεια Provence-Alpes-Côte d’Azur (που είναι εξαρτηµένη για την 
ύδρευσή της από τις Άλπεις και της οποίας οι υδατικοί πόροι απειλούνται από την τήξη των πάγων). Η 
διαφορά στις θερµοκρασίες που καταγράφουµε σήµερα είναι ανάλογη εκείνης που σηµειώθηκε µετά την 
τελευταία εποχή των παγετώνων.  
 
Η κυρία Gunn Marit HELGESEN, Πρόεδρος της Επιτροπής Βόρειας Θάλασσας - Mayor of Telemark 
επισηµαίνει ότι η Επιτροπή Βόρειας Θάλασσας έχει επίσης ασχοληθεί στο παρελθόν µε την προβληµατική 
των κλιµατικών αλλαγών.  
 

Το κείµενο εγκρίνεται από το Πολιτικό Γραφείο 
 
 
Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη :  
 
Ο κ. François DESRENTES, ∆ιευθυντής (CRPM), παρουσιάζει τη « Θεµατική στρατηγική για την προστασία 
και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος» επισηµαίνοντας ότι χρειάζεται ένα νέο πολιτικό µέσο που να 
µπορεί να πάρει τη µορφή κοινοτικής οδηγίας.  
 

Το κείµενο εγκρίνεται από το Πολιτικό Γραφείο 
 
 
ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2006 
 
Ο κ. Claudio MARTINI, Πρόεδρος (CRPM), δίδει το λόγο στα µέλη του Συµβουλίου ∆ιοίκησης για την 
παρουσίαση των λογαριασµών της CRPM. 
 
Ο κ. Yves MORVAN, Πρόεδρος του Συµβουλίου ∆ιοίκησης διευκρινίζει ότι οι παρουσιαζόµενοι συνηµµένοι 
λογαριασµοί είναι πάντα προσεγγιστικοί γιατί οι λογαριασµοί οριστικοποιούνται από τον Επίτροπο ελεγκτή 
το Μάρτιο. Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός 2005 πρέβλεπε ένα έλλειµµα 44.440 €. Για την CRPM, ωστόσο, 
και τις γεωγραφικές της Επιτροπές, το έλλειµµα δεν θα φθάσει τελικά σ’ αυτό το ύψος.  
 
Ο κ. Yves MORVAN υπενθυµίζει ότι σύµφωνα µε τις αποφάσεις που πήρε το Πολιτικό Γραφείο στο Γαλάτι, 
τον Ιούνιο 2005, µέρος του αποθεµατικού της CRPM χρησιµοποιήθηκε για την υλοποίηση ορισµένων έργων 
συνεργασίας :  

- Οργάνωση διηµερίδας στη Βαρκελώνη, στις 25-26 Νοεµβρίου 2005,  
- Αναδιάρθρωση της ιστοσελίδας της CRPM , 
- Συµβολή στο έργο Ευρώπη της Θάλασσας,  
- Υποστήριξη δύο ηµερίδων της Επιτροπής Βόρειας Θάλασσας.  

 
Ο κ. Jacques BOULAU, Ταµίας του Συµβουλίου ∆ιοίκησης υπενθυµίζει ότι δύο Περιφέρειες, η Καλαβρία και 
η Ταγγέρη-Tétouan δεν έχουν καταβάλει συνδροµή από. 
 
Ο κ. Claudio MARTINI ανακοινώνει ότι συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο της Καλαβρίας, που τον 
διαβεβαίωσε ότι η εκκρεµότητα αυτή θα τακτοποιηθεί σύντοµα. 
 
Ο κ. Jacques BOULAU παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε το πρόγραµµα διαπεριφερειακής 
συνεργασίας Gédéri στο οποίο η CRPM, µετά από συµφωνία µε τις ενδιαφερόµενες Περιφέρειες, αποφάσισε 
να δώσει τέλος. Ο κ. Jacques BOULAU υπενθυµίζει ότι το Gédéri έχει στόχο να βελτιώσει τη νησιώτικη 
διαχείριση τοµέων που συνιστούν σηµεία αδυναµίας. Το πρόγραµµα αυτό είχε εγκριθεί κατά τη Γενική 
Συνέλευση της Επιτροπής των Νησιών το 2002. 
 
Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 2003 για µια διάρκεια 4 ετών, µε τη συµµετοχή 12 εταίρων, από τους 
οποίους οι 10 είναι νησιά µέλη της Επιτροπής των Νησιών. Για την προώθησή του προσλήφθηκαν τότε δύο 
υπάλληλοι. 
Στο πλαίσιο αυτό, η CRPM υποχρεώθηκε επί 3 χρόνια να παρέχει ταµειακές προκαταβολές που έφτασαν τα 
550.000 €.  Τελικά, τα δύο πρόσωπα που είχαν προσληφθεί ειδικά για το έργο, απολύθηκαν.  
 
Μέχρι σήµερα έχουν καταβληθεί ή εκταµιευτεί 334.000 ευρώ από την Αυτοδιοίκηση της Κορσικής. Αποµένει 
προς είσπραξη ένα υπόλοιπο 216.000 €, που η CRPM επιδιώκει να εισπράξει πλήρως πριν από το καλοκαίρι. 
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Ο τρόπος χειρισµού του θέµατος παρακολουθείται από το Συµβούλιο ∆ιοίκησης, θα εξεταστεί σε συνεργασία 
µε τον Επίτροπο ελεγκτή των λογαριασµών της CRPM και θα εκτεθεί αναλυτικά στην επόµενη συνεδρίαση 
του Πολιτικού Γραφείου. 
 
 
ΝΕΕΣ  ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙΣ  / ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Ο κ. Xavier GIZARD, Γενικός Γραµµατέας (CRPM) εκθέτει την « Αξιοποίηση των απαντήσεων στο 
ερωτηµατολόγιο ικανοποίησης που διακίνηθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της» καταθέτοντας την 
προσψπική του ικανοποίηση από το γεγονός ότι πάνω από 60% των Περιφερειών ανταποκρίθηκαν (κείµενο 
συνηµµένο).  
Ο κ. Xavier GIZARD ανακοινώνει στο Πολιτικό Γραφείο την αίτηση προσχώρησης της Άνω Νορµανδίας, 
που γίνεται δεκτή οµόφωνα. Σηµειώνει, αντίθετα, πως το νησί Wight (UK), η Finnmark (NO) και το 
Gloucestershire (UK) αποφάσισαν να αποσυρθούν από την CRPM, ενώ η Περιφέρεια της Ταγγέρης δεν 
καταβάλλει τις συνδροµές της επί τρία χρόνια. Ας αποφασίσει το Πολιτικό Γραφείο αν πρέπει να 
προχωρήσει σε διαγραφή της συγκεκριµένης Περιφέρειας.  
 
Ο κ. Piero DI MAGGIO, Υπεύθυνος των Ευρωµεσογειακών Σχέσεων (Σικελία), υπενθυµίζει ότι η 
Περιφέρεια Ταγγέρης είναι πρόθυµη να πληρώσει, αλλά υπάρχει ένα πρόβληµα µε την απαραίτητη για την 
εκταµίευση άδεια της κεντρικής Κυβέρνησης. Ζητά λοιπόν να δοθεί παράταση µερικών µηνών.  
 
Ο κ. Claudio MARTINI προτείνει στο Πολιτικό Γραφείο να αναµείνει τη συνεδρίαση Gozo πριν 
αποφασίσει οριστικά για το θέµα, και να υπάρξει στο µεταξύ φιλική επαφή µε την πρεσβεία του Μαρόκου, 
σε µια προσπάθεια να καταβληθούν τα.  
 

Το ζήτηµα κλείνει 
 
Η κυρία Giovanna DEBONO, Υπουργός του Gozo (Μάλτα), έχει το λόγο για να παρουσιάσει την επόµενη 
συνεδρίαση του οργάνου στο Gozo (Μάλτα), που συγκαλείται στις 5 Μαϊου 2006.  Χαιρετίζει την απόφαση 
για διοργάνωση µιας συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου της CRPM στο Gozo και δηλώνει βέβαιη ότι θα 
σηµειωθεί µεγάλη συµµετοχή µελών του οργάνου στη συνεδρίαση. Στη συνέχεια δίδει κάποιες χρήσιµες 
πληροφορίες για το νησί και τους διάφορους τρόπους προσπέλασής του.   
 
Ο κ. Αντώνης ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικός Γραµµατέας της Επιτροπής Βαλκανίων / Μαύρης 
Θάλασσας (GR) επισηµαίνει στο Πολιτικό Γραφείο ότι η Επιτροπή Βαλκανίων / Μαύρης Θάλασσας la δεν 
θα συνέλθει τον Ιούνιο, αλλά, κατά πάσα πιθανότητα, το Σεπτέµβριο στη Σάµο (GR) ή τη Rijeka (HR).  
 
Ο κ. Xavier GIZARD, Γενικός Γραµµατέας (CRPM), παρεµβαίνει για να υπενθυµίσει στους παρισταµένους 
ότι η επόµενη γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί στη Μούρθια (E) µε συµµετοχή και της Danuta 
Hübner, ευρωπαίου Επιτρόπου αρµόσιου για την περιφερειακή πολιτική. Ας σηµειωθεί ότι προς το παρόν 
δεν προβλέπεται συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της CRPM στο διάστηµα µεταξύ Μάλτας και 
Μούρθιας. Προτείνει λοιπόν στα µέλη του οργάνου να εξετάσουν στη Μάλτα τη σκοπιµότητα για τη 
σύγκληση µιας ενδιάµεσης συνεδρίασης το καλοκαίρι.   
 
Ο κ. Claudio MARTINI κλείνει τις εργασίες και ευχαριστεί θερµά την Περιφέρεια της Βρετάνης και το ∆ήµο 
της Brest για τη φιόξενία τους. 
 
Ο κ. Jean-Yves LE DRIAN ευχαριστεί επίσης όλους τους συµµετέχοντες στη συνεδρίαση.  
 
 

Η συνεδρίαση λήγει 
 


