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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

Υπενθυµίζεται ότι οι Προεδρεύοντες του Σώµατος των Κοσµητόρων, διένειµαν προς ενηµέρωση των
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ακόλουθη ανακοίνωση:

Αριθ. 48/2003 : Κανονιστική ρύθµιση της χρήσης των υπηρεσιακών οχηµάτων από τους βουλευτές
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παράταση της απόφασης του Προεδρείου της 
24ης Σεπτεµβρίου 2003.

Συµπληρωµατικές πληροφορίες µπορούν να ζητηθούν από τη Γραµµατεία του Σώµατος των Κοσµητόρων :

Στρασβούργο : Κτίριο IPE 2, 6/20 Tél.  74195

Βρυξέλλες : Κτίριο Paul-Henri Spaak 8B/66 Tél.  43722

_____________________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

Κατά τη συνεδρίαση της 18ης ∆εκεµβρίου 2003, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πληροφορήθηκε ότι οι κ.κ.:

Adam BIELAN,
Michal KAMIŃSKI,
Marcin LIBICKI και
Aleksander SZCZYGŁO

προσχώρησαν, ως παρατηρητές, στην Οµάδα ΕΕΕ µε ισχύ από 18 ∆εκεµβρίου 2003.

___________________________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ    (Κατάσταση στις 05.01.2004)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Gerhard Schmid Σύσταση κινητών οµάδων τελωνειακού ελέγχου στην
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας µετά την
ένταξη της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση

E-3570/03

Gerhard Schmid Κίνδυνος για περιοχή προστασίας υδάτων λόγω
εγκαταστάσεων σε άλλο κράτος µέλος

E-3571/03

Graham Watson Οι Lloyds του Λονδίνου E-3572/03

Graham Watson Ευρωπαϊκή Συµφωνία για τη ∆ιαβίβαση Αιτήσεων
περί Νοµικής Αρωγής

E-3573/03

Graham Watson Ευρωπαϊκή Συµφωνία για τη ∆ιαβίβαση Αιτήσεων
περί Νοµικής Αρωγής

E-3574/03

Michl Ebner Ταυτότητα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε
κοινοτικό επίπεδο

E-3575/03

Michl Ebner Ταυτότητα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε
κοινοτικό επίπεδο

E-3576/03

Michl Ebner Φιλικό προς το περιβάλλον καύσιµο ντίζελ E-3577/03

Michl Ebner Φιλικό προς το περιβάλλον καύσιµο ντίζελ E-3578/03

Christoph Konrad Κυνηγητική περίοδος για τις µαυροκουρούνες στην
ΕΕ

E-3579/03

Proinsias De Rossa Η κοινοτική νοµοθεσία για το χρόνο εργασίας E-3580/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Αλιεία γαρίδας στο Svalbard E-3581/03

Yasmine Boudjenah Ο ρόλος των πολυεθνικών οµίλων επιχειρήσεων στις
περιοχές συγκρούσεων στην Αφρική

E-3582/03

Ακυρωθείσα ερώτηση E-3583/03

Ria Oomen-Ruijten Αποστολή συµπληρωµατικής απάντησης E-3584/03

Mogens Camre Η απόρρητη έκθεση του EUMC σχετικά µε τον
αντισηµιτισµό µουσουλµάνων

E-3585/03

Mario Borghezio Κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις σε ιταλική εταιρεία
συνδεόµενη µε τον Romano Prodi

E-3586/03

Koenraad Dillen Έκθεση σχετικά µε τον αντισηµιτισµό, του
Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την καταπολέµηση
του ρατσισµού και της ξενοφοβίας

E-3587/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

José Ribeiro e Castro Μοζαµβίκη - Εκλογές E-3588/03

José Ribeiro e Castro Συρία - Κυρώσεις των ΗΠΑ E-3589/03

José Ribeiro e Castro Ιβηρο-Αµερικανική ∆ιάσκεψη Κορυφής -
συµπεράσµατα και προοπτικές

E-3590/03

José Ribeiro e Castro Ακτή του Ελεφαντοστού - αναζωπύρωση του
πολέµου

E-3591/03

Karl-Heinz Florenz Οικολογική παράµετρος της εγγύησης επιστροφής
δοχείων στη Γερµανία

E-3592/03

Baroness Sarah Ludford Το κόστος των διαβατηρίων στα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-3593/03

Wolfgang Kreissl-Dörfler Κανονισµός των ΕΚ αριθ. 258/97 για τα νέα
τρόφιµα, εµπορία προϊόντων Noni στην ΕΕ

P-3594/03

Claude Moraes Άτοµα µε ειδικές ανάγκες P-3595/03

Brigitte Langenhagen Συνοριακοί έλεγχοι στην ΕΕ E-3596/03

Glyn Ford ∆ιαδικασίες πρόσκλησης υποβολής προσφορών για
την αναπτυξιακή και την ανθρωπιστική βοήθεια

E-3597/03

Claude Moraes Ευρωπαϊκό Έτος Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες E-3598/03

Armando Cossutta ∆ιαδίκτυο επί πληρωµή E-3599/03

Roberto Bigliardo Πτήσεις επάνω από τις Βρυξέλλες - Επέκταση του
αεροδροµίου του Zaventem

E-3600/03

Elly Plooij-van Gorsel Buy American Act E-3601/03

Anne Van Lancker Άρθρο 51 του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος E-3602/03

José Ribeiro e Castro Παλαίµαχοι των αφρικανικών πολέµων της
Πορτογαλίας - άτοµα µε αναπηρίες

E-3603/03

José Ribeiro e Castro Ανατολικό Τιµόρ - βοήθεια έκτακτης ανάγκης E-3604/03

Michl Ebner Επιδοτήσεις µεταφορών για φορτηγά οχήµατα E-3605/03

Michl Ebner Επιδοτήσεις µεταφορών για φορτηγά οχήµατα E-3606/03

Olivier Duhamel Το Παρατηρητήριο της Βιέννης E-3607/03

Marco Pannella και άλλοι Παραβίαση εκ µέρους της Ελλάδας των δικαιωµάτων
της µειονότητας των Τσάµηδων

E-3608/03

Giovanni Pittella και άλλοι Αποστολή παρατηρητών της ΕΕ στη Βενεζουέλα E-3609/03

Jan Mulder Αποφυγή της καταβολής δασµών εισαγωγής για τη
ζάχαρη

E-3610/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Camilo Nogueira Román Η νοµιµοποίηση της µετανάστευσης E-3611/03

Camilo Nogueira Román Ο πόλεµος του Μπερλουσκόνι κατά της
λαθροµετανάστευσης

E-3612/03

Camilo Nogueira Román Η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
µελών για τους τραγικούς θανάτους µεταναστών στις
ευρωπαϊκές ακτές

E-3613/03

Esko Seppänen Η καλλιέργεια των γλυκών καρπών της σουρβιάς E-3614/03

Esko Seppänen Η αλιεία µεταναστευτικού σολοµού E-3615/03

Esko Seppänen Ο καθορισµός αλιευτικών ποσοστώσεων για τα νέα
κράτη µέλη

E-3616/03

Ioannis Marinos ∆ιακριτική πολιτική κατά των Ελλήνων κατοίκων
της Ίµβρου και της Τενέδου στην Τουρκία

P-3617/03

Stavros Xarchakos Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί στην Ελλάδα P-3618/03

Miquel Mayol i Raynal Επέκταση του αεροδροµίου του Son Sant Joan της
Palma de Mallorca (Βαλεαρίδες Νήσοι)

P-3619/03

Antonios Trakatellis Εφαρµογή µαθηµατικού τύπου στην ανάθεση
δηµοσίων έργων

E-3620/03

Antonios Trakatellis Ύπαρξη κλοφέν σε τρόφιµα που παράγονται σε
διάφορες περιοχές της Ελλάδας

E-3621/03

Stavros Xarchakos Κόστος της "δωρεάν" παιδείας στην Ελλάδα E-3622/03

Ioannis Marinos ∆ιακριτική πολιτική κατά των Ελλήνων κατοίκων
της Ίµβρου και της Τενέδου στην Τουρκία

E-3623/03

Charles Tannock Τυποποίηση εγγράφων σε ό,τι αφορά την εθνική
ταυτότητα

E-3624/03

Charles Tannock Τυποποίηση εγγράφων σε ό,τι αφορά την εθνική
ταυτότητα

E-3625/03

Marianne Thyssen Το άνοιγµα των αγορών εργασίας στα κράτη µέλη E-3626/03

Marianne Thyssen Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τους νέους
πολίτες της ΕΕ και τους πολίτες τρίτων χωρών

E-3627/03

Camilo Nogueira Román Η σύνδεση µε σιδηροδροµική γραµµή µεγάλης
ταχύτητας της Γαλικίας µε την Πορτογαλία στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πρωτοβουλίας

E-3628/03

Camilo Nogueira Román Η σύνδεση µε σιδηροδροµική γραµµή µεγάλης
ταχύτητας της Γαλικίας µε τις άλλες ισπανικές
επαρχίες και τα γαλλικά σύνορα

E-3629/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Μη εκτελεσθέντα κονδύλια των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων

E-3630/03

Proinsias De Rossa ∆ιαβούλευση µε φιλανθρωπικά ιδρύµατα όσον
αφορά την πρόταση για την επιβολή ΦΠΑ στις
ταχυδροµικές υπηρεσίες

E-3631/03

Camilo Nogueira Román ∆ηλώσεις του Συµβούλου του Προέδρου της
Επιτροπής Romano Prodi, André Sapir, σχετικά µε
την πολιτική συνοχής της Ένωσης

E-3632/03

Camilo Nogueira Román Έκφραση θέσης από τον Ιταλό Πρωθυπουργό Silvio
Berlusconi υπέρ του τείχους του ισραηλνού κράτους
που καταπατά παλαιστινιακό έδαφος

E-3633/03

José Ribeiro e Castro Πράσινο Ακρωτήριο - ειδικό καθεστώς στην ΕΕ E-3634/03

José Ribeiro e Castro Πράσινο Ακρωτήριο - ειδικό καθεστώς στην ΕΕ E-3635/03

Salvador Jové Peres Μεταρρύθµιση της ΚΟΑ ελαιολάδου P-3636/03

Torben Lund Το εργασιακό περιβάλλον των εργαζοµένων που
ασχολούνται µε συντηρητικά

E-3637/03

Michl Ebner Περιβαλλοντική ρύπανση στο Wipptal και στο
Eisacktal (Αυστρία και Iταλία)

E-3638/03

Michl Ebner Περιβαλλοντική ρύπανση στις κοιλάδες Wipptal και
Eisacktal (Αυστρία και Ιταλία)

E-3639/03

Herbert Bösch και Johannes
Swoboda

Καθιέρωση απευθείας διασυνοριακών
σιδηροδροµικών συνδέσεων

E-3640/03

Antonios Trakatellis Ορισµός του ∆άσους: ασυµφωνία του ορισµού σε
νοµοσχέδιο στην Ελλάδα σε σχέση µε τον
Κανονισµό "Έµφαση στα δάση"

E-3641/03

Baroness Sarah Ludford Η δηµοσκόπηση του Ευρωβαροµέτρου E-3642/03

Salvador Jové Peres Μεταρρύθµιση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς στον
τοµέα του ελαιολάδου

E-3643/03

Salvador Jové Peres Μεταρρύθµιση της ΚΟΑ στον τοµέα του ελαιολάδου E-3644/03

Salvador Jové Peres και Pedro
Marset Campos

Συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Μαρόκου E-3645/03

Salvador Jové Peres και Pedro
Marset Campos

Συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Μαρόκου E-3646/03
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Erik Meijer Η καθυστέρηση των εργασιών εκβάθυνσης και
διαπλάτυνσης του ποταµού Μεύση βορείως του
Μάστριχτ, ως συνέπεια  διαµαρτυριών κατά της
εξόρυξης χαλικιού µέσω "υπογείων" συµβάσεων

E-3647/03

Erik Meijer Η επιθυµία των φορέων των διεθνών
σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών, όπως
αντικατασταθούν τα εθνικά συστήµατα
σιδηροδροµικής ασφάλειας µε το ευρωπαϊκό
πρότυπο ECTS

E-3648/03

Erik Meijer Σηµαντικές καθυστερήσεις πληρωµών εκ µέρους της
∆ιεθνούς Οργάνωσης Μεταναστεύσεως στη Γενεύη,
στο πλαίσιο του γερµανικού προγράµµατος
αποζηµίωσης της καταναγκαστικής εργασίας

E-3649/03

Erik Meijer Η εξαφάνιση του ιβηρικού λυγκός στην περιοχή
οικολογικής προστασίας της Sierra Morena, στην
Ανδαλουσία, λόγω της δηµιουργίας τεχνητής λίµνης
και της έλλειψης αντισταθµιστικών µέτρων

E-3650/03

Cees Bremmer και Bartho Pronk Κακές συνθήκες εργασίας για τα απασχολούµενα
έναντι στέγης και τροφής (au pair) άτοµα στις Κάτω
Χώρες

E-3651/03

Dana Scallon Βλαστικά κύτταρα και σειρές βλαστικών κυττάρων P-3652/03

Jean-Louis Bernié Οδηγός για την ερµηνεία της οδηγίας περί Πτηνών. P-3653/03

Ioannis Marinos Παραχάραξη χαρτονοµισµάτων και κερµάτων του
ευρώ

E-3654/03

Ioannis Marinos Παραχάραξη χαρτονοµισµάτων και κερµάτων του
ευρώ

E-3655/03

Salvador Jové Peres Εισαγωγές κριθής υψηλής ποιότητας αντιστοιχούσες
στον κωδικό NC 1003 00

E-3656/03

Giovanni Procacci Αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων P-3657/03

Glyn Ford Ηµέρα κατά της παρενόχλησης - Μελλοντική δράση E-3658/03

Glyn Ford Ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών E-3659/03

Olivier Dupuis Τραγικές υγειονοµικές συνθήκες των παιδιών στην
Τσετσενία

P-3660/03

Konrad Schwaiger και Karl von
Wogau

Εισαγωγή κονσερβών µε µανιτάρια από την Κίνα E-3661/03

Glyn Ford Βόειο κρέας από την Μποτσουάνα, άγρια φύση και
αειφόρος ανάπτυξη

E-3662/03
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Paulo Casaca Mη δηµοσιοποιηµένες µελέτες σχετικά µε τη
βιολογική γεωργία

E-3663/03

Glenys Kinnock Αναπαραγωγική υγεία των γυναικών E-3664/03

Nelly Maes Μη οµολογιακές οργανώσεις E-3665/03

Mario Mantovani Υγειονοµικές υπηρεσίες και ελεύθερη κυκλοφορία
των ασθενών

P-3666/03

Ilda Figueiredo Κατασκευή φράγµατος στο κάτω τµήµα του ποταµού
Sabor

P-3667/03

María Sornosa Martínez και María
Valenciano Martínez-Orozco

Επιπτώσεις από τη διεύρυνση του λιµένα της Αλτέα
(Ισπανία) στην πανίδα και χλωρίδα

E-3668/03

María Sornosa Martínez Εκτροφή πιθήκων στην Καµάρλες (Ταραγώνα) E-3669/03

Joost Lagendijk και Arie
Oostlander

∆ιεύρυνση της συνεργασίας για την καταπολέµηση
της τροµοκρατίας

E-3670/03

Joost Lagendijk και Arie
Oostlander

∆ιεύρυνση της συνεργασίας για την καταπολέµηση
της τροµοκρατίας

E-3671/03

Ilda Figueiredo Η κατάσταση στη Sorefame E-3672/03

Ilda Figueiredo Κοινοτικές ενισχύσεις στην πολυεθνική Gerry Weber E-3673/03

Ilda Figueiredo Βιοµηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ειδών ένδυσης E-3674/03

Ilda Figueiredo Κατάσταση των πορτογαλικών µικρο-επιχειρήσεων
και ΜΜΕ

E-3675/03

Ilda Figueiredo Αναφορά της CNASTI E-3676/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους σχετικά µε το πρόγραµµα Ecos-Ouverture για
το ∆ήµο Prato

E-3677/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους σχετικά µε το πρόγραµµα Ecos-Ouverture για
το ∆ήµο Terni

E-3678/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους σχετικά µε το πρόγραµµα Ecos-Ouverture για
το ∆ήµο Πέζαρο

E-3679/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους σχετικά µε το πρόγραµµα Ecos-Ouverture για
το ∆ήµο Φλωρεντίας

E-3680/03
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Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους σχετικά µε το πρόγραµµα Ecos-Ouverture για
το ∆ήµο Πίζας

E-3681/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους σχετικά µε το πρόγραµµα Ecos-Ouverture για
το ∆ήµο Ανκόνα

E-3682/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους σχετικά µε το πρόγραµµα Ecos-Ouverture για
το ∆ήµο Καράρα

E-3683/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους σχετικά µε το πρόγραµµα Ecos-Ouverture για
το ∆ήµο Λιβόρνο

E-3684/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους σχετικά µε το πρόγραµµα Ecos-Ouverture για
το ∆ήµο Macerata

E-3685/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους σχετικά µε το πρόγραµµα Ecos-Ouverture για
το ∆ήµο Massa

E-3686/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους σχετικά µε το πρόγραµµα Ecos-Ouverture για
το ∆ήµο Πιστόια

E-3687/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους σχετικά µε το πρόγραµµα Ecos-Ouverture για
το ∆ήµο Περούτζια

E-3688/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους σχετικά µε το πρόγραµµα Ecos-Ouverture για
το ∆ήµο της Σιένα

E-3689/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους σχετικά µε το πρόγραµµα Daphne για το
∆ήµο Φλωρεντίας

E-3690/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους σχετικά µε το πρόγραµµα Daphne για το
∆ήµο Πέζαρο-Ουρµπίνο

E-3691/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους σχετικά µε το πρόγραµµα Daphne για το
∆ήµο της Σιένα

E-3692/03

Armin Laschet Αδηµοσίευτη µελέτη για τον αντισηµιτισµό του
Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα φαινόµενα
ρατσισµού και ξενοφοβίας

P-3693/03
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Baroness Sarah Ludford Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα τροµοκρατών P-3694/03

Margrietus van den Berg Ενδιάµεση ανασκόπηση των εγγράφων κρατικής
στρατηγικής στην Ασία και στη Λατινική Αµερική

P-3695/03

Anna Karamanou Ισόρροπη συµµετοχή γυναικών και ανδρών στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων

P-3696/03

Luigi Vinci Επαναπατρισµός στην Τουρκία προσφύγων
τουρκικής καταγωγής

P-3697/03

Torben Lund Η παραβίαση της απαγόρευσης αλιείας µε
παρασυρόµενα δίκτυα και η οδηγία για τους
οικοτόπους

E-3698/03

Dana Scallon Περιοχές του στόχου 1 στο Κόνναχτ/Όλστερ E-3699/03

Marco Pannella και άλλοι Απόκρυψη από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της
µελέτης για τον αντισιµιτισµό στην Ευρώπη  για τα
φαινόµενα του ρατσισµού και της ξενοφοβίας
(EUMC)

E-3700/03

Marco Pannella και άλλοι Υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων προοριζόµενων
για την Εθνική Παλαιστινιακή Αρχή

E-3701/03

José Ribeiro e Castro Mικτή Επιτροπή EK-Mακάο - δεκάτη συνεδρίαση E-3702/03

Ulla Sandbæk ΗΙV και ενίσχυση της Επιτροπής για την ανάπτυξη
οικονοµικώς προσιτών µικροβιοκτόνων

P-3703/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους του προγράµµατος Altrner II για το ∆ήµο
Terni

E-3704/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους του προγράµµατος Altrner II για το ∆ήµο
Ανκόνα

E-3705/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους του προγράµµατος Altrner II για το ∆ήµο
Καράρα

E-3706/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους του προγράµµατος Altrner II για το ∆ήµο
Φλωρεντίας

E-3707/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους του προγράµµατος Altrner II για το ∆ήµο
Λιβόρνο

E-3708/03
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Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους του προγράµµατος Altrner II για το ∆ήµο
Macerata

E-3709/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους του προγράµµατος Altrner II για το ∆ήµο
Massa

E-3710/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους του προγράµµατος Altrner II για το ∆ήµο
Περούτζια

E-3711/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους του προγράµµατος Altrner II για το ∆ήµο
Πέζαρο

E-3712/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους του προγράµµατος Altrner II για το ∆ήµο
Πίζας

E-3713/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους του προγράµµατος Altener II για το ∆ήµο
Prato

E-3714/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους του προγράµµατος Altrner II για το ∆ήµο
Σιένα

E-3715/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους του προγράµµατος Save II για το ∆ήµο
Πιστόια

E-3716/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους του προγράµµατος Save II για το ∆ήµο
Massa

E-3717/03

Paul Rübig Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού για προϊόντα
που καταναλώνουν ενέργεια

E-3718/03

Cristiana Muscardini Αξιολόγηση του κινδύνου που συνιστά ο
ψευδάργυρος

E-3719/03

Cristiana Muscardini Προσαρµογή της οδηγίας 97/24/ΕΚ στην τεχνική
πρόοδο

E-3720/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους του προγράµµατος Save II για το ∆ήµο
Καράρα

E-3721/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους του προγράµµατος Save II για το ∆ήµο
Φλωρεντίας

E-3722/03



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 19

∆ελτίο 12.01.2004 - EL - PE 338.108

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους του προγράµµατος Save II για το ∆ήµο
Λιβόρνο

E-3723/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους του προγράµµατος Save II για το ∆ήµο
Macerata

E-3724/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους του προγράµµατος Save II για το ∆ήµο
Ανκόνα

E-3725/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους του προγράµµατος Save II για το ∆ήµο
Πέζαρο

E-3726/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους του προγράµµατος Save II για το ∆ήµο Πίζας

E-3727/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους του προγράµµατος Save II για το ∆ήµο
Πιστόια

E-3728/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους του προγράµµατος Save II για το ∆ήµο Prato

E-3729/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους του προγράµµατος Save II για το ∆ήµο Σιένα

E-3730/03

Roberta Angelilli Επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τους
πόρους του προγράµµατος Save II για το ∆ήµο Terni

E-3731/03

Olivier Dupuis Το Βιετνάµ P-3732/03

Constanze Krehl Κοινωνικοεταιρικές προσεγγίσεις στην περιφερειακή
διαρθρωτική ανάπτυξη στη Σαξονία

E-3733/03

Johanna Boogerd-Quaak Υψηλά τέλη χαρτοσήµου για δελτίο παραµονής E-3734/03

Ακυρωθείσες ερώτησεις E-3735/03
έως
Ε-3737/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση στοιχείων για τα κονδύλια που αφορούν
το πρόγραµµα Life III για το δήµο του Πράτο

E-3748/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση στοιχείων για τα κονδύλια που αφορούν
το πρόγραµµα Life III για το δήµο της Μάσσα

E-3749/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση στοιχείων για τα κονδύλια που αφορούν
το πρόγραµµα Life III για το δήµο της Φλωρεντίας

E-3750/03
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Roberta Angelilli Ενηµέρωση στοιχείων για τα κονδύλια που αφορούν
το πρόγραµµα αδελφοποίησης πόλεων 2000 για το
δήµο του Τέρνι

E-3751/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση στοιχείων για τα κονδύλια που αφορούν
το πρόγραµµα αδελφοποίησης πόλεων 2000 για το
δήµο της Αγκόνας

E-3752/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση στοιχείων για τα κονδύλια που αφορούν
το πρόγραµµα αδελφοποίησης πόλεων 2000 για το
δήµο της Φλωρεντίας

E-3753/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση στοιχείων για τα κονδύλια που αφορούν
το πρόγραµµα αδελφοποίησης πόλεων 2000 για το
δήµο του Λιβόρνο

E-3754/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση στοιχείων για τα κονδύλια που αφορούν
το πρόγραµµα αδελφοποίησης πόλεων 2000 για το
δήµο της Ματσεράτα

E-3755/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση στοιχείων για τα κονδύλια που αφορούν
το πρόγραµµα αδελφοποίησης πόλεων 2000 για το
δήµο της Περούτζια

E-3756/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση στοιχείων για τα κονδύλια που αφορούν
το πρόγραµµα αδελφοποίησης πόλεων 2000 για το
δήµο του Πέζαρο

E-3757/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση στοιχείων για τα κονδύλια που αφορούν
το πρόγραµµα αδελφοποίησης πόλεων 2000 για το
δήµο της Πίζας

E-3758/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση στοιχείων για τα κονδύλια που αφορούν
το πρόγραµµα αδελφοποίησης πόλεων 2000 για το
δήµο της Πιστόια

E-3759/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση στοιχείων για τα κονδύλια που αφορούν
το πρόγραµµα αδελφοποίησης πόλεων 2000 για το
δήµο της Σιένα

E-3760/03

Astrid Thors Υποχρεωτική θανάτωση αλόγου εξαιτίας της
χρησιµοποίησης του αναβολικού nandrolon

P-3761/03

Konstantinos Hatzidakis ∆ιαδικασίες της Επιτροπής κατά της Ελλάδας για
παράβαση της κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα
των τηλεπικοινωνιών

E-3762/03

Christopher Huhne Κλινικές δοκιµές E-3763/03

Alexander de Roo Ισπανικό Υδρολογικό Σχέδιο: τιµή του νερού που
προέρχεται από εκτροπή και ανάκτηση των
επενδυθέντων κεφαλαίων

E-3764/03
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Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος Leonardo da Vinci που αφορούν
τον ∆ήµο Carrara

E-3765/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος Leonardo da Vinci που αφορούν
τον ∆ήµο Φλωρεντίας

E-3766/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος Leonardo da Vinci που αφορούν
τον ∆ήµο Livorno

E-3767/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος Leonardo da Vinci που αφορούν
τον ∆ήµο Macerata

E-3768/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος Leonardo da Vinci που αφορούν
τον ∆ήµο Massa

E-3769/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος Leonardo da Vinci που αφορούν
τον ∆ήµο της Perugia

E-3770/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος Leonardo da Vinci που αφορούν
τον ∆ήµο της Pistoia

E-3771/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος Leonardo da Vinci που αφορούν
τον ∆ήµο Prato

E-3772/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος Leonardo da Vinci που αφορούν
τον ∆ήµο Siena

E-3773/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος Leonardo da Vinci που αφορούν
τον ∆ήµο Terni

E-3774/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος Leonardo da Vinci που αφορούν
τον ∆ήµο Ancona

E-3775/03

Christopher Huhne Γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP) των
ΗΠΑ

P-3776/03

Miquel Mayol i Raynal Οµαδικοί τάφοι από τον ισπανικό εµφύλιο πόλεµο E-3777/03

Jürgen Zimmerling Προστασία του δικαιώµατος της προσωπικότητας E-3778/03
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Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος δράσεως υπέρ της Πολιτικής
Άµυνας που αφορούν τον ∆ήµο Terni

E-3779/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος δράσεως υπέρ της Πολιτικής
Άµυνας που αφορούν τον ∆ήµο Carrara

E-3780/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος δράσεως υπέρ της Πολιτικής
Άµυνας που αφορούν τον ∆ήµο Φλωρεντίας

E-3781/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος δράσεως υπέρ της Πολιτικής
Άµυνας που αφορούν τον ∆ήµο Livorno

E-3782/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος δράσεως υπέρ της Πολιτικής
Άµυνας που αφορούν τον ∆ήµο Macerata

E-3783/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος δράσεως υπέρ της Πολιτικής
Άµυνας που αφορούν τον ∆ήµο Massa

E-3784/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος δράσεως υπέρ της Πολιτικής
Άµυνας που αφορούν τον ∆ήµο Perugia

E-3785/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος δράσεως υπέρ της Πολιτικής
Άµυνας που αφορούν τον ∆ήµο Pesaro

E-3786/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος δράσεως υπέρ της Πολιτικής
Άµυνας που αφορούν τον ∆ήµο Pisa

E-3787/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος δράσεως υπέρ της Πολιτικής
Άµυνας που αφορούν τον ∆ήµο Pistoia

E-3788/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος δράσεως υπέρ της Πολιτικής
Άµυνας που αφορούν τον ∆ήµο Prato

E-3789/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος δράσεως υπέρ της Πολιτικής
Άµυνας που αφορούν τον ∆ήµο Siena

E-3790/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος δράσεως υπέρ της Πολιτικής
Άµυνας που αφορούν τον ∆ήµο Ancona

E-3791/03
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Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος Tempus III που αφορούν τον
∆ήµο Pesaro-Urbino

E-3792/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος Leonardo da Vinci που αφορούν
τον ∆ήµο Pisa

E-3793/03

Chris Davies Πιστοποίηση των αλιευµάτων E-3794/03

Chris Davies Επίτευξη των στόχων που έθεσαν τα Ηνωµένα Έθνη
για τη βιώσιµη αλιεία

E-3795/03

Chris Davies Marine Stewardship Council E-3796/03

Chris Davies Βιώσιµη αλιεία E-3797/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος Cultura 2000 που αφορούν τον
∆ήµο Ancona

E-3798/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος Cultura 2000 που αφορούν τον
∆ήµο Pisa

E-3799/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος Cultura 2000 που αφορούν τον
∆ήµο Pistoia

E-3800/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος Cultura 2000 που αφορούν τον
∆ήµο Prato

E-3801/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος Cultura 2000 που αφορούν τον
∆ήµο Siena

E-3802/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος Cultura 2000 που αφορούν τον
∆ήµο Terni

E-3803/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος Cultura 2000 που αφορούν τον
∆ήµο Perugia

E-3804/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος Cultura 2000 που αφορούν τον
∆ήµο Carrara

E-3805/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος Cultura 2000 που αφορούν τον
∆ήµο Φλωρεντίας

E-3806/03
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Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος Cultura 2000 που αφορούν τον
∆ήµο Livorno

E-3807/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος Cultura 2000 που αφορούν τον
∆ήµο Macerata

E-3808/03

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων
του προγράµµατος Cultura 2000 που αφορούν τον
∆ήµο Massa

E-3809/03

Mogens Camre Κανόνες της ΕΕ σχετικά µε την απόρριψη υγιών
ιχθύων

P-3810/03

Cristiana Muscardini Η εξάπλωση της ανδρογενετικής αλωπεκίας E-3811/03

Gabriele Stauner Πρόγραµµα Tempus στη Ρουµανία E-3812/03

Maurizio Turco ∆ικαστική έρευνα της Εισαγγελίας Βενετίας σχετικά
µε τη χρήση κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων στον
τοµέα της γεωργίας

E-3813/03

Maurizio Turco ∆ικαστική έρευνα της Εισαγγελίας του Παλέρµο για
απάτη 6.5 εκ. ευρώ σε βάρος της ΕΕ

E-3814/03

Maurizio Turco ∆ικαστική έρευνα της Εισαγγελίας του Σαλέρνο για
απάτη 30 εκ. ευρώ σε βάρος της ΕΕ

E-3815/03

Maurizio Turco ∆ικαστική έρευνα της Εισαγγελίας Lecce για απάτη
6 εκ. ευρώ σε βάρος της ΕΕ

E-3816/03

Stavros Xarchakos Χρέωση διοδίων στην "Αττική οδό" στην Αθήνα E-3817/03

Stavros Xarchakos Προϋποθέσεις για την παροχή συντάξεων στην
Ελλάδα

E-3818/03

Stavros Xarchakos Κυκλοφορία ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων στην
Ελλάδα µε κοινοτικούς αριθµούς κυκλοφορίας

E-3819/03

Elspeth Attwooll Σύνδεση µε τα δίκτυα ηλεκτρισµού και παροχής
ύδατος

E-3820/03

Joan Vallvé Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επέκτασης του
αεροδροµίου της Ίµπιζα

E-3821/03

Miquel Mayol i Raynal Σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στους φυσικούς
οικοτόπους και είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος στη
νήσο Μαγιόρκα

E-3822/03

Olivier Dupuis Ακύρωση του εντάλµατος συλλήψεως της Ιντερπόλ
κατά του κ. Zakaiev

E-3823/03
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Cristiana Muscardini Σήµανση προέλευσης για τις εισαγωγές E-3824/03

Ilda Figueiredo Εγκαταλελειµµένα µεταλλεία E-3825/03

Ilda Figueiredo Περιβαλλοντικά προβλήµατα προκαλούµενα από
µικρά και µεσαία εκτροφεία αγελάδων

E-3826/03

Ilda Figueiredo Χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου
"Σταυροδρόµια και Κέντρα Πληροφόρησης για την
Ευρώπη"

E-3827/03

Camilo Nogueira Román Τα ναυπηγεία του Izar de Fene στη Γαλικία και η
δυνατότητα επιστροφής της άδειας κατασκευής
εµπορικών πλοίων

E-3828/03

Camilo Nogueira Román Το σύστηµα των γαλακτοκοµικών ποσοστώσεων
µετά τη διεύρυνση: η επιτρεπόµενη παραγωγή στη
Γαλικία

E-3829/03

Juan Ferrández Lezaun ∆ηµόσιοι διαγωνισµοί για την κατασκευή των
υποδοµών του Εθνικού Υδρολογικού Σχεδίου της
Ισπανίας (ΡΗΝ)

P-3830/03

André Brie Τρέχουσες αµερικανοευρωπαϊκές διαπραγµατεύσεις
για τη χρήση του Galileo

P-3831/03

Nicholas Clegg Global Drug Facility E-3832/03

Roberto Bigliardo Συµµετοχή των περιφερειακών αρχών στη διαχείριση
των διαρθρωτικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-3833/03

Ilda Figueiredo ∆ιακρίσεις εις βάρος Πορτογάλων εργαζοµένων στο
εξωτερικό

E-3834/03

Mihail Papayannakis Εφαρµογή της Οδηγίας 89/48/ΕΟΚ P-3835/03

Emmanouil Bakopoulos Φ.Π.Α. για παρόχους υπηρεσιών µεταφορών P-3836/03

Emmanouil Bakopoulos Ιδιωτικοποίηση ταχυδροµικών ταµιευτηρίων E-3837/03

Emmanouil Bakopoulos Αδέσποτα ζώα στην Ελλάδα E-3838/03

Monica Frassoni και Daniel Cohn-
Bendit

Marmara Earthquake Rehabilitation Programme -
MERP (Eιδικό πρόγραµµα αποκατάστασης ζηµιών
από το σεισµό στο Μαρµαρά) :  "Ολοκληρωµένη
παρέµβαση για την αποκατάσταση του Düzce" -
Τουρκία"

E-3839/03

Proinsias De Rossa Οδηγία περί εφαρµογής  της αρχής της ίσης
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή
εθνοτικής τους καταγωγής (2000/43/ΕΚ)

E-3840/03
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Proinsias De Rossa Προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών στο
πλαίσιο του νέου κανονισµού-πλαισίου της ΕΕ για
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (Οδηγίες 2002/20/ΕΚ,
2002/21/ΕΚ)

E-3841/03

Marco Pannella και άλλοι Καταστρατήγηση της δηµοκρατίας στη Μαυριτανία E-3842/03

Maurizio Turco και άλλοι Λογοκρισία εκ µέρους του ∆ήµου Μιλάνου στην
έκθεση φωτογραφίας του Romano Cagnoni ύστερα
από αίτηµα του Προξενείου της ∆ηµοκρατίας της
Ρωσίας στο Μιλάνο

E-3843/03

Camilo Nogueira Román O θάνατος από πνιγµό 36 Aφρικανών µεταναστών
απέναντι από τη Rota στην Ανδαλουσία

E-3844/03

Camilo Nogueira Román Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των
Συµφωνιών της Γενεύης για την ειρήνη µεταξύ
Ισραήλ και Παλαιστίνης και η αναγνώριση του
παλαιστινιακού κράτους

E-3845/03

Maj Theorin Γυναίκες σε διαµάχες E-3846/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Σεξουαλική εκµετάλλευση των παιδιών P-3847/03

Anna Karamanou Καθυστέρηση στην υιοθέτηση της απόφασης
πλαισίου σχετικά µε τη σεξουαλική εκµετάλλευση
παιδιών και την παιδική πορνογραφία

E-3848/03

Proinsias De Rossa Συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τη µεταµόσχευση
οργάνων στην Ευρώπη

E-3849/03

Jan Andersson Κίνδυνοι από το ισοκυάνιο και προστασία των
εργαζοµένων

E-3850/03

Baroness Sarah Ludford Επικύρωση των διεθνών συµβάσεων στον τοµέα των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων

E-3851/03

Roberto Bigliardo ∆ιορισµοί και διαφάνεια στην Επιτροπή E-3852/03

Joan Colom i Naval Χρηµατοδότηση του Εθνικού ισπανικού
Υδρολογικού Σχεδίου

P-3853/03

Samuli Pohjamo Η προετοιµαζόµενη από την Επιτροπή µεταρρύθµιση
των κρατικών ενισχύσεων

E-3854/03

Michl Ebner και Paolo Pastorelli Ασφάλεια στα αεροδρόµια E-3855/03

Raffaele Costa Συµβάσεις στο πλαίσιο του 8ου ΕΤΑ E-3856/03

Raffaele Costa Πρόγραµµα αναπτυξιακής βοηθείας προς την Ινδία E-3857/03

Raffaele Costa Συντάξεις αναπηρίας στην ΕΕ E-3858/03
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Raffaele Costa Χρηµατοδότηση µελετών µικρού µεγέθους στο
πλαίσιο του προγράµµατος Tacis 2002

E-3859/03

Reimer Böge Καθορισµός περιοχών προστασίας αγρίων πτηνών
στο οµόσπονδο κράτος Σλέσβιγκ-Χόλσταϊν

P-3860/03

Heide Rühle Εγγύηση εξαγωγών εκ µέρους της οµοσπονδιακής
κυβέρνησης της Γερµανίας για φινλανδικό πυρηνικό
αντιδραστήρα

P-3861/03

Sebastiano Musumeci Κοινοτικές ενισχύσεις για την γέφυρα του Πορθµού
της Μεσσήνης

P-3862/03

Mario Borghezio Ευρωπαϊκό ένταλµα συγκέντρωσης αποδεικτικών
στοιχείων :πρόταση που απειλεί τις ατοµικές
ελευθερίες;

P-3863/03

Michiel van Hulten Καθεστώς των Βουλευτών P-3864/03

Marie Isler Béguin Τοµεακό ρυθµιστικό σχέδιο οδικού δικτύου στα
νησιά Βαλεαρίδες

P-3865/03

Robert Sturdy Παγίδευση πτηνών στην Κύπρο E-3866/03

Richard Corbett Μελέτη σχετικά µε τη χρήση ακινήτων υπό
καθεστώς χρονοµεριστικής µίσθωσης (timesharing)
και τα κλαµπ τουρισµού

E-3867/03

Piia-Noora Kauppi και άλλοι Φορολόγηση των καυσίµων βάσει της θερµοκρασίας
τους

E-3868/03

María Sornosa Martínez Συνέπειες ορισµένων οικοστικών σχεδίων για την
περιοχή κοινοτικού ενδιαφέροντος ES 5223037

E-3869/03

Alexander de Roo Οικολογικός όγκος των υδάτων του Χούκαρ και
παροχέτευση Χούκαρ-Βιναλοπό

E-3870/03

Alexander de Roo Σύνδεση µεταξύ της παροχέτευσης του ποταµού
Έβρου και εκείνης µεταξύ των ποταµών Χούκαρ και
Βιναλοπό

E-3871/03

Alexander de Roo Οι συνέπειες των επενδύσεων της ΕΕ στην
παροχέτευση µεταξύ των ποταµών Χούκαρ και
Βιναλοπό

E-3872/03

Luigi Vinci Έργα για την κατασκευή τµηµάτων
αυτοκινητοδρόµου και σιδηροδρόµου υψηλής
ταχύτητας του ∆ιαδρόµου 5 στη διοικητική
περιφέρεια της Ιταλίας Friuli Venezia Giulia

E-3873/03

Francesco Fiori Εισαγωγές στην ΕΕ µη πιστοποιηµένων δραστικών
φαρµακευτικών ουσιών

E-3874/03
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Francesco Fiori Μεταρρύθµιση της κοινής οργάνωσης αγοράς του
καπνού

E-3875/03

Francesco Fiori Υπέρβαση των βασικών αροτραίων καλλιεργειών
αραβοσίτου για το 2003 µε επακόλουθη εφαρµογή
κυρώσεων

E-3876/03

Francesco Fiori Παραβίαση των κοινοτικών αρχών από το άρθρο 24
του Νόµου υπ' αριθµόν 289/2002

E-3877/03

Johannes Blokland Έρευνα για την επίδραση των φαρµάκων στα παιδιά E-3878/03

Olle Schmidt Κανόνες για την αλιεία του χελιού E-3879/03

Emmanouil Bakopoulos ∆ιαβατήριο για τα κατοικίδια ζώα E-3880/03

Emmanouil Bakopoulos Περιβαλλοντική καταπάτηση του Υγρότοπου
"Αλµύρα"στον Νοµό Ξάνθης

E-3881/03

Cristina Gutiérrez-Cortines και
άλλοι

Πρωτοβουλία INSPIRE E-3882/03

Roberta Angelilli Alcatel Ιταλίας: κοινοτικά κονδύλια υπέρ των
τηλεπικοινωνιών

E-3883/03

Roberta Angelilli Alcatel Ιταλίας: υπόνοιες για παραβίαση των
κανόνων σχετικά µε τις χρηµατοδοτικές
διευκολύνσεις της ΕΕ

E-3884/03

Roberta Angelilli Alcatel Ιταλίας: ενδεχόµενοι έλεγχοι στις
χρηµατοδοτήσεις της ΕΕ

E-3885/03

Roberta Angelilli Alcatel Ιταλίας και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
∆ιαστήµατος

E-3886/03

Ria Oomen-Ruijten Καταπολέµηση της ασθένειας των λεγεωναρίων E-3887/03

Jan Mulder ∆ιεκπεραίωση συµβάσεων στο πλαίσιο της υπόθεσης
της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, Eurostat

E-3888/03

Erik Meijer Προώθηση της βίας για την επίλυση των διαµαχών
µεταξύ της Ινδονησίας και των πληθυσµών των
γειτονικών περιοχών, εξαιτίας της παράδοσης
ευρωπαϊκών πολεµικών σκαφών και όπλων

E-3889/03

Stavros Xarchakos Αναγνώριση  στην Ελλάδα  διπλωµάτων κοινοτικών
πανεπιστηµίων

P-3890/03

Patricia McKenna Ανανεώσιµη ενέργεια στην Ιρλανδία P-3891/03

Nicole Thomas-Mauro Γνωµοδότηση της Γαλλικής Υπηρεσίας  για την
Ασφάλεια των Τροφίµων (AFSSA)

P-3892/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Chris Davies Προειδοποιήσεις υγείας στα πακέτα τσιγάρων P-3893/03

Ian Hudghton Καθεστώς του στόχου 1 - περιφέρεια "Highlands and
Islands" της Σκοτίας

P-3894/03

Paul Rübig Σύγκρουση όσον αφορά τους στόχους µεταξύ της
οδηγίας πλαίσιο περί υδάτων, της οδηγίας περί
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, της οδηγίας περί
εµπορίας εκποµπών και των στόχων της ασφάλειας
εφοδιασµού µε παράδειγµα την Αυστρία

E-3895/03

Chris Davies Υπεραλίευση παρεµπιπτόντων αλιευµάτων E-3896/03

Chris Davies Υπεραλίευση παρεµπιπτόντων αλιευµάτων E-3897/03

Chris Davies Ενυδρίδες σε ποτάµια του Ηνωµένου Βασιλείου E-3898/03

Olivier Dupuis Σύνοδος της Μεικτής Επιτροπής ΕΕ-Λαοκρατικής
∆ηµοκρατίας του Λάος

E-3899/03

Giacomo Santini Σιδηροδροµική γραµµή Τεργέστη-Divaca E-3900/03

Roberta Angelilli Πολιτικός ακτιβισµός του Προέδρου Πρόντι στην
Ιταλία

E-3901/03

Roberta Angelilli Σήµα Made in Europe για τα εµπορεύµατα των
κρατών µελών

E-3902/03

Roberta Angelilli Άνιση µεταχείριση όσον αφορά τις τραπεζικές
πιστώσεις στην περίπτωση των ανεξόφλητων χρεών
του ιταλικού κόµµατος των ∆ηµοκρατών της
Αριστεράς

E-3903/03

Roberta Angelilli Ευρωπαϊκή ∆ορυφορική Υπηρεσία - Πρόγραµµα
Galileo

E-3904/03

Roberta Angelilli Έρευνες Eurostat: απαλλαγή της Task Force OLAF
από τα καθήκοντά της

E-3905/03

Roberta Angelilli Ενιαίο νόµισµα και ακρίβεια E-3906/03

Camilo Nogueira Román Πρόταση της Eυρωπαϊκής Επιτροπής για τη µείωση
των αλιευµάτων κατά το 2004, τη φορά αυτή στα
ύδατα της Γαλικίας και της Iβηρικής χερσονήσου

E-3907/03

Olle Schmidt Η ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ και ο κίνδυνος
εκµετάλλευσης των συστηµάτων κοινωνικής
πρόνοιας

E-3908/03

Francesco Fiori Οδηγία Πλαίσιο P-3909/03

Amalia Sartori Ατυχήµατα στο σπίτι και χώροι εργασίας P-3910/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

María Valenciano Martínez-Orozco ∆ιακρίσεις εις βάρος ανηλίκων όσον αφορά την
εγγραφή σε αθλητικές οµοσπονδίες στην Ισπανία

P-3911/03

Ole Krarup Εξόρυξη πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα E-3912/03

Ole Krarup Όροι χορήγησης αδειών στο πλαίσιο συµφωνίας για
την εξόρυξη πετρελαίου

E-3913/03

Joan Vallvé Επέκταση του αεροδροµίου της Πάλµα ντε
Μαγιόρκα

E-3914/03

Marco Pannella και άλλοι Βίαιος επαναπατρισµός των προσφύγων Motagnard
στο Βιετνάµ εκ µέρους της κυβέρνησης της
Καµπότζης και συνεχής παραβίαση της Σύµβασης
του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

E-3915/03

Maurizio Turco και άλλοι Έλλειψη των καταλλήλων προδιαγραφών ελέγχου εκ
µέρους της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας προκειµένου να
εξασφαλισθεί ότι το ιατρικό προσωπικό θα διαθέτει
τους δέοντες τίτλους και κατάρτιση

E-3916/03

Nelly Maes Ευρωπαϊκή έγκριση κρατικής ενίσχυσης του
ζωεµπορίου στο Leeuwarden

E-3917/03

Georges Berthu Μειωµένοι συντελεστές ΦΠΑ P-3918/03

Ακυρωθείσα ερώτηση P-3919/03

Graham Watson ECHO (Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης)

E-3920/03

María Bergaz Conesa Παρανοµίες στην χρησιµοποίηση των υδάτων της
λεκάνης του Σεγούρα (Μούρθια, Ισπανία)

E-3921/03

María Bergaz Conesa Προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την
Επιτροπή στο πλαίσιο του Εθνικού Υδρολογικού
Σχεδίου

E-3922/03

Brice Hortefeux Αποµιµήσεις- πλαστά προϊόντα E-3923/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Συνθήκες πλοϊµότητας του Geroi Sevastopolya P-3924/03

Raina Echerer Γούνα σκύλου και γάτας - εσωτερική αγορά P-3925/03

Jacqueline Foster Στρέβλωση ανταγωνισµού στην βιοµηχανία
επεξεργασίας διαµαντιών

P-3926/03

Freddy Blak "Οικολογικά βαρέα φορτηγά αυτοκίνητα" στους
ευρωπαϊκούς δρόµους

E-3927/03

Stavros Xarchakos ∆άση και οικοδοµικοί  συνεταιρισµοί στην Ελλάδα E-3928/03

Stavros Xarchakos Άνοδος του πληθωρισµού στην Ελλάδα E-3929/03



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 31

∆ελτίο 12.01.2004 - EL - PE 338.108

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Alexandros Alavanos ∆ιατήρηση προνοµίων υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας
Ελλάδας

P-3930/03

Paulo Casaca Aποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τις
πυρκαγιές του 2003 στην Πορτογαλία

P-3931/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Σεξουαλική εκµετάλλευση των παιδιών E-3932/03

Samuli Pohjamo και Mikko Pesälä Αναγνώριση της εργονοµικής καρέκλας-εφιππίου
στο πλαίσιο της κοινοτικής κατάταξης καθισµάτων

E-3933/03

Erik Meijer Αµερικανικές διατάξεις για τη χορήγηση θεώρησης
διαβατηρίου που οδηγούν σε άρνηση της επιστροφής
στις ΗΠΑ ευρωπαίων οι οποίοι κατοικούν µονίµως
και εργάζονται µονίµως στις Ηνωµένες Πολιτείες

E-3934/03

Bert Doorn Αρµόδιο δικαστήριο για διασυνοριακές αστικές και
εµπορικές υποθέσεις στο πλαίσιο του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 44/2001

E-3935/03

Christopher Heaton-Harris Italtrend P-3936/03

Elisabeth Jeggle Ευρωπαϊκός κανονισµός για το γιαούρτι P-3937/03

Elisabeth Jeggle Χρησιµοποίηση γραφείων µετρήσεων ύστερα από
δηµόσιες αναθέσεις για τον καθορισµό των εκτάσεων
στο πλαίσιο της συµµετοχής σε προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγρανάπαυση

E-3938/03

Elisabeth Jeggle Υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόµενου χρόνου
οδήγησης και των υποχρεωτικών παύσεων από τους
οδηγούς απορριµµατοφόρων και οχηµάτων
αλάτωσης του οδικού δικτύου κατά την εκτέλεση της
υπηρεσίας τους

E-3939/03

Daniel Hannan Στρεβλώσεις στο εµπόριο ζάχαρης E-3940/03

Ilda Figueiredo Άδεια κατοικίας στο Ρότερνταµ και διακρίσεις εις
βάρος ατόµων

E-3941/03

Daniel Cohn-Bendit Προσωρινός νόµος για την εθνικότητα και την
είσοδο στο Ισραήλ

E-3942/03

Daniel Cohn-Bendit Προσωρινός νόµος για την εθνικότητα και την
είσοδο στο Ισραήλ

E-3943/03

Dominique Souchet Σχέδια ανάκτησης των ιχθυαποθεµάτων E-3944/03

Marco Pannella και άλλοι Χρησιµοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από
τροµοκρατικές οργανώσεις και έλεγχος των
κονδυλίων που προορίζονται για την Παλαιστινιακή
Αρχή

E-3945/03
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Michl Ebner Επιδοτήσεις σε καινοτόµες ηλιακές εγκαταστάσεις E-3946/03

Michl Ebner Επιδοτήσεις σε καινοτόµες ηλιακές εγκαταστάσεις E-3947/03

Erik Meijer Η εκ µέρους των ΗΠΑ ή άλλων κρατών τιµωρία ή
βράβευση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ώστε να
αναγκασθεί το κράτος µέλος της ΕΕ όπου βρίσκονται
να καταστεί πιο υπάκουο

E-3948/03

Olivier Dupuis Πιθανότητα εκδήλωσης "νέας νύχτας των
κρυστάλλων" κατά των Τσετσένων που ζουν στη
Μόσχα

E-3949/03

Erik Meijer Θέσπιση ρύθµισης µε κίνητρα προκειµένου να
παύσει η συνεχής κατάργηση ταχέων απευθείας
διασυνοριακών σιδηροδροµικών συνδέσεων µεγάλης
απόστασης

E-3950/03

Alexander de Roo Γενετικά τροποποιηµένο ψάρι- ζέβρα E-3951/03

Catherine Stihler Προδιαγραφές για την τοποθέτηση αγωγών αερίων E-3952/03

Catherine Stihler Προδιαγραφές σχεδιασµού για τα αναπηρικά
καροτσάκια

E-3953/03

___________________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (΄Εγγρ. Β5-0416/03)          16 και 17 ∆εκεµβρίου 2003

29 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

∆εσµεύσεις της ΕΕ στο Ιράκ H-0721/03

Alexandros ALAVANOS Εγκλωβισµένοι έλληνες ναυτικοί στο Πακιστάν H-0727/03

Bernd POSSELT Γενετήσια υγιεινή H-0729/03

Dana SCALLON Υγεία στον τοµέα της αναπαραγωγής H-0794/03

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Οι αιτίες των διαφορών στις πολιτικές της ΕΕ απέναντι
στην Κίνα και την Κούβα

H-0734/03

Philip BUSHILL-
MATTHEWS

Ώρες οδήγησης H-0736/03

Marco CAPPATO Οµοφυλοφοβική απόφαση του Ελληνικού Εθνικού
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

H-0739/03

María BERGAZ
CONESA

Παραβίαση των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στις ΗΠΑ H-0743/03

María IZQUIERDO
ROJO

Πολιτικές για την µετανάστευση και προσωρινή
µετανάστευση

H-0744/03

Christos ZACHARAKIS Λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της δηµοκρατίας στην
Αλβανία

H-0745/03

Manuel MEDINA
ORTEGA

Συµφωνίες µε τρίτες χώρες σχετικά µε τον έλεγχο της
µετανάστευσης

H-0747/03

Bill NEWTON DUNN Στατιστικές σχετικά µε τις εγκληµατικές πράξεις σε όλη
την Ένωση

H-0749/03

Esko SEPPÄNEN Αρχή αρµόδια για την ασφάλεια τροφίµων H-0754/03

Paulo CASACA Επιστροφή προστίµων για υπέρβαση των ποσοτήτων
αναφοράς της παραγωγής γάλακτος

H-0759/03

Olivier DUPUIS Γεωργία H-0761/03

Niels BUSK Κρατική ενίσχυση για τους Ιταλούς γαλακτοπαραγωγούς H-0770/03

Ioannis SOULADAKIS Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης µε χώρες του Καυκάσου H-0772/03
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Proinsias DE ROSSA Κανονισµός σχετικά µε τον εξοπλισµό που
χρησιµοποιείται για βασανιστήρια

H-0775/03

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Bill NEWTON DUNN Ηρωίνη που φτάνει στην ΕΕ από το Αφγανιστάν µέσω της
Τουρκίας

H-
0732/03

Theresa ZABELL Κανόνες ανταγωνισµού που πρέπει να εφαρµόζονται στον
αθλητισµό

H-
0765/03

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο
ΣΥΝΟ∆ΟΥ

κ. VERHEUGEN

Bernd POSSELT Μειονότητες στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες H-
0731/03

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Εµπορία ανθρώπων στην Τσεχία H-
0753/03

John BOWIS Εγκλωβισµός σε περιφραγµένες κλίνες H-
0776/03

Myrsini ZORBA Κύπρος H-
0782/03

κ. LIIKANEN

Patricia McKENNA Έρευνα σε εµβρυϊκά βλαστικά κύτταρα H-0725/03

κα de PALACIO

Bart STAES Απαγόρευση των νυκτερινών πτήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο H-0718/03

Claude TURMES Ανθρακωρυχείο επιφανειακής εκµετάλλευσης βορείως της
Λεόν (Περιοχή Μπάγιε ντε Λαθιάνα, Ισπανία)

H-0719/03

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Σιδηροδροµική γραµµή µεγάλης ταχύτητας Γαλικίας-
Πορτογαλίας

H-0722/03

Alexandros ALAVANOS Εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΟΚ) 3577/92 H-0728/03

__________________
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003

΄Οργανο
Αριθµός
ερωτή-
σεων που
κατατέ-
θηκαν

Αριθµός
των

ερωτήσεων
που

εξετάστη-
καν στην
Ολοµέλεια

Ερωτή-
σεις µε
γραπτή
απάντη-
ση

Συµπληρωτικές
ερωτήσεις

Μη
εξετασθεί-
σες

ερωτήσεις
(απουσία
του

συντάκτη)

Ερωτήσεις
που

αποσύρθη-
καν από το
συντάκτη
τους

Ερωτήσεις που
προβλέπονται
ήδη στην
Ηµερήσια
∆ιάταξη

Εκπρόσωποι των Θεσµικών
Οργάνων

Συµβούλιο 24 18 6 5 0 0 0 κ. ΑΝΤΟΝΙΟΝΕ

Επιτροπή 48 11 36 7 1 0 0 κ. VERHEUGEN
κ. LIIKANEN
(σε αντικατάσταση
του κ. BUSQUIN)
κα de PALACIO

Σύνολο 72 29 42 12 1 0 0

___________________________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ Αριθ. ΡΕ Συντάκτης Θέµα
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας Υπογραφές

21/2003 337.298 María Sornosa MARTÍNEZ Τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία 20.10.2003 20.01.2004 33

22/2003 337.449 Jean-Claude MARTINEZ, Carl
LANG, Bruno GOLLNISCH και
Marie-France STIRBOIS

Η µεταρρύθµιση της ΚΓΠ 20.10.2003 20.01.2004 6

23/2003 337.801 Mark WATTS, Catherine STIHLER
και Phillip WHITEHEAD

Η θανάτωση της φώκιας 20.10.2003 20.01.2004 88

                                                     
1 Κατάσταση στις  18.12.2003
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24/2003 337.852 Cristiana MUSCARDINΙ Ανάκληση της θανατικής ποινής νεαρής ιρανής,
"ενόχου" για το φόνο αστυνοµικού την ώρα που την
βίαζε

20.10.2003 20.01.2004 52

25/2003 338.104 Marie Anne ISLER EÉGUIN, Inger
SCHÖRLING, Paul LANNOYE,
Gérard ONESTA καιYves
PIÉTRASANTA

Αποκατάσταση των δικαιωµάτων  και της
δικαιοσύνης όσον αφορά το δράµα του Bhopal στην
Ινδία

29.10.2003 29.01.2004 19

26/2003 338.568 Caroline LUCAS, Ulla SANDBÆK
και Pernille FRAHM

΄Εκθεση σε φυτοφάρµακα των µόνιµων κατοίκων
αγροτικών περιοχών και άλλων ατόµων

17.11.2003 17.02.2004 29

27/2003 338.701 Marco CAPPATO και Daniel
COHN-BENDITt

Παγκόσµια ∆ιάσκεψη της Κοινωνίας των
Πληροφοριών (Π∆ΚΠ) στην Τυνησία

17.11.2003 17.02.2004 41

28/2003 339.054 Nello MUSUMECI, Cristiana
MUSCARDINI, Mauro NOBILIA
και Adriana POLI BORTONE

Η τραγωδία των ναυαγίων στη Μεσόγειο µε θύµατα
εξωκοινοτικούς πολίτες

19.11.2003 19.11.2003 15
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29/2003 339.286 Chris Davies, Johanna Boogerd-
Quaak, Marco Cappato, Άννα
Καραµάνου και Michiel van Hulten

H επιδηµία του έιτζ και τις προτροπές του Βατικανού
σχετικά µε τα προφυλακτικά

26.11.2003 26.02.2004 45

30/2003 339.287 Jonathan Evans, Jacqueline Foster,
Martin Callanan, Ian Twinn και
Timothy Kirkhope

O εορτασµός της επετείου των 60 χρόνων από την
απόβαση στη Νορµανδία

26.11.2003 26.02.2004 36

31/2003 339.463 José Ribeiro e Castro H διεξαγωγή δηµοψηφισµάτων για τη νέα Συνθήκη
σε όλα τα κράτη µέλη, περιλαµβανοµένων των δέκα
υπό ένταξη χωρών

03.12.2003 03.03.2004 16

_______________________________
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπή στο Συµβούλιο: Οργάνωση της στήριξης
στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα στην περιοχή της Μεσογείου

AFET
BUDG
CONT
ITRE

COM (03) 587
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Για την προετοιµασία της VIης συνάντησης των
Υπουργών Εξωτερικών των Ευρω-µεσογειακών χωρών, που θα
πραγµατοποιηθεί στη Νάπολη, στις 2-3 ∆εκεµβρίου 2003
(Βαρκελώνη VI)

CULT
ITRE
RETT
AFET

COM (03) 610
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Επιτροπή:
Απολογισµός και αναθεώρηση των προτεραιοτήτων της στρατηγικής
για τον ΦΠΑ

JURI
ECON

COM (03) 614
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο κα στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή: ∆ιακυβέρνηση και ανάπτυξη

AFET
ITRE
DEVE

COM (03) 615
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική επιτροπή και
την Επιτροπή των Περιφερειών: Πρώτη έκθεση για την εφαρµογή
του πλαισίου δράσης "Ενηµέρωση και απλούστευση του κοινοτικού
κεκτηµένου"

AFCO
TOUT
JURI

COM (03) 623
τελ.

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε την υπογραφή της
ευρωπαϊκής σύµβασης για την προστασία των ζώων κατά τη
διάρκεια διεθνών µεταφορών

ENVI
RETT
AGRI

COM (03) 631
τελ.

 Πίνακας αποτελεσµάτων για τις κρατικές ενισχύσεις φθινόπωρο
2003

ITRE
ECON

COM (03) 636
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: ΄Εκτη
δηµοσίευση του Elincs (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της οδηγίας
67/548/ΕΟΚ)

ITRE
ENVI

COM (03) 642
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο: Το νοµοθετικό πρόγραµµα και πρόγραµµα εργασίας της
Επιτροπής για το 2004

TOUT
AFCO

COM (03) 645
τελ.



ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 41

∆ελτίο 12.01.2004 - EL - PE 338.108

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής 14η Ετήσια΄Εκθεση για τα ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία

AGRI
BUDG
EMPL
PECH
RETT

COM (03) 646
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών: Το µέλλον του τοµέα
κλωστοϋφαντουργικών ειδών και ειδών ένδυσης στη διευρυµένη
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση

ITRE COM (03) 649
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών: ΄Ισες ευκαιρίες για τα άτοµα µε
αναπηρίες: ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης

FEMM
EMPL

COM (03) 650
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή του σχεδίου δράσης για τα
επιχειρηµατικά κεφάλαια (Σ∆ΕΚ)

CULT
ITRE
LIBE

COM (03) 653
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή του σχεδίου δράσης για τα
επιχειρηµατικά κεφάλαια (Σ∆ΕΚ)

ECON COM (03) 654
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Ετήσια ΄Εκθεση για το µέσο προενταξιακών
πολιτικών  (ISPA) 2002

AFET
ENVI

COM (03) 655
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο: Ενδιάµεση αξιολόγηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1655/2000 LIFE

BUDG
ENVI

COM (03) 668
τελ.

______________________
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 10 ΚΑΙ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

Τα πλήρη κείµενα των γνωµοδοτήσεων της ΕΟΚΕ διατίθενται
στις 11 επίσηµες γλώσσες στην ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ στο ∆ιαδίκτυο:

http://www.esc.eu.int (στον τίτλο "Documents")

Στη σύνοδο ολοµέλειας της 10ης και 11ης ∆εκεµβρίου παρέστησαν ο Επίτροπος κ. Barnier, ο
οποίος µίλησε στη Συνέλευση σχετικά µε την πολιτική συνοχής και τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη, και
εκπρόσωποι των οργανώσεις της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών των υποψήφιων για ένταξη χωρών.

Επίσης, κατόπιν προτάσεως των 3 κοσµητόρων, η Συνέλευση υιοθέτησε το καθεστώς των
µελών.

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

•  Ψήφισµα για τη στρατηγική της Λισσαβώνας - ΕΟΚΕ
 
� Έγγραφα αναφοράς: CESE 1698/2003
 
� Κύρια σηµεία:

1. Στο ψήφισµα που εξέδωσε ως απάντηση σε µία αίτηση της Επιτροπής να εκφράσει τις απόψεις της
σχετικά µε την πρόοδο της εφαρµογής της στρατηγικής της Λισσαβώνας, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι η
στρατηγική αυτή δεν θα συµβάλει στην επίτευξη των στόχων της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, της
οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής προόδου και της αειφόρου ανάπτυξης, εάν δεν

http://www.cese.europa.eu
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αναθεωρηθούν εκ βάθρων η µέθοδος, το θεσµικό και πολιτικό πλαίσιο και τα µέσα συνεργασίας που
έχουν τεθεί σε εφαρµογή για την επίτευξή τους. Καταλήγει στην εκτίµηση αυτή βάσει των δικών της
παρατηρήσεων και των συζητήσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια ενός σηµαντικού συνεδρίου, το
οποίο διοργανώθηκε από την ΕΟΚΕ τον Οκτώβριο.

2. Για την αντιµετώπιση της κατάστασης αυτής, η ΕΟΚΕ προτείνει µια πιο δυναµική προσέγγιση, η
οποία, σε θεσµικό επίπεδο, θα έχει τη µορφή µιας ενισχυµένης συνεργασίας µε στόχο την
αναζωογόνηση της οικονοµικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και θα βασίζεται στη δέουσα συνεκτίµηση
των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων και της συνεχούς αλληλεπίδρασης
µεταξύ τους, δηλαδή στην αειφόρο ανάπτυξη και σε ένα ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό σύστηµα.

3. Το ψήφισµα τονίζει, επίσης, την καθοριστική σηµασία του διαλόγου µε και µεταξύ των κοινωνικών
εταίρων σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να ευοδωθούν οι µεταρρυθµίσεις, ιδίως εκείνες
που αποσκοπούν στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της λειτουργίας της αγοράς
εργασίας, καθώς και των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, µεριµνώντας ταυτόχρονα για τη
διασφάλιση της βιωσιµότητάς τους.

4. Για να επιτύχει, η στρατηγική της Λισσαβώνας δεν αρκεί µόνο να έχει την πραγµατική δέσµευση
των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων και των κρατών µελών, αλλά πρέπει επίσης:

να είναι κατανοητή και αποδεκτή από την κοινή γνώµη, πράγµα που απαιτεί κυρίως την ενίσχυση της
προβολής της και της αξιοπιστίας της,
να υποστηρίζεται από τους κοινωνικοεπαγγελµατικούς φορείς της συµµετοχικής δηµοκρατίας.

5. Από την πλευρά της, η ΕΟΚΕ προτίθεται να ενεργήσει ως µόνιµο παρατηρητήριο της προόδου της
εφαρµογής της στρατηγικής της Λισσαβώνας και ιδίως :

- να συµβάλει στην ανάπτυξη του δηµόσιου διαλόγου, εξασφαλίζοντας την άµεση συµµετοχή των
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία αξιολόγησης,

- να διεξάγει στενές διαβουλεύσεις µε τα εθνικά Οικονοµικά και Κοινωνικά Συµβούλια και
παρεµφερείς οργανισµούς σχετικά µε την εν εφαρµογή της στρατηγικής αυτής,

- να προωθήσει τη διάδοση των εθνικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών των
κοινωνικοεπαγγελµατικών  κύκλων και των κοινωνικών εταίρων που συµβάλλουν στην επιτυχή
υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας,

- να συνεχίσει να υποβάλλει κάθε χρόνο στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έκθεση αξιολόγησης για
την πρόοδο της εφαρµογής της στρατηγικής της Λισσαβώνας.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jakob Andersen
 (Tηλ.: 00 32 2 546 92 58 � e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
 
•  Γενικοί προσανατολισµοί της οικονοµικής πολιτικής (ΓΠΟΠ)

� Εισηγητής: ο κ. DELAPINA (Μισθωτοί � AT)

� Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 1618/2003
 
� Κύρια σηµεία:

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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Η ευρωπαϊκή οικονοµία χαρακτηρίστηκε κατά την τελευταία τριετία από ιδιαίτερα χαµηλούς
ρυθµούς ανάπτυξης, ενώ οι προοπτικές για µια ταχεία, δυναµική και σταθερή ανάκαµψη είναι
ελάχιστα ενθαρρυντικές λόγω του χαµηλού επιπέδου της εσωτερικής ζήτησης. Ιδιαίτερη ανησυχία
προκαλεί η µειωµένη επενδυτική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, είναι πολύ απίθανο να µπορέσουν
να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίστηκαν στη Λισσαβόνα για το έτος 2010.

Παρά την αναποτελεσµατικότητά του, ο καθορισµός "Γενικών Προσανατολισµών της Οικονοµικής
Πολιτικής (ΓΠΟΠ)" � δηλαδή ο συνδυασµός µιας µακροοικονοµικής πολιτικής προσανατολισµένης
προς τη σταθερότητα µε µέτρα ευελιξίας και µείωσης του κόστους από την πλευρά της προσφοράς �
διατηρείται εδώ και χρόνια αµετάβλητος. Η θέση σύµφωνα µε την οποία µια πολιτική σταθερότητας
αρκεί από µόνη της για να παραγάγει αυτοµάτως ανάπτυξη δεν επαληθεύτηκε. Ούτε η αύξηση της
ευελιξίας ούτε η µείωση του κόστους κατάφεραν να τονώσουν τη ζήτηση. Κάθε πολιτική
σταθερότητας που είναι µονόπλευρα προσανατολισµένη προς τη βελτίωση των συνθηκών
προσφοράς λειτουργεί, σε τελική ανάλυση, περιοριστικά. ∆εν υπάρχει ακόµη καµία ένδειξη που να
αποδεικνύει ότι η ευρωπαϊκή µακροοικονοµική πολιτική πoρεύεται προς µια αυτόνοµη αναπτυξιακή
δυναµική.

Η ΕΕ πρέπει να στηριχθεί στις δικές της δυνάµεις, για να επαναφέρει την ευρωπαϊκή οικονοµία στον
δρόµο της ανάπτυξης και της πλήρους απασχόλησης. Πρέπει, συνεπώς, να εφαρµόσει µια δραστήρια
και επεκτατική οικονοµική πολιτική, η οποία να συνεκτιµά τη µακροοικονοµική συγκυρία. Μια
ισορροπηµένη µακροοικονοµική πολιτική µε δεδηλωµένο στόχο την πλήρη απασχόληση χρειάζεται,
εκτός από τη µείωση του κόστους της προσφοράς, και ενίσχυση της πραγµατικής ζήτησης.

Κατά τη σηµερινή οικονοµική κρίση ο συντονισµός της οικονοµικής πολιτικής στην ΕΕ έδειξε τα
όριά του. Πολλοί κανόνες αποδεικνύονται υπερβολικά ανελαστικοί, χωρίς να συµβάλουν στην
αντιµετώπιση των έµπρακτων προκλήσεων, ενώ ο συντονισµός µεταξύ των αρχών είναι επίσης
ανεπαρκής. Επιβάλλονται εκτενείς µεταρρυθµίσεις, οι οποίες θα πρέπει να επιτρέψουν µεγαλύτερα
περιθώρια ελιγµού για την ελαστικότερη αντίδραση και την προσαρµογή της οικονοµικής πολιτικής
στις σηµερινές οικονοµικές προκλήσεις. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί τη µοναδική διέξοδο της
Ευρώπης από τη σηµερινή κρίση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η EOKE αισιοδοξεί ότι οι
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις θα πραγµατοποιηθούν µε επιτυχία, διότι έχει αποδειχθεί στο παρελθόν η
δύναµη της Ευρώπης στους τοµείς της κοινωνικής σταθερότητας και της καινοτοµίας.

Ένα άλλο θετικό στοιχείο, που πρέπει να επικροτηθεί, είναι το γεγονός ότι οι "γενικοί
προσανατολισµοί" δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στον ρόλο των κοινωνικών εταίρων σ' αυτή τη
διαδικασία συντονισµού. Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η τριµερής κοινωνική σύνοδος κορυφής για
την προετοιµασία των συνεδριάσεων του Συµβουλίου πρέπει να καταστεί ένα πραγµατικό φόρουµ
συνεννόησης για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
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Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ιδιαίτερα ότι ο καλύτερος συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών δεν
αποτελεί επιταγή µόνο για τη ζώνη του ευρώ, αλλά κατ' αρχήν και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alberto Allende
 (Tηλ.: 00 32 2 546 96 79 � e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

•  Ενδιάµεση επανεξέταση της ατζέντας κοινωνικής πολιτικής

� Εισηγητής: ο κ. JAHIER (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � IT)

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 312 τελικό � CESE 1614/2003

� Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τις γενικές κατευθύνσεις και τις προτάσεις της ανακοίνωσης της Επιτροπής
και επαναλαµβάνει την πεποίθησή της ότι η συνέχιση των προβλεπόµενων γραµµών δράσεως και το
µέλλον της ίδιας της κοινωνικής ατζέντας παραµένουν θεµελιώδη ακόµη και σε µια περίοδο κρίσεως
ή οικονοµικής στασιµότητας.

Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η χρονική συνέχεια των δράσεων, των
επενδύσεων και των µεθόδων, εξετάζοντας σε βάθος ειδικότερα την κοινωνική επίδραση των
κανόνων, των επενδύσεων στο ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο και την αξιοποίηση της
κοινωνικής οικονοµίας και των διαφόρων φορέων της, προκειµένου να επιτευχθούν µε τον καλύτερο
και πιο αποτελεσµατικό τρόπο οι στόχοι της συνοχής και της κοινωνικής ανάπτυξης που
προβλέπονται από τη στρατηγική της Λισσαβώνας.

Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την αναπόδραστη ανάγκη να υπάρχουν διαθέσιµα ενηµερωµένα στοιχεία,
ενώ παράλληλα θεωρεί απαραίτητο να καθοριστεί ένα ακριβέστερο πλαίσιο προτεραιοτήτων για το
δεύτερο στάδιο της ατζέντας. Για την προετοιµασία της δηµόσιας συζήτησης που θα διεξαχθεί το
φθινόπωρο του 2004, η ΕΟΚΕ εκδηλώνει ήδη από τώρα το ενδιαφέρον της να συµµετάσχει ενεργά
σε αυτή τη διαδικασία που έχει ήδη αρχίσει.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Pierluigi Brombo

(Tηλ.: 00 32 2 546 97 18 � e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

2.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

•   Πράσινο Βιβλίο / Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
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� Εισηγητής: ο κ. HERNÁNDEZ BATALLER  (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � ES)
� Συνεισηγητής: ο κ. HENCKS (Μισθωτοί � LU)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 270 τελικό � CESE 1607/2003
 
� Κύρια σηµεία:

Με την ευκαιρία της διαβούλευσης για το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής, η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει
τους προσανατολισµούς της στον τοµέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Στη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ συνιστά:
� να παρουσιάσει η Επιτροπή πρόταση οδηγίας-πλαισίου για τις οικονοµικές υπηρεσίες γενικού

συµφέροντος µε στόχο την παγίωση: των αρχών, των κύριων προσανατολισµών του κοινοτικού
δικαίου, των τρόπων χρηµατοδότησης, των επιλογών όσον αφορά τους τρόπους οργάνωσης και
ρύθµισης, των διαδικασιών αξιολόγησης των επιδόσεων και των δικαιωµάτων των χρηστών,

� να δηµιουργηθεί ειδική νοµική βάση στη Συνθήκη,
� να προωθηθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και η δηµοκρατική συµµετοχή

των χρηστών και των εργαζοµένων,
� να τηρείται η αρχή της επικουρικότητας, βάσει της οποίας ο καθορισµός, η οργάνωση, η

χρηµατοδότηση και ο έλεγχος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας εναπόκεινται στις αρµόδιες
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές,

� να δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός που θα επιτρέπει την εφαρµογή της επικουρικότητας µε
λειτουργικό τρόπο αντί να περιορίζεται µόνο στην εδαφική επικουρικότητα,

� να προσδιοριστεί η έννοια της αντιστάθµισης του κόστους των υποχρεώσεων δηµόσιας
υπηρεσίας,

� βάσει της διάκρισης µεταξύ οικονοµικών και µη οικονοµικών δραστηριοτήτων, να αποκλεισθεί
ρητώς η εφαρµογή των κανόνων του ανταγωνισµού στις υπηρεσίες που συνδέονται µε τα
εθνικά εκπαιδευτικά συστήµατα και µε την υποχρεωτική ένταξη στο βασικό καθεστώς
κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και σε εκείνες που παρέχονται από µη κερδοσκοπικούς
κοινωνικούς, φιλανθρωπικούς και πολιτιστικούς φορείς.

 �   Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Raffaele Del Fiore
 (Τηλ.: 00 32 2 546 97 94 � e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 
 
3.  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

•  Υποδοµές των µεταφορών
 
 �   Εισηγητές: η κα ALLEWELDT (Μισθωτοί � DE)
 ο κ. LEVAUX (Εργοδότες � FR)
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 ο κ. RIBBE (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � DE)
 
 �   Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 1611/2003
 
� Κύρια σηµεία:

Κατά την ΕΟΚΕ, η πολιτική µεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποτελέσει µία από τις
κεντρικές προτεραιότητες στο πλαίσιο της πολιτικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τις κλιµατικές
µεταβολές.

Έτσι, η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητη την ανάπτυξη των πανευρωπαϊκών διαδρόµων µεταφορών στη
Νότια και στην Ανατολική Ευρώπη και τη βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη των
µεταφορών στην περιοχή της Μεσογείου.

Τα έργα υποδοµών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος µπορούν να ανταποκριθούν στην αποστολή τους
µόνον εάν ανταποκρίνονται σε οικονοµικά, πολιτικά και κοινωνικά συµφέροντα και τα λαµβάνουν
υπόψη. Για το λόγο αυτό απαιτείται συµµετοχή των επαγγελµατικών οργανώσεων, των
επιχειρήσεων µεταφορών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων προστασίας του
περιβάλλοντος και των καταναλωτών.

Η ΕΟΚΕ τονίζει, ακόµη, ότι θα πρέπει:
� να διασφαλισθεί η διατροπικότητα των διαδρόµων ∆Ε∆ και να προβλεφθούν ποιοτικά κριτήρια,
� να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στη φιλοπεριβαλλοντική χρήση των πλωτών οδών, καθώς και

στην ανάπτυξη των θαλασσίων µεταφορών µικρών αποστάσεων και στην ενσωµάτωσή τους
στον σχεδιασµό των διαδρόµων των ∆Ε∆,

� να προσδιορισθούν φιλόδοξοι, αλλά εφικτοί στόχοι για την ανάπτυξη των σιδηροδροµικών
µεταφορών, µε ιδιαίτερη προσοχή στη διασυνοριακή συνεργασία και στη διασύνδεση των
θαλάσσιων λιµένων.

Τέλος, όσον αφορά τη χρηµατοδότηση των υποδοµών, η ΕΟΚΕ προτείνει τη δηµιουργία ενός
Ευρωπαϊκού Ταµείου για τα έργα ∆Ε∆-Μ προτεραιότητας, υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, το οποίο θα χρηµατοδοτείται από την εισφορά 1 λεπτού ανά λίτρο καυσίµου
που θα καταναλώνεται στους δρόµους της ΕΕ από το σύνολο των ιδιωτικών, δηµόσιων και
επαγγελµατικών οχηµάτων εµπορευµατικών και επιβατικών µεταφορών.

�   Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Luís Lobo
(Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Μετανηολόγηση πλοίων
 
 �  Εισηγήτρια: η κα ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ-ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ (Εργοδότες � EL)
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 �  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 478 τελικό � 2003/0180 COD � CESE 1612/2003

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Raffaele Del Fiore
(Τηλ : 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

4.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

•  Η φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 � Εισηγητής: ο κ. NYBERG (Μισθωτοί � SE)

� Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 1621/2003
 
� Κύρια σηµεία:

Η φορολογική πολιτική είναι µέρος της µακροοικονοµικής πολιτικής που βρίσκεται πάντα στο
επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ. Η φορολογική
πολιτική των κρατών µελών διαφέρει σε µεγάλο βαθµό από το ένα κράτος στο άλλο.

Οι διαφορές στη φορολογική πολιτική των κρατών µελών δεν αφορούν µόνο τους φορολογικούς
συντελεστές, αλλά και τον τρόπο υπολογισµού των φορολογικών βάσεων και ολόκληρη τη δοµή
των φορολογικών συστηµάτων. Οι δυσκολίες να καταλήξουµε σε µια κοινή άποψη για τα
φορολογικά θέµατα δεν είναι µόνο θέµα διαφορετικών πολιτικών απόψεων.

Οι απαιτήσεις οµοφωνίας αφορούν όλες τις αποφάσεις για τη φορολογία στους κόλπους της ΕΕ. Η
πρόταση της Συνέλευσης περιέχει µια σχετική χαλάρωση, αλλά στην πρόταση δεν περιλαµβάνονται
ούτε ο υπολογισµός των φορολογικών βάσεων ούτε των φορολογικών συντελεστών. Η ΕΟΚΕ έχει
επανειληµµένως στο παρελθόν εκφράσει την άποψη ότι η απαίτηση για οµοφωνία στα φορολογικά
θέµατα θα πρέπει να αναθεωρηθεί.

Σύµφωνα µε τις αλλαγές στη φορολογική πολιτική που πρότεινε η Συνέλευση για το µέλλον της
Ευρώπης, όχι µόνο η εσωτερική αγορά, αλλά και η στρέβλωση του ανταγωνισµού θα µπορούν να
αποτελέσουν λόγους για ανάληψη µέτρων από πλευράς ΕΕ. Η Συνέλευση προτείνει τη µετάβαση
στην ειδική πλειοψηφία για τα θέµατα της διοικητικής συνεργασίας, της πάταξης της φοροδιαφυγής
και της παράνοµης φοροαποφυγής, και για τις περιπτώσεις αυτές προτείνει να επεκταθεί η ισχύς του
κανόνα και πέραν της έµµεσης φορολογίας προκειµένου να συµπεριληφθεί και ο φόρος εισοδήµατος
επιχειρήσεων.
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Για να επιλυθούν όλα αυτά τα προβλήµατα, θεωρούµε ότι υπάρχει µόνο µία διέξοδος. Η ΕΕ θα
πρέπει να έχει την αρµοδιότητα, αλλά και την πραγµατική δυνατότητα να λαµβάνει αποφάσεις µε
ειδική πλειοψηφία για την επιβολή φόρων όπου η δυνατότητα µιας χώρας να καθορίζει τη
φορολογία της εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον τρόπο δράσης των άλλων κρατών µελών µέσα
σε µια εσωτερική αγορά µε 25 κράτη.

Η λήψη αποφάσεων µε ειδική πλειοψηφία θα πρέπει να περιοριστεί σε ορισµένους φόρους. Σε
αυτούς περιλαµβάνονται η φορολογία των επιχειρήσεων, η φορολογία των κεφαλαιουχικών εσόδων
και η φορολογία δραστηριοτήτων που είναι επιζήµιες για το περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή πρέπει
να εφαρµόζεται στους φόρους που επηρεάζουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή που
στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό. Επιπλέον η ειδική πλειοψηφία, θα ισχύει µόνο για ορισµένους
φόρους, και θα χρησιµοποιείται για τον καθορισµό ελαχίστων φορολογικών επιπέδων.

� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Borbala Szij
      (Τηλ.: 00 32 2 546 96 79 � e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

•  Κινητές αξίες - ∆ιαφάνεια της πληροφόρησης

� Εισηγητής: ο κ. SIMON (Εργοδότες � FR)

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 138 τελικό � 2003/0045 COD � CESE 1619/2003
� Κύρια σηµεία:

Η βελτίωση της πιστωτικής και λογιστικής διαφάνειας των εταιρειών που είναι εισηγµένες σε
χρηµατιστήριο αξιών αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την εδραίωση της εµπιστοσύνης στη
λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγορών. Επιπλέον, η µεγαλύτερη εναρµόνιση των υποχρεώσεων
των εταιρειών στα θέµατα αυτά είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών
χρηµατοπιστωτικών αγορών, που αποτελεί στόχο του σχεδίου δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες.

Η πρόταση οδηγίας θέτει, εντούτοις, ένα αριθµό ζητηµάτων, άλλοτε αρχής και άλλοτε τεχνικής
φύσεως, από τα οποία το πιο πολυσυζητηµένο είναι η δηµοσίευση της τριµηνιαίας έκθεσης.

Το ζήτηµα αυτό αποτελεί, πράγµατι, αντικείµενο εκτενούς συζήτησης: η υποχρεωτική δηµοσίευση
τριµηνιαίων πληροφοριών επικρίνεται έντονα από τις εταιρείες. Το σύνολο των επενδυτών πρέπει
ήδη να διαχειριστεί µια τεράστια ροή πληροφοριών και προτιµά τη βελτίωση της ποιότητάς τους
παρά την αύξηση της ποσότητάς τους.

Η υποχρεωτική δηµοσίευση τριµηνιαίων πληροφοριών θα έχει, εξάλλου, πραγµατικό αντίκτυπο
στους εκδότες από την άποψη του κόστους, ιδίως στις ΜΜΕ. Προπαντός, όµως, η γενίκευση των
τριµηνιαίων πληροφοριών για τα αποτελέσµατα ενέχει τον κίνδυνο να ωθήσει περισσότερο τους
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επενδυτές σε βραχυπρόθεσµες συµπεριφορές. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει τη µεταβλητότητα των
αγορών και να παρεµποδίσει επίσης την εφαρµογή µιας µακροπρόθεσµης στρατηγικής από τις
επιχειρήσεις, που θα είναι υποχρεωµένες να δικαιολογούν κάθε τρεις µήνες τα αποτελέσµατά τους.

Ενόψει όλων αυτών των αντιρρήσεων, η σύνεση συνιστά µια σταδιακή προσέγγιση, µε την επιβολή
µόνο της δηµοσίευσης πληροφοριών σχετικά µε την εξέλιξη του κύκλου εργασιών και της
δραστηριότητας για το πρώτο και το τρίτο τρίµηνο.

� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Borbala Szij
      (Τηλ.: 00 32 2 546 96 79 � e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

•  ΦΠΑ - Ταχυδροµικές υπηρεσίες
 
� Εισηγήτρια: η κα KING (Εργοδότες � UK)

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 234 τελικό � 2003/0091 CNS � CESE 1620/2003
 
� Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την άρση της στρέβλωσης του ανταγωνισµού στις ταχυδροµικές υπηρεσίες,
θα προτιµούσε όµως η κατάργηση της απαλλαγής ΦΠΑ επί των ταχυδροµικών υπηρεσιών να διενεργηθεί
ταυτόχρονα µε την πλήρη ελευθέρωση του τοµέα.

Η ΕΟΚΕ επικροτεί την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ για τις επιστολές και τα µικρά
δέµατα και δέχεται τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ για τις µη κανονικές ταχυδροµικές υπηρεσίες (µε
εξαίρεση τις υπηρεσίες που αφορούν ταχυδροµείο χωρίς παραλήπτη).

Παρόλα αυτά, η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι δεν πρέπει να υπάρξει καµία αύξηση τιµών και κανένας
περιορισµός στις καθολικές υπηρεσίες για τους χρήστες των ταχυδροµικών υπηρεσιών. Επιπλέον, η ΕΟΚΕ
ανησυχεί µήπως δεν εφαρµόσουν όλα τα κράτη µέλη µειωµένο συντελεστή για τις κανονικές ταχυδροµικές
υπηρεσίες.

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Pawel Olechnowicz
    (Τηλ.: 00 32 2 546 99 72 � e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

•  Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για
τα ∆υτικά Βαλκάνια

 �  Εισηγητής: ο κ. CONFALONIERI (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � IT)

− Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση � CESE 1624/2003
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�  Κύρια σηµεία:
 
 Κατόπιν αιτήσεως της ιταλικής Προεδρίας, η ΕΟΚΕ εξέδωσε γνωµοδότηση µε θέµα "Ο ρόλος της

κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για τα ∆υτικά Βαλκάνια".
 
 Σκοπός της γνωµοδότησης αυτής είναι να προσδιοριστεί ο τρόπος µε τον οποίο η κοινωνία των

πολιτών θα µπορέσει να συµβάλει στην υλοποίηση της ατζέντας της Θεσσαλονίκης για τα ∆υτικά
Βαλκάνια.

 
 Κατά την ΕΟΚΕ, ο ρόλος της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) είναι να εξασφαλίσει ότι

στην πορεία προς την ένταξη των πέντε χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων στην ΕΕ θα υλοποιηθούν
συγκεκριµένοι και σηµαντικοί στόχοι κοινωνικής προόδου για τα Βαλκάνια.

 
 Με τη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ θέλει ιδίως να θέσει ένα κριτικό πλαίσιο αναφοράς για να

µελετηθούν οι υπάρχουσες ευκαιρίες και τα δυνατά σηµεία που πρέπει να αξιοποιηθούν για την
ενίσχυση του ρόλου της ΟΚΠ στα ∆υτικά Βαλκάνια.

 
 Η επιχειρηµατολογία που αναπτύσσεται στρέφεται γύρω από την πολιτικοθεσµική, την οικονοµική

και την πολιτιστική σηµασία της κοινωνίας των πολιτών και εκθέτει ορισµένα επίκαιρα
χαρακτηριστικά της ΟΚΠ στις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. Εν συνεχεία, η ΕΟΚΕ προτείνει µίαν
ανάγνωση της ατζέντας της Θεσσαλονίκης από την άποψη του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών.
Τέλος, εξετάζει ορισµένες δυνατές πορείες για την ενίσχυση της ΟΚΠ από περιφερειακή, εθνική και
ευρωπαϊκή οπτική.

 
 Η ΕΟΚΕ αναλύει και προτείνει συµβολές της ΟΚΠ στη δηµοκρατία, στη θεσµική ανάπτυξη, στην

οικονοµική ανάπτυξη και την ανάπτυξη του ανθρώπου, στην πολιτιστική πολυφωνία και στη διεθνή
συνεργασία.

 
 Προσδιορίζει ως τοµείς παρέµβασης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης και

των Βαλκανίων την ενίσχυση των θεσµών, την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και της
διαφθοράς και την οικονοµική ανάπτυξη και συνιστά ιδιαιτέρως την πρόσβαση στα κοινοτικά
προγράµµατα.

 
 Για την ενίσχυση της ΟΚΠ, απαιτείται αξιοποίηση της διεθνούς σύµπραξης, ώστε να εξασφαλιστεί η

συνέχεια των πρωτοβουλιών και υπέρβαση της ιδεολογικής δυσπιστίας και της λειτουργικής
απόστασης µεταξύ των κρατικών οργάνων, των τοπικών διοικήσεων και της ΟΚΠ.

 
 Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει τη συστηµατική διασύνδεση µεταξύ των διαφόρων συνιστωσών της ΟΚΠ,

προκειµένου να ενισχυθούν οι ικανότητες διαβούλευσης και παροχής υπηρεσιών των κοινωνικών
και οικονοµικών εταίρων και να τονιστεί περισσότερο η σηµασία των άλλων συνιστωσών της ΟΚΠ.
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 Η διερευνητική γνωµοδότηση προσπαθεί να δείξει τη σηµασία που έχει η αµοιβαία γνώση και η

συνείδηση των πολιτιστικών διαφορών και των ιδιαιτεροτήτων των συστηµάτων κοινωνικής
οργάνωσης. Η ΕΟΚΕ συνιστά τους εξής τοµείς παρέµβασης: εκπαίδευση και την επαγγελµατική
κατάρτιση, ανταλλαγές εµπειριών και ορθών πρακτικών, ενηµέρωση και δηµόσια και τοµεακή
επικοινωνία.

 
 Συνιστά επίσης το πρότυπο των Μεικτών Συµβουλευτικών Επιτροπών που εφαρµόζεται στις

υποψήφιες χώρες και την προσαρµογή των κανόνων και του τρόπου λειτουργίας τους στις διάφορες
εθνικές καταστάσεις της περιοχής των ∆υτικών Βαλκανίων.

 
 Τέλος, συνιστά την πραγµατοποίηση µιας διεθνούς διάσκεψης κορυφής µε θέµα "Ο ρόλος της

κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα ∆υτικά Βαλκάνια",
όπου θα τονιστούν τόσο η σηµασία του ρόλου της ΟΚΠ όσο και οι προτεραιότητες παρέµβασης.

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jacques Kemp

(Τηλ.: 00 32 2 546 98 10 � e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)

•  Ευρύτερη Ευρώπη - Γειτονικές σχέσεις: ένα νέο πλαίσιο σχέσεων µε τους
γείτονές µας στα ανατολικά και τα νότια σύνορά µας

� Εισηγήτρια: η κα ALLEWELDT (Μισθωτοί � DE)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 104 τελικό � CESE 1622/2003

� Κύρια σηµεία:
 
 H ΕΟΚΕ επιθυµεί να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στη µελλοντική διαµόρφωση των σχέσεων µε τις

χώρες που θα γειτονεύουν άµεσα µε την ΕΕ µετά την επικείµενη διεύρυνση.
 
 Στη γνωµοδότησή της, συνιστά να αξιοποιηθούν καλύτερα οι συµφωνίες εταιρικής σχέσης και

συνεργασίας.
 
 Αφού περιγράψει εν συντοµία τα αποτελέσµατα των επισκέψεων µελέτης στη Μολδαβία, την

Ουκρανία και τη Λευκορωσία, η γνωµοδότηση παρουσιάζει µία συνολική αξιολόγηση της πολιτικής
της ΕΕ για τη γειτονία και διατυπώνει ορισµένες προβλέψεις όσον αφορά τις οικονοµικές συνέπειες
για τις τρεις εξεταζόµενες χώρες.

 
 Στη συνέχεια, η ΕΟΚΕ αναφέρεται στα προβλήµατα των συνόρων, τα κυριότερα από τα οποία είναι

η αυξανόµενη µαζική µετανάστευση και το φαινόµενο του διασυνοριακού εµπορίου ανθρώπων.
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 Παρουσιάζει τις δράσεις και τις προσδοκίες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από τη
σχέση τους µε την ΕΕ και σχολιάζει την πολιτική στήριξης της ΕΕ, τις εσωτερικές µεταρρυθµίσεις
και τις επιλογές όσον αφορά τις σχέσεις µε την ΕΕ.

 
 Η ΕΟΚΕ συνιστά να υιοθετηθεί έναντι της Μολδαβίας, της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας µια

πρωτόβουλη στρατηγική και προσδιορίζει τα καθήκοντα προτεραιότητας και συγκεκριµένα σχέδια
ιδίως υπέρ της κοινωνίας των πολιτών.

 
 Για τη συνέχιση των εργασιών στην ΕΟΚΕ, η γνωµοδότηση συνιστά να αναπτυχθεί διαρθρωµένος

διάλογος, ανάλογος µε εκείνον που εφαρµόζεται µε τις οργανώσεις εταίρους στις υποψήφιες χώρες,
µε τη µορφή "µόνιµων οµάδων επαφής".

 
 Η ΕΟΚΕ προτείνει να διοργανωθεί ένα συµπόσιο, προκειµένου να κατατεθούν νέες προτάσεις

ενόψει της µελλοντικής διαµόρφωσης των σχέσεων µε την ΕΕ.
 
 Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ θα πρέπει να ενισχύσει επίσης τις επαφές της µε τις οργανώσεις της

Ρωσικής Οµοσπονδίας.
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jacques Kemp

(Τηλ.: 00 32 2 546 98 10 � e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)

•  Σύστηµα γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων - ΣΓΠ 2002-2005
 
 �  Γενικός εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες � IT)

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 634 τελικό � 2003/0259 ACC � CESE 1623/2003
 
� Κύρια σηµεία:
 
 Τις τελευταίες δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσαρµόζει και επικαιροποιεί διαρκώς την πολιτική

της για τις δασµολογικές προτιµήσεις για τις αναπτυσσόµενες χώρες σύµφωνα µε τις
µεταβαλλόµενες συνθήκες. Η τελευταία σηµαντική αναθεώρηση του Συστήµατος Γενικευµένων
Προτιµήσεων (ΣΓΠ ) άρχισε να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1995 για µια δεκαετία από την
ηµεροµηνία αυτή. Αυτό σηµαίνει ότι το σύστηµα θα πάψει να ισχύει στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και
ότι χρειάζεται νέα αναθεώρηση.

 
 Αρχικά, η Επιτροπή είχε την πρόθεση να δηµοσιεύσει τον Σεπτέµβριο του 2003 έγγραφο στο οποίο

θα περιέγραφε τις προτάσεις της για ένα νέο καθεστώς που θα ετίθετο σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου
2005. Στη συνέχεια, αποφάσισε να καθυστερήσει για ένα χρόνο την εισαγωγή του νέου συστήµατος
και να υποβάλει πρόταση για µια προσωρινή ρύθµιση για την περίοδο που µεσολαβούσε. Σύµφωνα
µε την πρόταση αυτή, θα συνέχιζαν να ισχύουν οι υφιστάµενες κατευθυντήριες γραµµές, µε
ορισµένες ελαφρές τροποποιήσεις, κυρίως τεχνικού χαρακτήρα. Η νέα, δεκαετής περίοδος ισχύος
του νέου καθεστώτος αναµένεται πλέον να αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2006.
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 Το Συµβούλιο ζήτησε τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για το ανωτέρω σχέδιο κανονισµού, η οποία

πρέπει να υιοθετηθεί στις 11 ∆εκεµβρίου 2003. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των εργασιών, ο κ.
Pezzini ορίσθηκε γενικός εισηγητής της γνωµοδότησης αυτής, η οποία και θα υποβληθεί στη σύνοδο
ολοµέλειας της 10ης ∆εκεµβρίου.

 
 Η ΕΟΚΕ αποδέχεται την απόφασης της Επιτροπής να αναβάλει την καθιέρωση νέου, οριστικού ΣΓΠ

και να διατηρήσει το ισχύον καθεστώς τουλάχιστον έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005.
 
�   Για περισσότερες πληροφορίες: κα Beatriz Porres

(Tηλ.: 00 32 2 546 91 31 � e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)

6.  ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 

•  Ολοκληρωµένη πολιτική των προϊόντων (ΟΠΠ)

� Εισηγητής: ο κ. ADAMS (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � UK)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 302 τελικό � CESE 1598/2003
 
� Κύρια σηµεία:
 
 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής είναι µια αφετηρία που τονίζει την ανάγκη να

εφαρµοστεί µια περισσότερο πρωτόβουλη και ισορροπηµένη πολιτική για την προαγωγή της
βιωσιµότητας στην παραγωγή και την κατανάλωση.

 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η ΟΠΠ µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στη βιώσιµη ανάπτυξη και στην

υλοποίηση των προτεραιοτήτων που έχει ορίσει η ΕΕ όσον αφορά την προστασία του
περιβάλλοντος, θα µπορούσε όµως να ενισχυθεί µε µια λεπτοµερέστερη πολιτική προσέγγιση από
αυτήν που περιγράφεται ανωτέρω, ιδίως όταν στην κοινωνία των πολιτών εµφανίζεται σταδιακά η
ανάγκη µετάβασης σε ένα πρότυπο πραγµατικά βιώσιµης παραγωγής και κατανάλωσης.

 
 Οι εταιρικές σχέσεις µεταξύ των βασικών ενδιαφεροµένων είναι ουσιώδεις: οι καταναλωτές

αναµένουν πρωτοβουλίες από τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις χρειάζονται να
εξασφαλίσουν την υποστήριξη των καταναλωτών και συγκεκριµένα κίνητρα για την αγορά και οι
κυβερνήσεις προσδοκούν από την κοινωνία των πολιτών να τους αναθέσει την εντολή για την
ανάληψη νέων πρωτοβουλιών υπέρ της βιωσιµότητας. Η ΕΟΚΕ απευθύνει, συνεπώς, επείγουσα
έκκληση στην Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την εφαρµογή µιας βιώσιµης
στρατηγικής. Ειδικότερα, η Επιτροπή, κατά τη χάραξη οποιασδήποτε περαιτέρω στρατηγικής ή
δράσης για την ανάπτυξη της ΟΠΠ, θα πρέπει να συνεκτιµήσει τα ακόλουθα σηµεία:
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� Προσδιορισµό του ρόλου της ΟΠΠ στην εκπλήρωση των συγκεκριµένων δεσµεύσεων που
αναλήφθηκαν στο έκτο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον και σε άλλα σχετικά
προγράµµατα πολιτικής.

� Παροχή µίας σαφούς ένδειξης όσον αφορά την κατεύθυνση και το εύρος των αναγκαίων
µελλοντικών καινοτοµιών.

� ∆έσµευση για την ανάπτυξη της πιο κατάλληλης και αποτελεσµατικής πολιτικής επιλογής µε
τον συνδυασµό των πολιτικών µέσων που αναφέρονται στο έκτο πρόγραµµα δράσης της ΕΕ
για το περιβάλλον, η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει καθορισµό σαφών περιβαλλοντικών
στόχων και φιλοδοξιών, ορισµό συγκεκριµένου χρονικού πλαισίου, του εύρους που
καλύπτεται (ποιο προϊόν ή τοµείς λειτουργίας), δεικτών, τη διενέργεια αξιολογήσεων
εκτίµησης και τη σύνταξη εκθέσεων και τη σύσταση επιτροπής προσανατολισµού και
συνακόλουθων οµάδων εργασίας για συγκεκριµένα µέσα ΟΠΠ.

� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Robert Wright
(Tηλ.: 00 32 2 546 91 09 � e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

•  Ευρωπαϊκή στρατηγική για το περιβάλλον και την υγεία

� Εισηγητής: ο κ. EHNMARK (Μισθωτοί � SE)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 338 τελικό � CESE 1602/2003
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind
 (Τηλ.: 00 32 2 546 91 11 � e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 
 
•  Ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης (IPPC)

� Εισηγητής: ο κ. BRAGHIN (Εργοδότες � IT)
 

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 354 τελικό � CESE 1596/2003
� 
� Κύρια σηµεία:
 
 Η οδηγία αυτή αποτελεί ένα πρωτοποριακό µέσο της στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη, στο

πλαίσιο των τοπικών προγραµµάτων Agenda 21, και παράλληλα ένα νοµοθετικό πλαίσιο για µία
σειρά εθελούσιων µέσων που έχουν εν τω µεταξύ τεθεί σε εφαρµογή, από την καταχώρηση στο
κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) ως τις συµφωνίες
για τις ανταλλαγές εκποµπών. Οι καινοτόµες αυτές πτυχές εξηγούν, εν µέρει τουλάχιστον, τις
δυσκολίες µεταφοράς και εφαρµογής που προέκυψαν, καθώς και τον περιορισµένο αριθµό
εγκαταστάσεων που µπόρεσε να αξιολογήσει η Επιτροπή.
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 Γι' αυτό, η ΕΟΚΕ, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τη συµπληρωµατική γνωµοδότηση που κατήρτισε η
Συµβουλευτική Επιτροπή Βιοµηχανικών Μεταλλαγών της (ΣΕΒΜ), η οποία επικεντρώνεται στη
στοχοθέτηση των δράσεων, στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας, στην εξισορρόπηση των
ρυθµίσεων και των συνόρων στη βιοµηχανία και στη δυνατότητα των πολιτών να επιλέγουν εν
πλήρη γνώσει των πραγµάτων, ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε µια πιο διεξοδική ανάλυση των
δυσκολιών εφαρµογής που σηµειώθηκαν και να διασαφηνίσει τα πιο σηµαντικά µέχρι σήµερα
ζητήµατα όπως π.χ. τα κριτήρια για τον εντοπισµό των επιχειρήσεων που εµπίπτουν στη ρύθµιση,
τις λεπτοµέρειες διατύπωσης της περιβαλλοντικής άδειας, τους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους
που απαιτούνται στο επίπεδο των αρµόδιων διοικήσεων, τις δυνατότητες συνάψεως εθελούσιων
συµφωνιών και την αλληλεπίδραση µε άλλες οδηγίες ή κανονισµούς. Η συµβολή αυτή θα ήταν
ιδιαιτέρως χρήσιµη για τα νέα κράτη µέλη και για τις ΜΜΕ.

 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητη την υιοθέτηση µιας πιο διαρθρωµένης και πρωτόβουλης προσέγγισης

για την προώθηση της εφαρµογής της οδηγίας, που θα περιλαµβάνει δράσεις ενηµέρωσης και
κατάρτισης των ενδιαφερόµενων µερών (ιδίως στο επίπεδο, όχι µόνο των διαχειριστών, αλλά και
των τοπικών και των άλλων αρχών που είναι αρµόδιες για τη χορήγηση των αδειών), ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών και συµµετοχή των τοπικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζοµένων για την
επίτευξη συµβιβασµού όσον αφορά τον προγραµµατισµό των απαραίτητων επενδύσεων.

 
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής είναι η ενίσχυση των οµάδων

εµπειρογνωµόνων και της ίδιας της οργανωτικής δοµής του ΚΚΕρ της Σεβίλλης, που φαίνεται τόσο
υποβαθµισµένη ώστε να µην είναι σε θέση να εκπονήσει ούτε τα έγγραφα BREF, τα οποία
αποτελούν το βασικό έργο της. Η ΕΟΚΕ ζητεί να διευρυνθούν τα καθήκοντά της µε τη διάδοση
πληροφοριών και την ενεργό συµµετοχή σε µαθήµατα κατάρτισης, σεµινάρια, συνεδριάσεις κλπ.,
επιπλέον της αξιολόγησης της εφαρµογής και χρήσης των BREF.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Robert Wright

(Tηλ.: 00 32 2 546 91 09 � e-mail: robert.wright@esc.eu.int)
 
 
•  ∆ιαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας
 
� Εισηγήτρια: η κα LE NOUAIL (Μισθωτοί � FR)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 319 τελικό � 2003/0107 COD � CESE 1597/2003
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Robert Wright

(Tηλ.: 00 32 2 546 91 09 � e-mail: robert.wright@esc.eu.int)
 
 
•  Στρατηγική - Πρόληψη και ανακύκλωση των αποβλήτων

mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 59

∆ελτίο 12.01.2004 - EL - PE 338.108

� Εισηγητής: ο κ. BUFFETAUT (Εργοδότες � FR)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 301 τελικό � CESE 1601/2003
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Robert Wright

(Tηλ.: 00 32 2 546 91 09 � e-mail: robert.wright@esc.eu.int)
 
 
•  Μηχανισµοί έργων - Kυότo (II)
 
� Εισηγήτρια: η κα LE NOUAIL (Μισθωτοί � FR)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 516 τελικό � 2003/0202 CNS � CESE 1605/2003
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind
 (Τηλ.: 00 32 2 546 91 11 � e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  LIFE/Παράταση
 
� Εισηγητής : ο κ. RIBBE (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � DE)

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 667 τελικό � 2003/ 0260 COD � CESE 1603/2003
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind
 (Τηλ.: 00 32 2 546 91 11 � e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 
 

 7. ΓΕΩΡΓΙΑ
 

•  Καπνός/Πρώτη εσοδεία 2004
 
� Εισηγήτρια: η κα MORALEDA QUILEZ (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � ES)

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 633 τελικό � 2003/0251 CNS � CESE 1606/2003
 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio
 (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 � e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
 
•  Λυκίσκος/Παράταση της ενίσχυσης
 
� Εισηγητής: o κ. KIENLE (Εργοδότες � DE)
 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 562 τελικό � 2003/ 0216 CNS � CESE 1600/2003
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� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio
 (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 � e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

 
•  Ενισχύσεις/Σπόροι - Περίοδος 2004/2005
 
� Εισηγητής: o κ. BROS (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � FR)

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 552 τελικό � 2003/ 0212 CNS � CESE 1604/2003
  
� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio
 (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 � e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

 8. ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
 
•  Ισότητα ανδρών/γυναικών - Προώθηση ευρωπαϊκών οργανώσεων

− Εισηγήτρια: η κα WAHROLIN (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � SE)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 279 τελικό � 2003/0109 (COD) � CESE 1616/2003
 
− Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι για τη χορήγηση επιδότησης λειτουργίας χρειάζεται η
ύπαρξη βασικής πράξης.

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι κατευθυντήριες γραµµές για την επιδότηση λειτουργίας πρέπει να γίνουν
ακόµη πιο σαφείς όταν πρόκειται για υποεκπροσωπούµενες οµάδες γυναικών και κοριτσιών, όπως
π.χ. τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, καθώς και για τις γυναίκες και τα κορίτσια που υφίστανται
πολλαπλή διακριτική µεταχείριση.

Φρονεί επίσης ότι πρέπει να διευκρινισθεί ποιες άλλες οργανώσεις που εργάζονται για την ισότητα
µεταξύ γυναικών και ανδρών δικαιούνται να ζητήσουν επιδότηση.

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι είναι σηµαντική η υιοθέτηση αυτού του ειδικού προγράµµατος δράσης ως
συµπληρωµατικού για τα άλλα προγράµµατα στοχοθετηµένων δράσεων. Συγχρόνως είναι υψίστης
σηµασίας επίσης να προωθηθεί η ενσωµάτωση (mainstreaming) της προοπτικής της ισότητας σε όλα
τα προγράµµατα και τις πρωτοβουλίες της Κοινότητας, στα οποία να µπορούν να συµµετέχουν και
να λαµβάνουν την επιδότηση σχεδίου οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για
την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών.
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Το ύψος της επιδότησης λειτουργίας τόσο προς το Ευρωπαϊκό Λόµπι Γυναικών όσο και προς τις
άλλες οργανώσεις που εργάζονται για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών δεν έχει αυξηθεί µε
τον ίδιο ρυθµό που έχουν αυξηθεί οι αρµοδιότητες τους λόγω της διεύρυνσης και της ενσωµάτωσης
(mainstreaming). Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι είναι απολύτως αναγκαίο να αυξηθεί η
οικονοµική ενίσχυση.

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alan Hick
(Tηλ.: 00 32 2 546 93 02 � e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

9. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ

Μετανάστευση, ένταξη και απασχόληση

Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAÑOS (Μισθωτοί � ES)

− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 336 τελικό � CESE 1613/2003
 
− Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής αποτελεί αναγκαίο έγγραφο δεδοµένης της
σηµερινής κατάστασης, η οποία χαρακτηρίζεται από έλλειψη συντονισµού µεταξύ των κρατών
µελών σε θέµατα µετανάστευσης. Η γενική τοποθέτηση, που συνεκτιµά όλες τις πτυχές της
µετανάστευσης και της ένταξης, είναι η ενδεδειγµένη. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα θετικό έγγραφο,
καθώς, όπως πρότεινε η ΕΟΚΕ σε διάφορες γνωµοδοτήσεις της και επ' ευκαιρία της ∆ιάσκεψης του
Σεπτεµβρίου 2002, αναδεικνύει την κοινωνική ένταξη σε κεντρική πτυχή της ευρωπαϊκής
µεταναστευτικής πολιτικής. Η κοινωνική ένταξη είναι αναγκαία τόσο για την οικονοµική
αποδοτικότητα όσο και για την κοινωνική συνοχή.

Η ΕΟΚΕ προτείνει να ανατεθεί στην Επιτροπή η διαχείριση ενός ευρωπαϊκού προγράµµατος για την
ένταξη, το οποίο θα διαθέτει επαρκείς χρηµατοδοτικούς πόρους, στο πλαίσιο του συντονισµού των
εθνικών πολιτικών, και υπογραµµίζει τη σηµασία να χορηγήσει το Συµβούλιο στην Επιτροπή τα
πολιτικά, νοµοθετικά και δηµοσιονοµικά µέσα που απαιτούνται για την προώθηση της
ενσωµάτωσης των µεταναστών. Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τη σηµασία της θέσπισης, σε συνεργασία µε
τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προγραµµάτων υποδοχής των µεταναστών, τα οποία να
είναι θετικά και αποτελεσµατικά.

Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η πρόταση της Επιτροπής περί αστικής ιθαγένειας έχει τον ίδιο στόχο µε τη δική
της πρόταση σχετικά µε την ιθαγένεια της Ένωσης, δηλαδή να επιτρέπει στους υπηκόους τρίτων
χωρών µε µόνιµη ή µακράς διάρκειας διαµονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν τα ίδια δικαιώµατα
και τις ίδιες υποχρεώσεις µε τους υπηκόους των κρατών µελών, δηλαδή τους ευρωπαίους υπηκόους.
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�   Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Pierluigi Brombo
(Τηλ.: 00 32 2 546 97 18 � e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

•  Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας
 
� Εισηγητής: o κ. SHARMA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � UK)

Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 483 τελικό � 2003/0185 (CNS) � CESE 1615/2003
 
� Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ, πεπεισµένη ότι το Παρατηρητήριο θα πρέπει να έχει πιο ενεργό ρόλο στη διατύπωση
συστάσεων πολιτικής προς τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη, είναι της άποψης ότι αυτό θα
πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον στόχο.

Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ ενός πλήρως αντιπροσωπευτικού Παρατηρητηρίου, το οποίο θα συγκεντρώνει
όλους τους ενδιαφερόµενους, και είναι της γνώµης ότι αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη
σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου. Γι' αυτό, η ΕΟΚΕ είναι υπέρ της συµπερίληψης στο
διοικητικό συµβούλιο του Παρατηρητηρίου ενός εκπροσώπου από κάθε κράτος µέλος και
εκπροσώπων των σχετικών διεθνών οργανισµών εταίρων, των ευρωπαϊκών οργάνων,
συµπεριλαµβανοµένης της ΕΟΚΕ, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών
εταίρων.

Συνεπώς, είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι το διοικητικό συµβούλιο του Παρατηρητηρίου
περιλαµβάνει πρόσωπα τα οποία είναι ανεξάρτητα από τα κράτη µέλη.

�   Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Pierluigi Brombo
(Τηλ.: 00 32 2 546 97 18 � e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

 10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 
•  Συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης για τους µισθωτούς, τους µη µισθωτούς

και τα µέλη των οικογενειών τους

− Εισηγητής: ο κ. BOLDT (Μισθωτοί � FI)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 468 τελικό � 2003/0184 (COD) � CESE 1617/2003
 
−  Κύρια σηµεία:
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Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής. Υποστηρίζει πλήρως την προοπτική µιας γενικής
αναθεώρησης των κανονισµών 1408/71 και 574/72, προκειµένου να διευκρινιστεί η νοµοθεσία, ώστε να
είναι πιο εύκολα κατανοητή από τους πολίτες της ΕΕ που ασκούν το δικαίωµα της διακίνησης εντός της
Κοινότητας. Είναι επίσης σηµαντικό να συµπεριληφθεί στη νοµοθεσία η ισχύουσα νοµολογία. Οι
τροποποιήσεις που συνιστά δικαιολογούνται λόγω της ανάγκης σαφήνειας και διαφάνειας και θα
συντελέσουν στην ενίσχυση τόσο της νοµικής όσο και κοινωνικής προστασίας των πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alan Hick
(Tηλ.: 00 32 2 546 93 02 � e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

 11. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 

•  Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 
� Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες � IT)
 
 �  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 406 τελικό � 2003/0147 COD � CESE 1610/2003

�  Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Raffaele Del Fiore
   (Τηλ.: 00 32 2 546 97 94 � e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

 12. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 

•  Κρατικές ενισχύσεις για την Ε&ΤΑ
 
� Εισηγητής: ο κ. WOLF (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � DE)
 
� Έγγραφα αναφοράς: ΕΕ C 190 της 12/08/2003 � CESE 1588/2003

 
�  Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez

(Τηλ.: 00 32 2 546 95 01 � e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 
 
•  Συµφωνίες παραχώρησης άδειας εκµετάλλευσης ευρεσιτεχνίας και

τεχνογνωσίας

 � Εισηγητής: ο κ. METZLER (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � DE)
 

 �  Έγγραφα αναφοράς: ΕΕ C 235/11 της 01/10/2003 � CESE 1594/2003
 
�  Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez

(Τηλ.: 00 32 2 546 95 01 � e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
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 13. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 

•  Κανόνες ανταγωνισµού - Άρθρα 81 και 82

 � Εισηγητής: ο κ. METZLER (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � DE)
 

 �  Έγγραφα αναφοράς: ΕΕ C 243/3 της 10/10/2003 � CESE 1595/2003
 
�  Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez

(Τηλ.: 00 32 2 546 95 01 � e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 

 14. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
 

•  Εταιρικό δίκαιο/Εταιρική διακυβέρνηση

� Εισηγητής: ο κ. RAVOET (Εργοδότες � BE)
 

 � Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 284 τελικό � CESE 1592/2003
 

 � Για περισσότερες πληροφορίες: κ. João Pereira Dos Santos
 (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 � e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Λογιστικός έλεγχος των επιχειρήσεων στην ΕΕ

� Εισηγητής: ο κ. BYRNE (Εργοδότες � ΙE)
 
 � Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 286 τελικό � CESE 1593/2003
 
 � Για περισσότερες πληροφορίες: κ. João Pereira Dos Santos
 (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 � e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 
 
 15. Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

•  Οδική ασφάλεια 2003-2010
 
 � Εισηγητής: ο κ. SIMONS (Εργοδότες � NL)
 
 � Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 311 τελικό � CESE 1608/2003

�   Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Luís Lobo
(Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
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•  Τροποποίηση/Συσκευές περιορισµού της ταχύτητας
 
 �  Εισηγητής: ο κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες � IT)
 
 � Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 350 τελικό � 2003/0122 COD � CESE 1609/2003
 
�  Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Raffaele Del Fiore
   (Τηλ.: 00 32 2 546 97 94 � e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 
 
•  Οχήµατα µε κινητήρα - Συστήµατα συγκρατήσεως
 
 �  Εισηγητής: ο κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες � IT)
 
 � Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 363 τελικό � 2003/0130 COD � CESE 1591/2003
 
 � Για περισσότερες πληροφορίες: κα Aleksandra Klenke
 (Τηλ.: 00 32 2 546 98 99 � e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)
 
 
•  Οχήµατα µε κινητήρα - Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας
 
 �  Εισηγητής: ο κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες � IT)
 
 � Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 362 τελικό � 2003/0136 COD � CESE 1590/2003
 
 � Για περισσότερες πληροφορίες: κα Aleksandra Klenke
 (Τηλ.: 00 32 2 546 98 99 � e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)
 
 
•  Οχήµατα µε κινητήρα - Αγκυρώσεις καθισµάτων
 
 �  Εισηγητής: ο κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες � IT)
 
 � Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 361 τελικό � 2003/0128 COD � CESE 1589/2003
 
 � Για περισσότερες πληροφορίες: κα Aleksandra Klenke
 (Τηλ.: 00 32 2 546 98 99 � e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)
 

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ66

∆ελτίο 12.01.2004 - EL - PE 338.108

16. ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

•  ∆ιαλύτες εκχύλισης/Τρόφιµα (κωδικοποίηση)
 

 � Εισηγητής: ο κ. DONNELLY (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � IE)

 � Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 467 τελικό � 2003/ 0181 COD � CESE 1599/2003
  
� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio
 (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 � e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Κατάλογος των ψηφισµάτων και των αποφάσεων
που εγκρίθηκαν , θέµατα που συζητήθηκαν στην Ολοµέλεια

και συνέχειες που δόθηκαν

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση :

 http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm (Intranet) και
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm (Internet)

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών

http://www.europarl.europa.eu/Bulletins
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/Bulletins


Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins

Page: 4
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm

Page: 44
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:pawel.olechnowicz@esc.eu.int
New: mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
New: mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
New: mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:beatriz.porresdemateo@esc.eu.int
New: mailto:beatriz.porresdemateo@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu



Addendum: 3

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 67
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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