
 
                                                                                         

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΠΑΣΟΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ   
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

Βρυξέλλες,  11/6/2003 
 

Ο Ιωάννης Κουκιάδης εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Παρευξείνια Συνδιάσκεψη στη Μολδαβία. 

 
Ο πρόεδρος του ΕΚ κ. Πατ Κοξ όρισε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Ιωάννη 
Κουκιάδη να τον εκπροσωπήσει στις εργασίες της 26ης Συνόδου της Γενικής 
Συνέλευσης Κοινοβουλίων του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου 
Πόντου, που λαµβάνει χώρα  στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας Κισινάου στις 11 και 
12 Ιουνίου 2003.  
 
Είναι η τέταρτη συνεχής φορά που ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς  Ιωάννης  Κουκιάδης 
εκπροσωπεί  το ΕΚ στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, η οποία  φέτος  
πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη φάση για τις µελλοντικές σχέσεις του 
Οργανισµού  Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου  µε την ΕΕ.  
 
Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα µια ανακοίνωση που προσδιορίζει 
τη στρατηγική της ΕΕ µε τους γείτονές της, µε τίτλο: «Ευρύτερη Ευρώπη, 
γειτονικές σχέσεις».  Το θέµα παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον και για τα ελληνικά 
συµφέροντα, κατά το µέτρο που στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής επιζητείται για τις 
χώρες που δεν θα ενταχθούν στην ΕΕ, η διαµόρφωση ενός κοινού οικονοµικού 
χώρου και η σταδιακή προσαρµογή των χωρών αυτών στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο.  
Αυτή η εξαγωγή του ευρωπαϊκού κεκτηµένου µεταφράζεται ειδικά για τη χώρα 
µας, που είναι η µόνη χώρα που µετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην 
Παρευξείνια Συνδιάσκεψη,  σε δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σε 
συγκεκριµένα θέµατα, όπως η συνεργασία στον τοµέα της ενέργειας, η προώθηση 
της κοινωνίας της πληροφορίας, τα θέµατα της αγοράς υπηρεσιών, όπου εντάσσεται 
και ο τουρισµός, η συνεργασία στον πολιτισµικό χώρο καθώς και η καταπολέµηση 
του διασυνοριακού εγκλήµατος.  
 
∆εδοµένου ότι υπάρχει και έντονο ενδιαφέρον για τις χώρες της νοτίου Μεσογείου, η 
Ελλάδα, ως εκ της θέσης της, είναι η χώρα που θα πρέπει να µεριµνήσει για τη 
διατήρηση ισορροπίας στα θέµατα συνεργασίας ανάµεσα στις χώρες της 
νοτίου Μεσογείου και αυτές της ανατολικής Ευρώπης. 
 
Ο ευρωβουλευτής κ. Κουκιάδης ανέπτυξε κατά την οµιλία του στην συνδιάσκεψη 
τους τρόπους µε τους οποίους θα πρέπει να αναπτυχθούν οι σχέσεις µεταξύ ΕΕ και 
Οργανισµού  Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, επισηµαίνοντας  την 
ανάγκη να υπάρξει συγκεκριµένη πρόταση, προκειµένου να καµφθούν ορισµένοι 
δισταγµοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,   η οποία  επί του παρόντος προωθεί τις  
διµερείς εταιρικές σχέσεις  και υποβαθµίζει τις συνεργασίες σε περιφερειακό επίπεδο.  
 
Κλείνοντας, ο ευρωβουλευτής κ. Κουκιάδης επεσήµανε ότι "πρέπει να εργαστούµε 
από κοινού για να µεταδοθούν τα οφέλη της  διεύρυνσης και ότι αυτό πρέπει να 



αντανακλάται σε ένα όραµα για την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων µε τους γείτονες 
της Ευρώπης". 
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