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

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006(17:00-19:00) – ΜΟΥΡΘΙΑ (ΙΣΠΑΝΙΑ)   
 

ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ CRPM (17:00 -17:30) 

Μετά α̟ό ̟ρόταση κάθε εθνικής αντι̟ροσω̟ίας και κάθε Γεωγραφικής Ε̟ιτρο̟ής της CRPM, το Πολιτικό 
Γραφείο της CRPM ανανεώνεται και ̟άλι (βλ. συνηµµένη, τη λίστα του Γραφείου). 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ CRPM (17:45 – 19:00) 

1- Εκλογή του Προέδρου της CRPM 

Κατό̟ιν ̟ρότασης του Προέδρου Valcarcel Siso, ο κ. Claudio Martini ε̟ανεκλέγεται Πρόεδρος της CRPM 
δια χειροκροτήµατος. Ευχαριστεί το Πολιτικό Γραφείο για την εκλογή του, την ο̟οία εκλαµβάνει ως ψήφο 
εµ̟ιστοσύνης. Καταδεικνύει τους δύο κύριους φακέλους για δια̟ραγµάτευση για τα ερχόµενα δύο έτη :  τη 
συνάντηση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, καθώς και την ε̟ιτυχία της Πράσινης Βίβλου όσον 
αφορά στη ναυτιλία. 

2- Εκλογή των Αντι̟ροέδρων 
Ο κ. Claudio  Martini ̟ροτείνει τη διατήρηση της υ̟άρχουσας κατάστασης, ήτοι ένας ̟ρώτος Αντι̟ρόεδρος 
και τέσσερις Αντι̟ρόεδροι. 
Εκλέγονται µετά α̟ό ̟ρόταση του Προέδρου Martini : 

� Πρώτη Αντι̟ρόεδρος : Κα Gunn Marit Helgesen (Telemark) . 

� Αντι̟ρόεδροι : Κα Giovanna Debono (Gozo) ; Ο κ. Xaralambos Kokkinos (Νότιο Αιγαίο) ; Κα 
Kathleen Matheson (Highland), Ο κ. Ramón Luis Valcarcel Siso (Μούρθια).  

3-Υιοθέτηση σχεδίου ̟ροϋ̟ολογισµού για το 2007 και οικονοµική κατάσταση τρέχοντος έτους 

Ο κ. Jacques Boulau, Ταµίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της CRPM, κάνει τον α̟ολογισµό γύρω α̟ό την 
άσκηση 2006 και ̟αρουσιάζει το σχέδιο ̟ροϋ̟ολογισµού για το 2007.  

Το ̟αρόν οικονοµικό έτος εκτυλίσσεται σύµφωνα µε τις ̟ροβλέψεις. 

Σχετικά µε το σχέδιο του ̟ροϋ̟ολογισµού για το 2007, σηµειώνει ̟ως, σύµφωνα µε την α̟όφαση ̟ου 
̟άρθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση του Stavanger του 2004, η κατακράτηση των εισφορών θα έχει ως βάση 
το ε̟ίσηµο νούµερο του ευρω̟αϊκού ̟ληθωρισµού, ήτοι 2.48%. Το σχέδιο ̟ροϋ̟ολογισµού του 2007 
εµφανίζει µια αύξηση γύρω στο 2% για δα̟άνες ̟ροσω̟ικού, λειτουργικά χρέη και γενικότερα χρέη 
διαχείρισης, καθώς ε̟ίσης και µία µείωση των εξόδων µετακίνησης.   

Ένας έκτακτος φάκελος  5000 €  ̟ροβλέ̟εται για την ενίσχυση της διοργάνωσης ενός σεµιναρίου στη Βόρεια 
Θάλασσα.  
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Για την ενεργο̟οίηση της υ̟ογεγραµµένης συµφωνίας µε το PNUD, ̟ροτείνεται η κατακράτηση 120 000 € 
α̟ό το α̟οθεµατικό Ταµείο ως συλλογικό ̟ρόγραµµα. Η διάταξη αυτή ισχύει µόνο για ένα έτος. 

Συνολικά ̟ροτείνεται ένα ισοζυγισµένο ̟λάνο ̟ροϋ̟ολογισµού. 

Το σχέδιο του ̟ροϋ̟ολογισµού για το 2007 υιοθετείται α̟ό το Πολιτικό Γραφείο χωρίς να έχουν σηµειωθεί 
αντιδράσεις ή ̟αρατηρήσεις. 

4-  Τρο̟ολογία του Οργανωτικού Καταστατικού Χάρτη της CRPM 

Ο κ. Xavier Gizard ̟αρουσιάζει µια ̟ρόταση για την τρο̟ολογία του άρθρου 11,  εδ. 2.α. του Οργανωτικού 
Καταστατικού Χάρτη της CRPM, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση. Η τρο̟ολογία αυτή αφορά στην 
ε̟αναφορά ενός ̟ροαιρετικού ̟λαφόν εισφορών για τις ̟εριφέρειες µε µεγάλο ̟ληθυσµό.  
Το Πολιτικό Γραφείο εγκρίνει αυτή την ̟ρόταση. 

Η κα Gunn Marit Helgesen (Telemark) σηµειώνει ̟ως η Ε̟ιτρο̟ή της Βόρειας Θάλασσας υ̟οστηρίζει 
αυτήν την τρο̟ολογία. Στρέφει την ̟ροσοχή του Πολιτικού Γραφείου στο µηχανισµό ένταξης σχετικό µε την 
̟ρώτη βαθµίδα διακρατικής διοίκησης. Σε ορισµένες ̟ερι̟τώσεις η δεύτερη βαθµίδα µ̟ορεί να α̟οδειχθεί  
η ορθή. Προτείνει, για την Γερµανία, η δεύτερη βαθµίδα διοίκησης να µ̟ορεί να είναι µέλος της CRPM και 
της Ε̟ιτρο̟ής της Βόρειας Θάλασσας. 

Ο κ. Claudio Martini ̟ροτείνει την εµβάθυνση αυτού του σηµείου και την εξέτασή του κατά το ε̟όµενο 
Πολιτικό Γραφείο της Φλωρεντίας, το Φεβρουάριο του 2007. 

5-  Εξέταση σχεδίου τελικής διακήρυξης και ψηφισµάτων  

Ο κ. Patrick Anvroin, Υ̟εύθυνος της οµάδας σύνθεσης των ψηφισµάτων, ̟αρουσιάζει τις ̟ροτάσεις 
τρο̟ολογίας του σχεδίου τελικής διακήρυξης ̟ου εξετάστηκαν α̟ό την οµάδα. 

����. Κατατέθηκαν τέσσερις τρο̟ολογίες σχετικά µε το σχέδιο της τελικής διακήρυξης :    

- γύρω α̟ό το σηµείο 19 σχετικά µε τη γεωργία, α̟ό τα Highland. 

- γύρω α̟ό το σηµείο 20 σχετικά µε τον ανταγωνισµό, α̟ό τα Highland. 
-  γύρω α̟ό το σηµείο 31 σχετικά µε τη διακυβέρνηση, α̟ό τις βρετανικές ̟εριφέρειες. 

- γύρω α̟ό το σηµείο 33 α̟ό την Άνω Νορµανδία, σχετικά µε την εισαγωγή της έννοιας του Τόξου     
Μάγχης. 

Ο κ. Claudio Martini δηλώνει σύµφωνος ̟άνω στις τρεις ̟ρώτες τρο̟ολογίες και ζητά να γίνει συζήτηση 
̟άνω στην τέταρτη, καθώς η οµάδα σύνθεσης ψηφισµάτων δεν το̟οθετήθηκε ε̟ί του θέµατος. 

Ο κ. Roy Perry (Hampshire) ε̟ιµένει στο να υ̟άρξει µια αναφορά στο Τόξο της Μάγχης στην τελική 
διακήρυξη. ∆ιευκρινίζει ̟ως το τελευταίο σηµαίνει ̟ολλά για τις βρετανικές ̟εριφέρειες.  

Ο κ. Claudio Martini δια̟ιστώνει ̟ως δεν υ̟άρχει κά̟οια ένσταση στη διαδικασία και ̟ροτείνει την 
υιοθέτηση της τρο̟ολογίας αυτής. 

Το Πολιτικό Γραφείο εγκρίνει αυτή την ̟ρόταση. 

Το τρο̟ο̟οιηµένο σχέδιο τελικής διακήρυξης εγκρίνεται οµόφωνα α̟ό το Πολιτικό Γραφείο. 

����. Σχέδια ψηφισµάτων 

Ο κ. Patrick Anvroin ̟αρουσιάζει τα εξής τέσσερα σχέδια ̟ου εξετάστηκαν α̟ό την οµάδα σύνθεσης 
ψηφισµάτων, δηλ. : 

- Σχέδιο ψηφίσµατος σχετικά µε τις ̟ροκλήσεις  της ναυτιλιακής ̟ολιτικής στις ̟εριφέρειες της 
Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας. 

- Σχέδιο ψηφίσµατος σχετικά µε την Πολιτική της βορινής διάστασης για το 2007 και µετά 

- Σχέδιο ψηφίσµατος σχετικά µε την αλιεία και τις ̟ροστατευόµενες ζώνες. 

-      Σχέδιο διακήρυξης της ∆ιαµεσογειακής Ε̟ιτρο̟ής. 

Τα τρία ̟ρώτα σχέδια εγκρίνονται οµόφωνα α̟ό το Πολιτικό Γραφείο. 
 
Σχετικά µε το τέταρτο σχέδιο, ο κ. Patrick Anvroin σηµειώνει ̟ως η οµάδα σύνθεσης ψηφισµάτων ̟ροτείνει 
την κατάργηση της αναφοράς «στο Λίβανο» εφόσον οι συνέ̟ειες της ̟ρόσφατης σύρραξης στη Μέση 
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Ανατολή δεν αφορούν µονάχα σε αυτό το κράτος. Υ̟ογραµµίζει εξάλλου τη δυσκολία τρο̟ο̟οίησης ενός 
κειµένου το ο̟οίο έχει ήδη εγκριθεί α̟ό µία Γεωγραφική Ε̟ιτρο̟ή.  

Οι Κυρίες Christel Liljeström και Gunn Marit Helgesen δηλώνουν την αντίθεσή τους στην αναφορά 
µονάχα σε ένα κράτος (Λίβανος). 

Ο κ. Angelo Parello σηµειώνει ̟ως δεν µ̟ορούµε να τρο̟ο̟οιήσουµε ένα κείµενο ̟ου έχει ήδη ψηφιστεί, 
αν και µ̟ορεί να γίνει µια ̟ρόταση σε αυτή την κατεύθυνση, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ̟άντα ̟ως θα ψηφιστεί 
α̟ό τη Γενική Συνέλευση. 
 
Ο κ. Claudio Martini υιοθετεί την ̟ρόταση του κ. Angelo Parello. 
 
Η κα Josefina Moreno ε̟ιθυµεί να ενηµερωθεί α̟ό το Πολιτικό Γραφείο για το αν υ̟άρχει αναφορά στο 
σχέδιο της τελικής διακήρυξης –ή σε κά̟οιο άλλο κείµενο- στην Ανά̟τυξη α̟ό κοινού, για την ο̟οία έγινε 
λόγος στη Γενική Συνέλευση της ∆ιαµεσογειακής Ε̟ιτρο̟ής. 

6- Αίτηση ένταξης 

Η αίτηση ένταξης της ̟εριφέρειας του Ελσίνκι (Uusimaa, Φινλανδία) εγκρίνεται α̟ό το Πολιτικό Γραφείο. 

7-  Ε̟όµενες συνεδριάσεις του Πολιτικού Γραφείου 

-  Στις 16 Φεβρουαρίου του 2007, στη Φλωρεντία (Τοσκάνη, Ιταλία) 
- Στις 8 Ιουνίου του 2007 στη Bialowieza (Podlaskie, Πολωνία) 
 

Η κα Bente Nielsen (Århus) θέλει να ενηµερώσει το Πολιτικό Γραφείο ̟ως ε̟ρόκειτο για την τελευταία 
̟ροσω̟ική της συµµετοχή στις εργασίες της CRPM ̟ροτού κάνει την α̟οχώρησή της α̟ό την ̟ολιτική 
σκηνή. Ευχαριστεί τα µέλη του Πολιτικού Γραφείου και την Γενική Γραµµατεία.  
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

•  Λίστα του νέου Πολιτικού Γραφείου 
 


