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Το νομικό πλαίσιο τηρ Ανθπωπιστικήρ Βοήθειαρ στην Ε.Ε.  

 

Δηζαγσγηθφ θείκελν - Δπηκέιεηα: 

Διεπζεξία Καθαξψλα 

Κεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά,  

Γφθηκε Δξεπλήηξηα Θ.Δ.ΓΗΑ. 

 

 

Οη ζεκαηηθνί θάθεινη πεξηέρνπλ θαηάινγν κε θαλνληζηηθέο θαη πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο, 

λνκνινγία θαη θνηλνβνπιεπηηθέο εξσηήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα επξσπατθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Ο θαηάινγνο δελ είλαη πιήξεο, αιιά πεξηιακβάλεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο ηζρχνπζεο 

πξάμεηο γηα ην ππφ εμέηαζε ζέκα. 
 

 

Ζ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα απνηειεί βξαρππξφζεζκν κέζν, πνπ απνβιέπεη θπξίσο ζηε 

δηάζσζε αλζξψπσλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη 

παξνρή αξσγήο ζε πιεγέληεο πιεζπζκνχο, πεξηιακβάλνληαο ελέξγεηεο άκεζεο 

αξσγήο, πξφιεςεο θαηαζηξνθήο θαη ελέξγεηεο αλαζπγθξφηεζεο. Πξφθεηηαη γηα 

ελέξγεηεο πξνθαηαξθηηθέο θαη κεηαγελέζηεξεο ησλ πεξηζηάζεσλ, πνπ ζθνπφ έρνπλ λα 

ειαηηψζνπλ ηνλ αλζξψπηλν πφλν. 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζεσξείηαη σο ν θχξηνο ρνξεγφο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν, θαζψο αλαιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο αλζξσπηζηηθήο θχζεσο ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα. Τπφ κνξθή ρξεκαηνδνηήζεσλ, παξνρήο αγαζψλ, ππεξεζηψλ, 

ηερληθήο ζπλδξνκήο, ζηφρν έρεη ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε άηνκα πνπ ηελ ρξεηάδνληαη 

αλεμαξηήησο θχινπ, θπιήο, ζξεζθείαο είηε πνιηηηθήο πεπνίζεζεο, θαζψο θαη λα 
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βνεζήζεη ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ επείγνπζα αληηκεηψπηζε θξίζεσλ πνπ πιήηηνπλ 

ζνβαξά ιανχο είηε πξφθεηηαη γηα θπζηθέο θαηαζηξνθέο είηε γηα θαηαζηξνθέο 

πξνθαινχκελεο απφ άλζξσπν είηε γηα δηαξζξσηηθέο θξίζεηο. 

 

Ζ δξάζε ηεο Δ.Δ. ζηεξίδεηαη ζηηο ζεκειηψδεηο αλζξσπηζηηθέο αξρέο ηεο 

νπδεηεξφηεηαο, ηεο ακεξνιεςίαο, ηεο αλεμαξηεζίαο, θαη ιεηηνπξγεί βάζεη 3 κέζσλ: 

 

α)  ηεο έθηαθηεο βνήζεηαο, ε νπνία παξέρεηαη ζε ρξήκα γηα ηελ αγνξά θαη ηελ 

δηάζεζε βαζηθψλ αγαζψλ (θάξκαθα, ηξφθηκα, θαηαιχκαηα) θαη νθείιεη λα είλαη 

άκεζε θαη επέιηθηε, 

β)  ηεο επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο, ε νπνία παξέρεηαη κε 2 κνξθέο. Ζ Έλσζε παξέρεη 

ηξφθηκα ζε πιεγείζεο πεξηνρέο απφ ιηκφ ή μεξαζία θαη ρνξεγεί έθηαθηε 

επηζηηηζηηθή βνήζεηα ζε πεξηπηψζεηο έιιεηςεο ηξνθίκσλ ιφγσ αλζξσπνγελψλ ή 

απξφβιεπησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ.  

γ)  ηεο βνήζεηαο ζε πξφζθπγεο απφ πεξηνρέο ζπγθξνχζεσλ. 

 

Ζ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Δ.Δ. κπνξεί λα θηλεηνπνηεζεί θαηφπηλ 

αηηήζεσο ηεο Δπηηξνπήο, ησλ ΚΘΟ, δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή 

άιιεο ρψξαο. Γηα ηελ δηεμαγσγή, ηελ δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ αλζξσπηζηηθψλ ελεξγεηψλ ηεο Έλσζεο ππεχζπλε είλαη ε Δπηηξνπή. 

 

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη αλσηέξσ ζηφρνη πνπ έρεη ζέζεη ε Δ.Δ., ε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα 

νθείιεη λα δηακνηξάδεηαη κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ. Ζ ππεξεζία ηεο 

Δ.Δ. ECHO, δηαζέηεη παγησκέλεο πνιηηηθέο πνηνηηθήο αλζξσπηζηηθήο πξνζέγγηζεο, νη 

νπνίεο βαζίδνληαη ζηνλ ζπλερή δηάινγν κε ηνπο δηεθπαηξενχληεο εηαίξνπο, ζηελ 

ηαρεία ζπγθέληξσζε πφξσλ θαζψο θαη ζηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ 

αλαγθψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. 

 

Ζ ECHO δεκηνπξγήζεθε ην 1992 θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο. Πξσηαξρηθφ θαζήθνλ ηεο είλαη 

λα ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο παξνρήο άκεζεο βνήζεηαο θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο 

αθεξαηφηεηαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ αηφκσλ. Υξεκαηνδνηεί θαη ζπληνλίδεη 

ελέξγεηεο ζπγθέληξσζεο πφξσλ, εμαζθάιηζεο νκάδσλ δηάζσζεο θαη δεκηνπξγίαο 

θηλεηψλ λνζνθνκείσλ, αλαζέηνληαο παξάιιεια ζε εηαίξνπο ηεο ηελ δηαρείξηζε 

πξνγξακκάησλ έθηαθηεο βνήζεηαο θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη 
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εμνπιηζκνχ. πλεξγάδεηαη κε πεξηζζφηεξνπο απφ 200 εηαίξνπο, εθ ησλ νπνίσλ κέξνο 

είλαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, εηδηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΟΖΔ, ν Γηεζλήο Δξπζξφο 

ηαπξφο, θαη νη νπνίνη έρνπλ ππνγξάςεη κηα ζχκβαζε εηαηξηθήο ζρέζεο κε ηελ 

Δπηηξνπή. Υξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Θνηλφηεηαο θαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Αλάπηπμεο. Ζ ζπρλή δξαζηεξηφηεηα ηεο ECHO απνηειεί απφδεημε 

ηεο νινέλα θαη ζπρλφηεξεο εκθάληζεο ζνβαξψλ θξίζεσλ ζε φιν ηνλ θφζκν, νη νπνίεο 

θαηαπαηνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη πξνζβάιινπλ ην Γηεζλέο Αλζξσπηζηηθφ 

Γίθαην. 

 

Ζ Δ.Δ. πξνσζεί ηελ ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Γ.Α.Γ. απφ ηξίηεο ρψξεο θαη 

απφ κε θξαηηθνχο θνξείο, κέζσ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνπ ε ίδηα θαζνξίδεη θαη νη 

νπνίεο ππνδεηθλχνπλ ηνπο ηξφπνπο ζπκκφξθσζεο. Σν Γ.Α.Γ. πεγάδεη απφ δηεζλείο 

ζπκβάζεηο θαη απφ ην εζηκηθφ δηεζλέο δίθαην, ηζρχεη γηα νπνηαδήπνηε έλνπιε 

ζχγθξνπζε, θαη πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ είλαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζψπσλ πνπ δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζε ερζξνπξαμίεο. Οη παξαβηάζεηο ηνπ Γ.Α.Γ. απνηεινχλ αθφκα έλαλ 

παξάγνληα πνπ θαζηζηνχλ ηελ Έλσζε αλαγθαίν ρνξεγφ αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο. Σα 

πνιηηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ζπγθξνχζεσλ ή άιισλ αλάινγσλ 

ζπλζεθψλ έθηαθηεο αλάγθεο δηέπνληαη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ζηνλ 

ηνκέα ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα ζεσξνχληαη κέξνο ηεο 

αλζξσπηζηηθήο δξάζεο. 

 

Σν πκβνχιην ηεο ΔΘ ζηηο 20/7/1996 εμέδσζε ηνλ Θαλνληζκφ 1257/96 πεξί 

αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο κε ηνλ νπνίν δηαηππψλεη ηνπο ζηφρνπο, ηηο γεληθέο 

θαηεπζχλζεηο, ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο ησλ δξάζεσλ ηεο 

αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο. 

 

Ζ Δ.Δ. δηαζέηεη φξγαλα ηα νπνία δηακνξθψλνπλ θαη θαηνρπξψλνπλ ην λνκηθφ πιαίζην 

γηα ηηο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα. Σν πκβνχιην, ε Δπηηξνπή, 

ην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην εθδίδνπλ θαλνληζκνχο, απνθάζεηο, πξάμεηο θαη ζπκθσλίεο 

πνπ πξνβιέπνπλ θαη ππνδεηθλχνπλ ηνπο θαλφλεο, ηα κέηξα θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο νθείινπλ θαη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ νη 

δηαδηθαζίεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο. ην ζχλνιφ ηνπ, ην λνκηθφ πιαίζην ηεο 

αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο απνηειεί ηελ θνηλή ζέζε θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. σο πξνο 

ηα πξνζηαηεπφκελα πξφζσπα ηα νπνία πξέπεη λα ραίξνπλ ζεβαζκνχ θάησ απφ 

νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο θαη λα απνιακβάλνπλ αλζξψπηλε κεηαρείξηζε ρσξίο θακία 
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δηάθξηζε θχινπ, θπιήο, εζληθφηεηαο, ζξεζθείαο, πνιηηηθήο πεπνίζεζεο ή άιινπ 

αλάινγνπ θξηηεξίνπ. 

 

Σν 2009, ε Δ.Δ. ππήξμε ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο θνξέαο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο 

παγθνζκίσο, κε αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ χςνπο 12 δηο € θαη αθηίλα δξάζεο ζε 140 

πεξίπνπ αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Γεκηνπξγήζεθαλ εηδηθά κέζα γηα ηελ παξνρή 

βνήζεηαο ζηνπο ελδεέζηεξνπο πιεζπζκνχο ζηνλ θφζκν, νχησο ψζηε λα κπνξέζνπλ 

λα αληηκεησπίζνπλ ηελ ηξηπιή νηθνλνκηθή, επηζηηηζηηθή θαη πεξηβαιινληηθή θξίζε. Σν 

ελ ιφγσ έηνο, ε αλζξσπηζηηθή θαη επηζηηηζηηθή βνήζεηα ηεο Δ.Δ. βνήζεζε πάλσ απφ 

150 εθαηνκκχξηα άηνκα ζε 70 ρψξεο. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο Θνηλήο Δμσηεξηθήο 

Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο, ε Δ.Δ. δηαρεηξίζηεθε 10 απνζηνιέο ζε επαίζζεηα 

ζεκεία αλά ηνλ θφζκν, φπσο ζην Θνζζπθνπέδην, ζην Λφηην Θαχθαζν, ζην 

Αθγαληζηάλ, ζηε Κέζε Αλαηνιή θαη ζηελ Αθξηθή. Δηδηθή ρξεκαηνδφηεζε 

αθηεξψλεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ ππνςεθίσλ θαη δπλάκεη ππνςεθίσλ ρσξψλ πνπ 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πξνζρψξεζεο ζηελ Δ.Δ.. 

 

Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο απνδέθηεο εμσηεξηθήο βνήζεηαο είλαη ην νπδάλ (115 

εθαη. €). Απφ ηελ επηζηηηζηηθή βνήζεηα σθειήζεθαλ 3,6 εθαηνκκχξηα άηνκα ζην 

Ληαξθνχξ θαη 436.000 ζην Λφηην νπδάλ, ελψ πάλσ απφ 5 εθαηνκκχξηα άηνκα 

έηπραλ ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. 

 

 

 

Κανονιστικέρ ππάξειρ 

 31996R1257 

Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 1257/96 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Ηνπλίνπ 1996 
ζρεηηθά κε ηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 163 ηεο 02/07/1996 ζ. 0001 - 0006 

 22000A1215(01) 

2000/483/EK: πκθσλία εηαηξηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ησλ 
θξαηψλ ηεο Αθξηθήο, ηεο Θαξατβηθήο θαη ηνπ Δηξεληθνχ, αθελφο, θαη ηεο 
επξσπατθήο θνηλφηεηαο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ απηήο, αθεηέξνπ, πνπ 
ππνγξάθεθε ζηελ Θνηνλνχ ζηηο 23 Ηνπλίνπ 2000 - Πξσηφθνιια - Σειηθή 
πξάμε - Γειψζεηο 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 317 ηεο 15/12/2000 ζ. 0003 – 0353 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R1257:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22000A1215%2801%29:EL:NOT
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 22002D0911 

2002/911/ΔΘ: Απφθαζε αξηζ. 2/2002 ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ ΑΘΔ-
ΔΘ, ηεο 7εο Οθησβξίνπ 2002, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 28, 29 
θαη 30 ηνπ παξαξηήκαηνο IV ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Θνηνλνχ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 320 ηεο 23/11/2002 ζ. 0001 - 0039 

 22007D0460 

2007/460/ΔΘ: Απφθαζε αξηζ. 1/2007 ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ ΑΘΔ-ΔΘ, ηεο 
25εο Καΐνπ 2007, ζρεηηθά κε ηελ αλαδηάζεζε κέξνπο ηνπ απνζεκαηηθνχ ηνπ 
ππέξ ηεο καθξνπξφζεζκεο αλάπηπμεο θνλδπιίνπ ηνπ 9νπ Δπξσπατθνχ 
Σακείνπ Αλάπηπμεο (ΔΣΑ) ζηε ρνξήγεζε πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε ζπλεξγαζία 
κεηαμχ ησλ ρσξψλ ΑΘΔ ζην πιαίζην ηνπ θνλδπιίνπ ηνπ 9νπ ΔΣΑ γηα ηελ 
πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία θαη νινθιήξσζε 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 175 ηεο 05/07/2007 ζ. 0031 - 0034 

 31998D0216 

98/216/ΔΘ: Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 9εο Καξηίνπ 1998 ζρεηηθά κε ηε 
ζχλαςε, εμ νλφκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Θνηλφηεηαο, ηεο ζχκβαζεο ησλ 
Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απεξήκσζεο ζηηο ρψξεο πνπ 
αληηκεησπίδνπλ ζνβαξή μεξαζία ή/θαη απεξήκσζε, ηδηαίηεξα ζηελ Αθξηθή 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 083 ηεο 19/03/1998 ζ. 0001 - 0002 

 31981R3245 

Θαλνληζκφο (EOK) αξηζ. 3245/81 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 1981 
γηα ηελ ίδξπζε ελφο Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ πλεξγαζίαο 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 328 ηεο 16/11/1981 ζ. 0001 - 0004 

 32006D0906 

2006/906/ΔΘ: Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 30ήο Λνεκβξίνπ 2006 , γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ηεο ζέζεο πνπ πξφθεηηαη λα ππνζηεξηρζεί, εμ νλφκαηνο ηεο 
Θνηλφηεηαο, ζηελ Δπηηξνπή Δπηζηηηζηηθήο Βνήζεηαο φζνλ αθνξά ηελ παξάηαζε 
ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ επηζηηηζηηθή βνήζεηα ηνπ 1999 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 346 ηεο 09/12/2006 ζ. 0026 - 0026 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 335 ηεο 13/12/2008 ζ. 0543 - 0545 

 32007R1374 

Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 1374/2007 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 23εο Λνεκβξίνπ 2007, 
γηα θαζνξηζκφ ησλ επηζηξνθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πξντφληα ησλ ηνκέσλ 
ζηηεξψλ θαη φξπδαο πνπ παξαδίδνληαη ζην πιαίζην θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ 
κέηξσλ επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 307 ηεο 24/11/2007 ζ. 0003 - 0004 

 41991A0401 

91/401/ΔΟΘ: Δζσηεξηθή ζπκθσλία γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηε δηαρείξηζε 
ησλ εληζρχζεσλ ηεο Θνηλφηεηαο ζην πιαίζην ηεο ηέηαξηεο ζχκβαζεο ΑΘΔ - 
ΔΟΘ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 229 ηεο 17/08/1991 ζ. 0288 – 0300 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22002D0911:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22007D0460:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998D0216:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31981R3245:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0906:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R1374:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41991A0401:EL:NOT
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 32006R1905 

Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 1905/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2006 , γηα ηε ζέζπηζε κεραληζκνχ 
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 378 ηεο 27/12/2006 ζ. 0041 - 0071 

 32005D0160 

2005/160/ΔΘ: Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 27εο Οθησβξίνπ 2004, γηα 
έγθξηζε ηεο αληαιιαγήο επηζηνιψλ κεηαμχ ηνπ Γξαθείνπ ησλ Ζλσκέλσλ 
Δζλψλ γηα ηνλ πληνληζκφ ησλ Αλζξσπηζηηθψλ Τπνζέζεσλ (UNOCHA) θαη ηεο 
Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζην 
πιαίζην ηεο αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθψλ (ζε πεξίπησζε ηαπηφρξνλσλ 
επεκβάζεσλ ζε ρψξα πνπ έρεη πιεγεί απφ θαηαζηξνθή) (Θείκελν πνπ 
παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 052 ηεο 25/02/2005 ζ. 0042 - 0043 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 338 ηεο 17/12/2008 ζ. 0179 - 0180 

 32007R0617 

Θαλνληζκφο (ΔΘ) αξηζ. 617/2007 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 14εο Καΐνπ 2007, 
ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ δέθαηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Αλάπηπμεο 
δπλάκεη ηεο ζπκθσλίαο εηαηξηθήο ζρέζεο ΑΘΔ-ΔΘ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 152 ηεο 13/06/2007 ζ. 0001 - 0013 

 32005D0707 

2005/707/ΔΘ: Απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 7εο επηεκβξίνπ 2005, γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ κέζνπ επειημίαο γηα ηε 
ρνξήγεζε ελίζρπζεο απνθαηάζηαζεο θαη αλνηθνδφκεζεο πξνο ηηο ρψξεο πνπ 
επιήγεζαλ απφ ην ηζνπλάκη, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 24 ηεο δηνξγαληθήο 
ζπκθσλίαο ηεο 6εο Καΐνπ 1999 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 269 ηεο 14/10/2005 ζ. 0023 - 0023 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 349 ηεο 12/12/2006 ζ. 0436 - 0436 

 32009E0709 

Θνηλή δξάζε 2009/709/ΘΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο επηεκβξίνπ 2009, 
ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα παξνρή ζπκβνπιψλ θαη 
ζπλδξνκήο φζνλ αθνξά ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ζηε Ιατθή 
Γεκνθξαηία ηνπ Θνλγθφ (EUSEC RD Congo) 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 246 ηεο 18/09/2009 ζ. 0033 - 0037 

 32006D0541 

2006/541/ΔΘ: Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 20ήο Ηνπιίνπ 2006, πνπ 
αληηθαζηζηά ην παξάξηεκα ηεο απφθαζεο 2005/769/ΔΘ γηα ηε ζέζπηζε 
θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο απφ ηηο 
ΚΘΟ πνπ εμνπζηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή λα αγνξάζνπλ θαη λα 
θηλεηνπνηήζνπλ πξντφληα πνπ ρνξεγνχληαη δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) 
αξηζ. 1292/96 ηνπ πκβνπιίνπ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 214 ηεο 04/08/2006 ζ. 0050 - 0058 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 118 ηεο 08/05/2007 ζ. 1045 - 1053 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1905:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0160:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0617:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0707:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009E0709:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0541:EL:NOT
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Πποπαπασκεςαστικέρ ππάξειρ 

 52010DC0722 

Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην 
- Δλδηάκεζε αλαζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ηεο επξσπατθήο θνηλήο 
αληίιεςεο γηα ηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα – εθαξκφδνληαο κηα απνηειεζκαηηθή 
θαη βαζηζκέλε ζε αξρέο αλζξσπηζηηθή δξάζε ηεο ΔΔ {COM(2010)0722 ηειηθφ} 

 52010DC0683 

Communication from the Commission to the European Parliament and the 
Council - How to express EU citizen's solidarity through volunteering: First 
reflections on a European Voluntary Humanitarian Aid Corps 
{COM(2010)0683 final} 

 52010DC0643 

Communication from the Commission to the Council and the European 
Parliament - Mutual Accountability and Transparency A Fourth Chapter for the 
EU Operational Framework on Aid Effectiveness {COM(2010)0643 final} 

 52010DC0600 

Communication from the Commission to the European Parliament and the 
Council - Towards a stronger European disaster response: the role of civil 
protection and humanitarian assistance (Text with EEA relevance) 
{COM(2010)0600 final} 

 52007DC0317 

Communication from the Commission to the European Parliament and the 
Council - Towards a European Consensus on Humanitarian Aid {SEC(2007) 
781} {SEC(2007) 782} 

 52007SC0782 

Commission staff working document - Accompanying the Communication 
from the Commission to the European Parliament and the Council - Towards 
a European Consensus on Humanitarian Aid - Report on the results of the 
consultation on a consensus on European Humanitarian Aid Policy 
{COM(2007) 317 final} {SEC(2007) 781} 

 52006SC1626 

Commission staff working document - Directorate-General for Humanitarian 
Aid - ECHO - Operational Strategy 2007 

 52006DC0441 

Γεληθή Γηεχζπλζε Αλζξσπηζηηθήο Βνήζεηαο - (ECHO) Δηήζηα Έθζεζε 2005 
{SEC(2006) 1058} 

 52007SC0781 

Commission staff working document - Accompanying the Communication 
from the Commission to the European Parliament and the Council - Towards 
a European Consensus on Humanitarian Aid - Report on responses to crises – 
DRC, Pakistan, Lebanon and Burma/Myanmar {COM(2007) 317 final} 
{SEC(2007) 782} 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0722:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0683:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0643:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0600:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0317:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007SC0782:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006SC1626:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0441:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007SC0781:EL:NOT
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 52009PC0551 

Πξφηαζε νδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά 
κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ην θαζεζηψο ησλ 
ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ή ησλ αληζαγελψλ σο δηθαηνχρσλ δηεζλνχο 
πξνζηαζίαο θαη ην πεξηερφκελν ηεο παξερφκελεο πξνζηαζίαο (αλαδηαηχπσζε) 
{SEC (2009) 1373} {SEC (2009) 1374 } 

 52009PC0456 

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council of 
amending Decision No 573/2007/EC establishing the European Refugee Fund 
for the period 2008 to 2013 as part of the General programme "Solidarity and 
Management of Migration Flows" and repealing Council Decision 2004/904/EC 
{COM(2009) 447 final} {SEC(2009) 1127} {SEC(2009) 1128} 

 52009DC0084 

Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην 
- ηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κείσζεο ησλ θηλδχλσλ 
θαηαζηξνθψλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο {SEC(2009) 217} {SEC(2009) 
218} {SEC(2009) 220} 

 52008DC0130 

Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην 
γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Έλσζεο ζηελ αληηκεηψπηζε 
θαηαζηξνθψλ 

 52005IP0137 

Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ αλζξσπηζηηθή 
βνήζεηα ζηνπο πξφζθπγεο αρξάνπη 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. 033 E ηεο 09/02/2006 ζ. 0596 - 0597 

 

Άλλερ ππάξειρ 

 52006SA0003 

Δηδηθή έθζεζε αξηζ. 3/2006 ζρεηηθά κε ηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα πνπ 
ρνξήγεζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αληαπνθξηλφκελε ζηηο αλάγθεο πνπ 
πξνθιήζεθαλ απφ ην Σζνπλάκη ζπλνδεπφκελε απφ ηηο απαληήζεηο ηεο 
Δπηηξνπήο 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. C 170 ηεο 21/07/2006 ζ. 0001 - 0021 

 C2009/231/07 

Δηδηθή έθζεζε αξηζ. 6/2009 Δπηζηηηζηηθή βνήζεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα 
ηνπο απφξνπο: αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ, ησλ κέζσλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ 
εθαξκφζηεθαλ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. C 231 ηεο 25/09/2009 ζ. 0038 - 0038 

 52008SA0006 

Δηδηθή έθζεζε αξηζ. 6/2008 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0551:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0456:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0084:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0130:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005IP0137:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006SA0003:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:C2009/231/07:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SA0006:EL:NOT
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Βνήζεηα απνθαηάζηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κεηά ην Σζνπλάκη θαη ηνλ 
ηπθψλα Mitch 

 52005IP0006 

Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ βνήζεηα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα ζχκαηα ηνπ παιηξξντθνχ θχκαηνο ζηνλ Ηλδηθφ 
Χθεαλφ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. 247 E ηεο 06/10/2005 ζ. 0147 - 0151 

 92001E3357 

ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΧΣΖΖ E-3357/01 ππνβνιή: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) 
πξνο ηελ Δπηηξνπή. Αθγαληζηάλ θαη αλζξσπηζηηθή βνήζεηα ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. 277 E ηεο 14/11/2002 ζ. 0002 - 0003 

 92002E0687 

ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΧΣΖΖ P-0687/02 ππνβνιή: Maria Sanders-ten Holte (ELDR) πξνο 
ηελ Δπηηξνπή. Έθζεζε ηεο νξγάλσζεο Save the Children ζρεηηθά κε ηε 
ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε λέσλ θνξηηζηψλ απφ ζπλεξγάηεο ΚΘΟ, εηο 
αληάιιαγκα ηεο παξερφκελεο βνήζεηαο, ζε θαηαπιηζκνχο πξνζθχγσλ ηνπ 
δπηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Αθξηθήο. 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. 028 E ηεο 06/02/2003 ζ. 0043 - 0044 

 92002E2518 

ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΧΣΖΖ E-2518/02 ππνβνιή: Dorette Corbey (PSE)θαη Margrietus 
van den Berg (PSE) πξνο ηελ Δπηηξνπή. Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί 
σο επηζηηηζηηθή βνήζεηα ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. 268 E ηεο 07/11/2003 ζ. 0011 - 0012 

 92002E2417 

ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΧΣΖΖ E-2417/02 ππνβνιή: Margrietus van den Berg (PSE) πξνο 
ηελ Δπηηξνπή. Παξεκπφδηζε ηεο πξφζβαζεο ζηε δηεζλή επηζηηηζηηθή βνήζεηα 
ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Εηκπάκπνπε απφ ηνλ Πξφεδξν 
Ρφκπεξη Κνπγθάκπε. 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. 268 E ηεο 07/11/2003 ζ. 0005 - 0005 

 62001J0024 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (πέκπην ηκήκα) ηεο 7εο Λνεκβξίνπ 2002.  

Glencore Grain Ltd θαη Compagnie Continentale (France) SA θαηά Δπηηξνπήο 
ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ.  

Αίηεζε αλαηξέζεσο - Δπείγνπζα βνήζεηα ηεο Θνηλφηεηαο πξνο ηα θξάηε ηεο 
πξψελ νβηεηηθήο Δλψζεσο - Πξφζθιεζε πξνο ππνβνιή πξνζθνξψλ - 
Διεχζεξνο αληαγσληζκφο - Δμέηαζε καξηχξσλ.  

πλεθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο C-24/01 P θαη C-25/01 P. 

πιινγή ηεο Λνκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 2002 ζειίδα I-10119 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005IP0006:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92001E3357:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92002E0687:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92002E2518:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92002E2417:EL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001J0024:EL:NOT

