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Ευρωπαίων ∆ηµοκρατών
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Υποθέσεων
ΟΙΚΟ/ECON Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής
ΝΟΜΙ/JURI Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς
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ΣΥΝΤ/AFCO Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων
ΓΥΝΑ/FEMM Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας και τις ΄Ισες Ευκαιρίες
ΑΝΑΦ/PETI Επιτροπή Αναφορών
ΕΞΕΤ/ΕNQU Προσωρινή Εξεταστική Επιτροπή
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∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΛΗΞΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΓΑΛΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 11ης Φεβρουαρίου 2004, έλαβε γνώση της
εκλογής της

κας Marie-Françoise DUTHU

εις αντικατάσταση του  κ. Yves PIETRASANTA (Verts/ALE-FR (ELDR/NL), µε ισχύ από  11
Φεβρουαρίου 2004.

_______________

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΥ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 9ης Φεβρουαρίου 2004, έλαβε γνώση της
εκλογής του

κ. Sérgio José Ferreira RIBEIRO

εις αντικατάσταση του κ Yves PIETRASANTA (Verts/ALE-FR (ELDR/NL), µε ισχύ από  3 Φεβρουαρίου
2004.

_______________
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΤΗΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Οι αρµόδιες αρχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας προέβησαν σε αντικατάσταση του κ.Christodoulos S.
TARAMOUNTAS, παρατηρητή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τον:

κ. Georgios TASOU

µε ισχύ από  1 Φεβρουαρίου 2004.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως της 9 Φεβρουαρίου 2004.

_______________

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΒΕΛΓΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 25ης Φεβρουαρίου 2004, έλαβε γνώση της
εκλογής της

κας Jacqueline ROUSSEAUX

εις αντικατάσταση της κας Frédérique RIES (ELDR/BE) (Verts/ALE-FR (ELDR/NL), µε ισχύ από  19
Φεβρουαρίου 2004.
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ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΙΣΠΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
 ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Κατά τη συνεδρίασή του της 25ης Φεβρουαρίου 2004, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του διορισµού του:

κ. Joan COLOM I NAVAL (PSE/ES)

σε θέση ασυµβίβαστη µε αυτήν του Βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 4, του Κανονισµού, η εντολή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λήγει
µε ισχύ από τις 26 Φεβρουαρίου 2004.

__________

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ  ΒΕΛΓΙ∆ΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Κατά τη συνεδρίασή του της 25ης Φεβρουαρίου 2004, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του διορισµού της :

κας Frédérique RIES (ELDR/BE)

σε θέση ασυµβίβαστη µε αυτήν του Βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 4, του Κανονισµού, η εντολή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λήγει
µε ισχύ από τις 12 Φεβρουαρίου 2004.

__________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

Κατά τη συνεδρίασή του της 12ης Φεβρουαρίου 2003, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση ότι ο:

κ. Hans-Peter MARTIN

αποχώρησε από την Οµάδα PSE και προσχώρησε στην Οµάδα των Μη Εγγεγραµµένων  µε ισχύ από 12
Φεβρουαρίου 2004.

_______________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                (Κατάσταση στις 19.02.2004)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Maurizio Turco Επιστροφές κατά την εξαγωγή προς το Κράτος του
Βατικανού (ΚΒ)

P-0001/04

Bernd Posselt Ορισµός της γενετήσιας και αναπαραγωγικής υγείας P-0002/04

Graham Watson Εµπόριο αγρίων πτηνών E-0003/04

Olivier Dupuis ∆ίωξη λόγω πολιτικών πεποιθήσεων των οργανώσεων
Uighur που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση

E-0004/04

Olivier Dupuis ∆ίωξη λόγω πολιτικών πεποιθήσεων των οργανώσεων
Uighur που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση

E-0005/04

Sebastiano Musumeci Αναγνώριση προνοµιακού φορολογικού καθεστώτος στη
Σικελία

E-0006/04

Philip Claeys Η ένταξη της Κύπρου και οι επίσηµες γλώσσες E-0007/04

Philip Claeys Η ένταξη της Κύπρου και το πρόβληµα της
µετανάστευσης

E-0008/04

Erik Meijer Η προστασία των ολλανδικών εξαγωγών ανιχνευτών
ραντάρ ταχύτητας, µέσω εξαίρεσης των συσκευών αυτών
από εσωτερική απαγόρευση

E-0009/04

Erik Meijer Χαµηλότερο επίπεδο προστασίας στην ΕΕ, όσον αφορά
την παρουσία ΣΕΒ στο βόειο κρέας που εισάγεται από
την Αµερική, σύγκριση µε εκείνο που ισχύει στην
Ιαπωνία, τη Ρωσία και άλλα κράτη

E-0010/04

Cristiana Muscardini ∆ιάσκεψη Κορυφής της Τύνιδας και µεταναστευτική
πολιτική

E-0011/04

José Ribeiro e Castro Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ινδίας - σύσφιγξη των σχέσεων E-0012/04

José Ribeiro e Castro Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ινδίας - σύσφιγξη των σχέσεων E-0013/04

Johanna Boogerd-Quaak Αναλογία ακυρουµένων πτήσεων  -  PNR (passenger
name record)

P-0014/04

Christopher Huhne Φυτείες από µηλιές E-0015/04

Jan Dhaene Επιχείρηση Grefacsa και επεξεργασία ζωικών
υποπροϊόντων

E-0016/04

Bartho Pronk Η προσαρµογή της οδηγίας 92/58/ΕΟΚ σχετικά µε τη
σήµανση ασφάλειας και/ ή υγείας

E-0017/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Johanna Boogerd-Quaak Αναλογία ακυρουµένων πτήσεων  -  PNR (passenger
name record)

E-0018/04

Juan Ferrández Lezaun Έργο Júcar - Vinalopó P-0019/04

Fiorella Ghilardotti, Massimo
Carraro και Giovanni Fava

Γέφυρα στο Στενό της Μεσσήνης E-0020/04

Mario Borghezio Επείγουσα έγκριση οδηγίας σχετικά µε την ασφάλεια των
αεροσκαφών µέσω αυστηρών και ενιαίων ελέγχων

E-0021/04

Mario Borghezio Αλληλεγγύη στους αγωνιζόµενους κτηνοτρόφους της
Παδανίας

E-0022/04

Jonas Sjöstedt Παροχή ελλιπών πληροφοριών στην Επιτροπή σχετικά µε
τη σιδηροδροµική γραµµή του Βοθνικού Κόλπου

E-0023/04

Avril Doyle Oικονοµική ενίσχυση οργανισµού για τη διευκόλυνση της
ανεξαρτησίας ατόµων µε ειδικές ανάγκες

E-0024/04

Avril Doyle Πιθανά κρούσµατα Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας
Βοοειδών σε πρόβατα

E-0025/04

Ακυρωθείσα ερώτηση E-0026/04

Marco Pannella Συνεχιζόµενες δολοφονίες και βασανιστήρια από
βιετναµέζους κυβερνητικούς υπαλλήλους: στις
13.12.2003 στο Dak Doa µε θύµα τον ηλικίας 41 ετών
Nih, παράγοντα της χριστιανικής κοινότητας και οπαδό
του Ρ∆Κ

P-0027/04

Philip Bushill-Matthews ∆ιακρίσεις λόγω ηλικίας P-0028/04

Heinz Kindermann Κλείσιµο του συνοριακού σταθµού κτηνιατρικού ελέγχου
στο Pomellen (Γερµανία)

P-0029/04

Christopher Huhne Χώροι εναπόθεσης απορριµµάτων και εξόρυξης
αµµοχάλικων

E-0030/04

Astrid Lulling Οι πρακτικές ορισµένων ασφαλιστικών εταιρειών του
Λουξεµβούργου

E-0031/04

Erik Meijer Συνεχιζόµενο καθεστώς απάτριδος για ένα µέρος των
µονίµων κατοίκων των τριών µελλοντικών κρατών µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που, µέχρι το 1991, ανήκαν στη
Σοβιετική Ένωση

E-0032/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Jan Mulder Στρέβλωση του ανταγωνισµού µέσω της θέσπισης
περιφερειακών πριµοδοτήσεων

E-0033/04

Erik Meijer Πώληση αφορολόγητων τσιγάρων στη µισή τιµή µέσω
παραγγελιών στο ∆ιαδίκτυο (Ρουµανία) και αποστολή
τους εκ µέρους ιδιωτών

E-0034/04

Erik Meijer Έλλειψη της διαφάνειας στα διαθέσιµα στοιχείς σχετικά
µε την ελλιπή ασφάλεια αεροπορικών εταιρειών, λόγω
εµπορικών συµφερόντων

E-0035/04

Jules Maaten Επανεµφάνιση της επιδηµίας sars (Σοβαρό Οξύ
Αναπνευστικό Σύνδροµο, ΣΟΑΣ) στην Κίνα και τις
Φιλιππίνες

E-0036/04

Charles Tannock Προβλέψεις εκ µέρους των 10 υποψήφιων νέων καρτών
µελών της ΕΕ όσον αφορά την ελευθερία κυκλοφορίας
και εγκατάστασης πολιτών άλλων κρατών µελών στο
έδαφός τους , µετά την 1η Μαίου 2004

P-0037/04

Juan Izquierdo Collado Παράνοµη εισαγωγή δελφινιών P-0038/04

Elspeth Attwooll Ποσότητα των νοµοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

E-0039/04

Elspeth Attwooll Μέγεθος της Επιτροπής E-0040/04

Elspeth Attwooll Εµπόριο µεταξύ Σκωτίας και λοιπής Ευρωπαϊκής Ένωσης E-0041/04

Elspeth Attwooll Αποδεσµεύσεις πιστώσεων από τα διαρθρωτικά ταµεία
στη Σκωτία

E-0042/04

Elspeth Attwooll Αντίκτυπος του ευρώ στο εµπόριο E-0043/04

Monica Frassoni Val Jumela E-0044/04

Monica Frassoni Παράλειψη διενέργειας "προληπτικού ελέγχου" και
ταυτόχρονης "αξιολόγησης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων" στο συνολικό κατασκευαστικό σχέδιο µε
συντονιστή την Impregilo SpA στην ακτή Sa Sea -
Tentizzos, Bosa (NU), Σαρδηνία, Ιταλία

E-0045/04

Jan Dhaene Ευρωπαϊκές αγγελίες για την πρόσληψη προσωπικού µε
την αγγλική ως µητρική γλώσσα

E-0046/04

Camilo Nogueira Román Το δίκτυο σιδηροδρόµων µεγάλης ταχύτητας στη Γαλλία
και η σύνδεσή του µε το δίκτυο της Ιβηρικής
χεερσονήσου

E-0047/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Camilo Nogueira Román Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ελέγχου των Αλιευµάτων.
Έδρα στη Γαλικία

E-0048/04

Camilo Nogueira Román Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Ιράν για την
ανακούφιση των τραγικών συνεπειών του σεισµού στο
Βan

E-0049/04

Camilo Nogueira Román Η διένεξη της χαρτοβιοµηχανίας "Celulosas de
Pontevedra", στο Ence Γαλικίας, µε τους κατοίκους και
τον ∆ήµο Pontevedra, λόγω ρύπανσης που προκαλεί το
εργοστάσιο

E-0050/04

Camilo Nogueira Román Οι συνέπειες της επιστολής που απηύθυναν στην
Επιτροπή έξι κράτη µέλη µετά την αποτυχία της
∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης των Βρυξελλών

E-0051/04

Camilo Nogueira Román Η αποτυχία της ∆Κ∆ των Βρυξελλών και οι προτάσεις
που υποβλήθηκαν σχετικά µε την τήρηση της ψήφου µε
διπλή ενισχυµένη πλειοψηφία

E-0052/04

Camilo Nogueira Román Η παράλυση των δραστηριοτήτων στα ναυπηγεία του
Inzar, στη Fene της Γαλικίας, λόγω της απαγόρευσης
ναυπήγησης εµπορικών πλοίων. Η στάση της Επιτροπής
και της ισπανικής κυβέρνησης

E-0053/04

Camilo Nogueira Román Η τήρηση του Πρωτοκόλλου του Κιότο από το ισπανικό
κράτος

E-0054/04

Camilo Nogueira Román Οι φυλακισµένοι του Γκουαντάναµο E-0055/04

Camilo Nogueira Román Οι δηλώσεις του Πρόντι σχετικά µε την ανάγκη ανάληψης
πρωτοβουλίας από ένα κράτος ή µία οµάδα κρατών να
προχωρήσει µέσω ενισχυµένων συνεργασιών, εν όψει της
επικείµενης απόρριψης του Σχεδίου Συντάγµατος

E-0056/04

Camilo Nogueira Román Οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία στην Ισπανία
και η κατάσταση στην ΕΕ

E-0057/04

Giuseppe Di Lello Finuoli ∆ιευκολύνσεις από το ιταλικό κράτος και την περιφέρεια
της Campania στη σύµβαση προγράµµατος που υπέβαλε η
Agrofuturo s.c.a.r.l.

P-0058/04

Hiltrud Breyer Η πτυχή της προστασίας των ζώων στις πριµοδοτήσεις
µετά την µεταρρύθµιση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

E-0059/04

Hiltrud Breyer Χρώµιο(VI) στο δέρµα E-0060/04
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Joan Colom i Naval και María
Sornosa Martínez

Ή έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας
Τροφίµων (ΑSΕΑ)

E-0061/04

Giorgio Calò και Antonio Di Pietro ∆υσµενής µεταχείριση των κοινοτικών υποψηφίων για
διδακτορικό στη Γερµανία

E-0062/04

Alexander de Roo και Hiltrud
Breyer

Αποτέφρωση στρωτήρων σιδηροδροµικών γραµµών E-0063/04

Camilo Nogueira Román Η ανησυχητική αύξηση της ανεργίας στην Γαλικία: 7465
νέοι άνεργοι κατά τον ∆εκέµβριο του 2003 µεταξύ των
23419 ανέργων ολόκληρης της Ισπανίας ανεβάζουν το
ποσοστό ανεργίας στη Γαλικία στο 12,36%

E-0064/04

Bill Newton Dunn Πιλότοι άνω των 60 ετών στην Ευρώπη P-0065/04

Antonio Di Pietro Πτώχευση Parmalat P-0066/04

Bill Newton Dunn Παροχές συνταξιοδότησης E-0067/04

Miet Smet ∆ιεθνής Σύµβαση για την προστασία όλων των
διακινούµενων εργαζοµένων και των οικογενειών τους

E-0068/04

Ilda Figueiredo Ενισχύσεις για τον καθαρισµό λιµνών στον δήµο
Cantanhede

E-0069/04

Ilda Figueiredo Eγκατάσταση επιχείρησης επιµετάλλωσης στο Tabaçó,
Arcos de Valdevez

E-0070/04

Camilo Nogueira Román Κατασκευή, στο πλαίσιο του "Εθνικού Υδρολογικού
Προγράµµατος" του ισπανικού κράτους, φράγµατος του
ποταµού Narla στο Lugo της Γαλικίας, σε τοποθεσία
κοινοτικού ενδιαφέροντος ενταγµένης στο ∆ίκτυο Natura
2000

E-0071/04

José Ribeiro e Castro Υποψίες σχετικά µε παράνοµο εµπόριο ανθρωπίνων
οργάνων - Μοζαµβίκη

E-0072/04

José Ribeiro e Castro Υποψίες σχετικά µε εµπορία ανθρωπίνων οργάνων -
Μοζαµβίκη

E-0073/04

Roger Helmer Eυρωπαϊκή Συνέλευση P-0074/04

Raffaele Costa Έλεγχοι για την ασφάλεια των αεροπορικών πτήσεων P-0075/04

Proinsias De Rossa .Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και αναγνώριση του
καθεστώτος τυφλού ή µε προβλήµατα στην όραση

E-0076/04

Proinsias De Rossa Επεξεργασία λυµάτων στην Ιρλανδία E-0077/04
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Proinsias De Rossa Σύστηµα Πληροφοριών του Σένγκεν και αγνοούµενοι. E-0078/04

Proinsias De Rossa .Πρόταση για τον περιορισµό πτήσης και απασχόλησης-
COM(2002) 0030

E-0079/04

Proinsias De Rossa Ρευµατισµοί και το Πρόγραµµα BIOMED (Ειδικό
πρόγραµµα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον
τοµέα της βιοϊατρικής έρευνας και υγείας (1990-1994)

E-0080/04

Proinsias De Rossa Εφαρµογή της Οδηγίας σχετικά µε την ολοκληρωµένη
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης στην Ιρλανδία

E-0081/04

Proinsias De Rossa Οδηγία για τις κλινικές δοκιµές φαρµάκων E-0082/04

Dirk Sterckx Περιορισµοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των Φλαµανδών
συνοδών ταξιδιών στο εξωτερικό

P-0083/04

Avril Doyle Απαγόρευση της µεταφοράς πετρελαίου µε
δεξαµενόπλοια  µονού κύτους και χρήση των σηµαιών
ευκαιρίας

P-0084/04

Matti Wuori Έλλειψη νοµικού πλαισίου για τις ΜΚΟ (µη
κυβερνητικές οργανώσεις) στη Μάλτα

E-0085/04

Nelly Maes Γλωσσικές προϋποθέσεις στην ΕΕ κατά τις προσλήψεις
σε θέσεις εργασίας

E-0086/04

Erik Meijer Χρησιµοποίηση της κοινοτικής νοµοθεσίας από
επιχειρήσεις καζίνων στην ΕΕ στον αγώνα τους κατά της
πολιτικής της ολλανδικής κυβέρνησης για περιορισµό της
στοιχηµατοµανίας

E-0087/04

Erik Meijer Υπερβολικά υψηλά ασφάλιστρα τα οποία επιβάλλουν
ολλανδικές ασφαλιστικές εταιρείες ασθενείας σε
κατόχους ασφαλιστηρίων συµβολαίων σε γειτονικές
χώρες για να αντισταθµισθούν ελλείµµατα στις Ηνωµένες
Πολιτείες

E-0088/04

Astrid Thors ∆ιαχείριση πυρηνικών αποβλήτων στη Ρωσία E-0089/04

Ilka Schröder Επακόλουθα από την εγγραφή της Χαµάς στον κατάλογο
τροµοκρατικών οργανώσεων

E-0090/04

Ilka Schröder Επακόλουθα από την εγγραφή της Χαµάς στον κατάλογο
τροµοκρατικών οργανώσεων

E-0091/04

Herbert Bösch Εξέλιξη των τιµών του ηλεκτρικού ρεύµατος, επενδύσεις
στον τοµέα παραγωγής ενέργειας

E-0092/04
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Martin Kastler Εµπόριο λευκής σαρκός και πορνεία στη γερµανο-τσεχική
µεθόριο

P-0093/04

Adriana Poli Bortone Αναθεώρηση της ΚΟΑ καπνού P-0094/04

Mihail Papayannakis Κρατικό Νοσοκοµείο INMI L. Spallanzani στην Ιταλία E-0095/04

Alexandros Alavanos Εξοπλισµός της Τουρκίας από το Ισραήλ µε αντάλλαγµα
το νερό

E-0096/04

Jean Lambert Περιβαλλοντική βοήθεια στην Αγία Λουκία E-0097/04

Olivier Dupuis Έκδοση του κ. Sok Yoeun E-0098/04

Pietro-Paolo Mennea και άλλοι Βιρµανία E-0099/04

Marianne Thyssen Γλωσσική ρύθµιση για τον ιστότοπο Ευρώπη E-0100/04

Marjo Matikainen-Kallström Η θέση των ΜΜΕ στο χρηµατοδοτικό σύστηµα των
ερευνητικών δραστηριοτήτων της ΕΕ

E-0101/04

Paulo Casaca Πληρωµή της κατανάλωσης ύδατος E-0102/04

Paulo Casaca Νερό προς κατανάλωση E-0103/04

José Ribeiro e Castro Nαµίµπια - Απειλές κατάληψης αγροκτηµάτων E-0104/04

Stavros Xarchakos Περίεργες τακτικές της ελληνικής κυβέρνησης έναντι του
Χρηµατιστηρίου

E-0105/04

Erik Meijer Οι κυλιόµενες σκάλες σε µεγάλα εµπορικά καταστήµατα
που ναι µεν πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές
ασφαλείας αλλά είναι επικίνδυνες για τα παιδιά

E-0106/04

Charles Tannock Η ιταλική FIAT  δρα µέσω κοινοπραξίας στην Κίνα και
προµηθεύει µε µικρά κλειστά φορτηγά τη Λαϊκή
∆ηµοκρατία της Κίνας για τους σκοπούς κινητών
εκτελέσεων

E-0107/04

Charles Tannock Η ιταλική FIAT  δρα µέσω κοινοπραξίας στην Κίνα και
προµηθεύει µε µικρά κλειστά φορτηγά τη Λαϊκή
∆ηµοκρατία της Κίνας για τους σκοπούς κινητών
εκτελέσεων

E-0108/04

Claude Moraes Η κοινότητα των Σιχ και η απαγόρευση των λατρευτικών
αντικειµένων

P-0109/04

Eija-Riitta Korhola Νοµική εγκυρότητα ορισµένων αποφάσεων της ΕΕ σε
περίπτωση που ακυρωθεί το Πρωτόκολλο του Κιότο

P-0110/04

Minerva Malliori ∆ιοξίνες σε σολοµούς ιχθυοτροφείου P-0111/04
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Glyn Ford ∆ελφίνια E-0112/04

Raina Echerer και Eurig Wyn Η γλώσσα της Μάλτας για την προσεχή κοινοβουλευτική
περίοδο

E-0113/04

Claude Moraes Οι Σιχ και η απαγόρευση θρησκευτικών δειγµάτων
πίστεως

E-0114/04

Dana Scallon Σχέδια Leader II - Η περίπτωση Blue Dragon E-0115/04

Dana Scallon Σχέδια Leader II - Η περίπτωση Blue Dragon E-0116/04

Monica Frassoni και Daniel Cohn-
Bendit

∆ιαγραφή ψηφοφόρων από τους εκλογικούς καταλόγους
της Μάλτας

E-0117/04

Monica Frassoni και Daniel Cohn-
Bendit

∆ιαγραφή ψηφοφόρων από τους εκλογικούς καταλόγους
της Μάλτας

E-0118/04

Olivier Dupuis ∆ιωγµός των πληθυσµών Lao-Hmong της περιοχής
Saysomboune (Λάος)

E-0119/04

Adriana Poli Bortone Θάνατος 20 Αλβανών E-0120/04

Antonio Di Pietro Ολοκληρωµένη διαχείριση αποβλήτων στον δήµο του
Casale sul Sile (Treviso)

E-0121/04

Toine Manders Η υπερχρέωση του ευρωπαϊκού επαγγελµατικού
ποδοσφαίρου

E-0122/04

Dorette Corbey και Jan Wiersma Εµπορευµατοκιβώτια µε πεντοξείδιο του αρσενικού στη
θάλασσα

E-0123/04

Eija-Riitta Korhola Η εγκυρότητα ορισµένων αποφάσεων της ΕΕ σε
περίπτωση αποτυχίας του Πρωτοκόλλου του Κιότο

E-0124/04

Ακυρωθείσα ερώτηση P-0125/04

Jean Lambert Άδειες σύλληψης, εκτροφής και εµπορίας
προστατευοµένων ειδών στην Ελλάδα κατά παράβαση
της νοµοθεσίας της ΕΕ

P-0126/04

Ilda Figueiredo Κοινοτικός προϋπολογισµός και δηµοσιονοµικές
προοπτικές

P-0127/04

Alexandros Alavanos Εφαρµογή ορίων ηλικίας για πρόσληψη ήδη εργαζοµένων
µε πολυετείς συµβάσεις ορισµένου χρόνου σε δηµόσιες
υπηρεσίες στην Ελλάδα

E-0128/04

Lord Inglewood Χωροκατακτητικά ξένα είδη E-0129/04

Caroline Lucas Φθορίωση του πόσιµου νερού E-0130/04
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Olivier Dupuis Τραγωδία αλβανών µεταναστών E-0131/04

Marjo Matikainen-Kallström Βελτίωση της ασφάλειας κατά τις πτήσεις µέσω της
αποτελεσµατικότερης διοχέτευσης πληροφοριών

E-0132/04

Rosa Miguélez Ramos Οργανισµός για τον Έλεγχο της Αλιείας µε έδρα το Vigo P-0133/04

Mario Borghezio Το κραχ της Parmalat και η ανεπάρκεια των ελέγχων της
Bankitalia

P-0134/04

Roberta Angelilli Κεντρική µονάδα επεξεργασίας γάλακτος (Centrale del
latte) της Ρώµης: διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και
προστασία των κτηνοτρόφων

P-0135/04

Jillian Evans Γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα και εισαγωγές
γεωργικών προϊόντων

E-0136/04

Jillian Evans Η περίπτωση της κ. Siham Qandah, Ιορδανία E-0137/04

Kathalijne Buitenweg Χρησιµοποίηση των στοιχείων επιβατών για δοκιµή του
συστήµατος CAPPS II

E-0138/04

Ilda Figueiredo Χρηµατοοικονοµική ενίσχυση για υποθαλάσσια σύνδεση
µε καλώδιο οπτικών ινών για τα νησιά Flores και Corvo
(Αζόρες)

E-0139/04

Ilda Figueiredo Πρόσβαση στα µέσα ενηµέρωσης στις εξόχως απόκεντρες
περιοχές

E-0140/04

Cristiana Muscardini Εργασία των ανηλίκων E-0141/04

José Ribeiro e Castro Εµπορία ανθρωπίνων οργάνων - Μοζαµβίκη E-0142/04

José Ribeiro e Castro Εµπορία ανθρωπίνων οργάνων - Μοζαµβίκη E-0143/04

José Ribeiro e Castro Koύβα - Αντιπροσωπεία της Eυρωπαϊκής Επιτροπής E-0144/04

José Ribeiro e Castro ∆ιεθνές Έτος του Ρυζιού E-0145/04

José Ribeiro e Castro Βενεζουέλα - δηµοψήφισµα E-0146/04

Bart Staes Αγώνας κατά του ντοπαρίσµατος αθλητών P-0147/04

Cees Bremmer Ανθρώπινα δικαιώµατα στη Βιρµανία E-0148/04

Alexandros Alavanos Έσοδα αποκρατικοποιήσεων διατίθενται για την κάλυψη
τρεχουσών δαπανών

P-0149/04

Ακυρωθείσα ερώτηση E-0150/04
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Alexandros Alavanos Έλλειψη Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στην Ελλάδα E-0151/04

Alexandros Alavanos Συλλογή βιοµετρικών χαρακτηριστικών στο "Ελ.
Βενιζέλος" µετάφραση εξωτερικού συνεργάτη και η
απόφαση ελληνικής Αρχής προστασίας Προσωπικών
∆εδοµένων

E-0152/04

Olivier Dupuis Προσφυγή στην έτοιµη λύση "∆ίκτυα Τσετσένων" ακόµα
και στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν αποδείξεις
ανάµειξης Τσετσένων

E-0153/04

Margrietus van den Berg Επιβολή φόρου στα υψηλόµισθα ανώτατα στελέχη
επιχειρήσεων

E-0154/04

Erik Meijer Κατηγορίες επιβατών που θίγονται από τον περαιτέρω
περιορισµό της πώλησης σιδηροδροµικών εισιτηρίων από
την Ολλανδία για άλλους προορισµούς στην Ευρώπη

E-0155/04

Christopher Heaton-Harris Λογιστικά συστήµατα της Επιτροπής P-0156/04

Catherine Guy-Quint Αδελφοποιήσεις µε τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία P-0157/04

Brice Hortefeux Ασφάλεια των αεροπορικών µεταφορών P-0158/04

Anna Karamanou ∆ίκες γυναικών για παράνοµες αµβλώσεις στην
Πορτογαλία

P-0159/04

Uma Aaltonen Χρήση εκπαιδευµένων σκύλων για τον εντοπισµό
εκρηκτικών στα όργανα της ΕΕ

P-0160/04

Christopher Heaton-Harris Τα λογιστικά συστήµατα της Επιτροπής E-0161/04

Christopher Heaton-Harris Τα λογιστικά συστήµατα της Επιτροπής E-0162/04

Christopher Heaton-Harris Τα λογιστικά συστήµατα της Επιτροπής E-0163/04

Christopher Heaton-Harris Τα λογιστικά συστήµατα της Επιτροπής E-0164/04

Christopher Heaton-Harris Τα λογιστικά συστήµατα της Επιτροπής E-0165/04

Christopher Heaton-Harris Τα λογιστικά συστήµατα της Επιτροπής E-0166/04

Christopher Heaton-Harris Τα λογιστικά συστήµατα της Επιτροπής E-0167/04

Christopher Heaton-Harris Τα λογιστικά συστήµατα της Επιτροπής E-0168/04

Christopher Heaton-Harris Τα λογιστικά συστήµατα της Επιτροπής E-0169/04

Christopher Heaton-Harris Τα λογιστικά συστήµατα της Επιτροπής E-0170/04

Christopher Heaton-Harris Τα λογιστικά συστήµατα της Επιτροπής E-0171/04
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Christopher Heaton-Harris Τα λογιστικά συστήµατα της Επιτροπής E-0172/04

Christopher Heaton-Harris Τα λογιστικά συστήµατα της Επιτροπής E-0173/04

Christopher Heaton-Harris Τα λογιστικά συστήµατα της Επιτροπής E-0174/04

Christopher Heaton-Harris Τα λογιστικά συστήµατα της Επιτροπής E-0175/04

Christopher Heaton-Harris Τα λογιστικά συστήµατα της Επιτροπής E-0176/04

Christopher Heaton-Harris Τα λογιστικά συστήµατα της Επιτροπής E-0177/04

Alexandros Alavanos Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000
για τη συντήρηση των θησαυρών της Αγίας Σοφίας

E-0178/04

Alexandros Alavanos Εθνικά σχέδια µετανάστευσης E-0179/04

Alexandros Alavanos Εφαρµογή  Οδηγίας 2000/78  στην Ελλάδα E-0180/04

Charlotte Cederschiöld Ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών E-0181/04

Charlotte Cederschiöld Ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών E-0182/04

Charlotte Cederschiöld Ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών E-0183/04

Avril Doyle Κόστος ενοικίασης τηλεφωνικών γραµµών της ιρλανδικής
εταιρείας Eircom

E-0184/04

Maurizio Turco Παραβίαση της ανεξιθρησκίας στην Ιταλία, την Ισπανία
και την Πορτογαλία

E-0185/04

Maurizio Turco Παραβίαση της ανεξιθρησκίας στην Ιταλία, την Ισπανία
και την Πορτογαλία

E-0186/04

Brice Hortefeux Έλεγχος των λογαριασµών επιχειρήσεων E-0187/04

Marco Cappato Η περίπτωση δύο πολιτών από την Ακτή του
Ελεφαντοστού

E-0188/04

Olivier Dupuis Μέτρα καταστολής του καθεστώτος της Τυνησίας σε
βάρος των αγωνιζοµένων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

E-0189/04

Mario Borghezio ∆ιαφάνεια ως προς τους πραγµατικούς ιδιοκτήτες της
εταιρείας Italtrend (RE), στην οποία έχουν ανατεθεί από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µελέτες πολλών εκατοµµυρίων

E-0190/04

Roberta Angelilli Οικονοµικό κραχ Parmalat: Προστασία των
αποταµιευτών και δηµιουργία οργανισµού εποπτείας

E-0191/04

Philip Bradbourn Αποπληρωµές σύµφωνα µε τον κανόνα Ν+2 P-0192/04
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Ward Beysen Παράλληλο εµπόριο P-0193/04

Avril Doyle Περιορισµοί των ωρών πτήσεως και του χρόνου εργασίας
των πιλότων των αεροσκαφών

E-0194/04

Avril Doyle Πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη στα κράτη µέλη E-0195/04

Ward Beysen Οδηγία σχετικά µε τους απασχολούµενους µέσω εταιρείας
προσωρινής απασχόλησης

E-0196/04

Ward Beysen Η χρησιµοποίηση δηµόσιων πόρων για την µείωση των
τιµών ηλεκτρισµού που ισχύουν για βιοµηχανικούς
χρήστες

E-0197/04

Sebastiano Musumeci Ίδρυση κοινοτικής υπηρεσίας για τη µελέτη των
άγνωστων ατµοσφαιρικών φαινοµένων

P-0198/04

Giacomo Santini Εθνική απογραφή P-0199/04

Ioannis Marinos Το Πρόγραµµα "Bob" και τα τροχαία ατυχήµατα E-0200/04

Herbert Bösch ∆ιακρίσεις βάσει γλώσσας στις ανακοινώσεις για την
πλήρωση κενών θέσεων

E-0201/04

Michl Ebner Ανακριβές εγχειρίδιο που οδηγεί στον αποκλεισµό
υποψηφίων από έργα τα οποία χρηµατοδοτεί η ΕΕ.

E-0202/04

Alexander de Roo και Bernd Lange Ισπανική νοµοθεσία περί ποιότητας των καυσίµων -
βασιλικό διάταγµα 1700/2003

E-0203/04

Christopher Huhne Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση E-0204/04

Mario Borghezio Προστασία των ΜΜΕ έναντι των πολυεθνικών: η
περίπτωση των αντιπροσώπων Ford στην Ιταλία

E-0205/04

Renato Brunetta Παράνοµη επιβολή της τοποθέτησης αναγνωριστικών
σηµάτων στα σκάφη αναψυχής που διαπλέουν τη
λιµνοθάλασσα της Βενετίας

P-0206/04

Harald Ettl Τα επόµενα βήµατα της Επιτροπής σχετικά µε τη
δυνατότητα µεταφοράς συµπληρωµατικών
συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων

P-0207/04

Ioannis Averoff Προβληµατική λειτουργία του θεσµού της αδελφοποίησης
των πόλεων

P-0208/04

Gabriele Stauner ∆ιαδικασίες επιλογής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την
Ασφάλεια και την Προστασία της Υγείας στο Χώρο
Εργασίας

E-0209/04
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Markus Ferber Γλωσσική διάκριση σε ανακοινώσεις για προσλήψεις E-0210/04

Stavros Xarchakos Καταγγελίες για τακτικές δήµευσης της περιουσίας
οικοδοµικών συνεταιρισµών στην Ελλάδα

E-0211/04

Simon Murphy ∆ίχτυα επιφανείας E-0212/04

Robert Atkins Η συµφωνία για την κατάργηση των δασµών στα
φαρµακευτικά προϊόντα (µηδενικός δασµός)

E-0213/04

Giles Chichester Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της ΕΕ προς
την Παλαιστινιακή Άρχή

E-0214/04

Marco Pannella Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στο Βιετνάµ E-0215/04

Marco Pannella Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στο Βιετνάµ E-0216/04

Eija-Riitta Korhola Πρακτικά µέτρα σύµφωνα µε την πολιτική της ΕΕ για την
Τσετσενία

E-0217/04

Eija-Riitta Korhola Πρακτικά µέτρα σύµφωνα µε την πολιτική της ΕΕ για την
Τσετσενία

E-0218/04

Dominique Souchet Ένταξη της Μάλτας και ναυτιλιακή ασφάλεια E-0219/04

Mario Borghezio Απειλή για το παραγωγικό σύστηµα της κοιλάδας του
Πάδου εξαιτίας της υπερβολικής αύξησης του ευρώ
έναντι του δολαρίου ΗΠΑ

E-0220/04

Maurizio Turco Έρευνα της Εισαγγελίας του Μιλάνου σχετικά µε τις
εταιρίες ελέγχου Grant Thornton και Deloitte στο πλαίσιο
του σκανδάλου της Parmalat

E-0221/04

María Ayuso González Βαµβάκι P-0222/04

Alexandros Alavanos Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλαδα E-0223/04

Roberta Angelilli Έκθεση "Militaria e Dintorni in Europa" E-0224/04

Dorette Corbey Ασφάλεια των τροφίµων και αναπτυσσόµενες χώρες E-0225/04

Margrietus van den Berg Βιοµηχανίες παρασκευής αµύλου και αναπτυσσόµενες
χώρες

E-0226/04

Ewa Hedkvist Petersen Σύστηµα παρεµπόδισης της οδήγησης σε περίπτωση
αλκοολαιµίας

E-0227/04
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Erik Meijer Η έγκαιρη ανάπτυξη και παραγωγή φαρµάκων για την
καταπολέµηση του συνδυασµού ιού της γρίπης των
ορνίθων H5N1 και του ιού της γρίπης Α του ανθρώπου

E-0228/04

Erik Meijer Αγανάκτηση που προκαλεί η καθυστέρηση για τη λήψη
αποφάσεων που θα επέτρεπαν την προστασία των
δελφινιών και µαρσουίνων από την παγίδευσή τους, ως
παρεµπιπτόντων αλιευµάτων, στα µεγάλα αλιευτικά
δίχτυα

E-0229/04

Konstantinos Hatzidakis Απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων στα κράτη µέλη
της ΕΕ στο τέλος του 2003

P-0230/04

Alexander de Roo ∆άνειο της ΕΤΕ προς τον Αερολιµένα Schiphol P-0231/04

Roger Helmer Ευρώ E-0232/04

Olivier Dupuis Συνάντηση Βόλοσιν,  Μπαζάεφ και Σούρικοφ στην
επικράτεια της Ένωσης

E-0233/04

Miet Smet Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των
κοινοτήτων Cacarica στην Κολοµβία

E-0234/04

Miet Smet Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των
κοινοτήτων Cacarica στην Κολοµβία

E-0235/04

Miet Smet Πλήρωση κενών θέσεων για υποψήφιους µε
συγκεκριµένη "µητρική γλώσσα"

E-0236/04

Miet Smet ∆ίδακτρα στα Ευρωπαϊκά Σχολεία E-0237/04

Joachim Wuermeling Μεταφορά της οδηγίας όσον αφορά την ασφάλεια στους
καλωδιοκινήτους συρµούς

E-0238/04

Olivier Dupuis ∆ιώξεις κατά των χριστιανών και των βουδιστών στη
Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Λάο

E-0239/04

Mario Borghezio Η υπερβολική έκπτωση εκ µέρους των τραπεζών στους
∆ηµοκράτες της Αριστεράς συνιστά παραβίαση της αρχής
του ελεύθερου ανταγωνισµού

E-0240/04

Johanna Boogerd-Quaak Γλωσσικές διακρίσεις όσον αφορά την µητρική γλώσσα E-0241/04

Cristiana Muscardini Σηµερινή κατάσταση όσον αφορά τη νόσο Πάρκινσον E-0242/04

Ilda Figueiredo Mετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων και ανεργία E-0243/04

Joan Colom i Naval Ισπανικό Εθνικό Σχέδιο Υδροδότησης - κόστος και τιµή
του νερού

P-0244/04
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Elly Plooij-van Gorsel Ανάλυση αντίκτυπου των αποφάσεων της ΟΡΤΑ(
Ανεξάρτητης Αρχής Ταχυδροµείων και Επικοινωνιών)

P-0245/04

Joan Colom i Naval Έναρξη των έργων εκτροπής του Έβρου E-0246/04

Elisabeth Jeggle και Peter Liese Αναθεώρηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2571/97 για την
πώληση βουτύρου σε µειωµένη τιµή και τη χορήγηση
ενίσχυσης στην κρέµα γάλακτος, το βούτυρο και το ζωϊκό
λίπος για προϊόντα ζαχαροπλαστικής, παγωτά και άλλα
τρόφιµα

E-0247/04

Glenys Kinnock Παιδιά Ροµ στη Βουλγαρία E-0248/04

Christopher Heaton-Harris Private Eye (Με το µάτι του ιδιώτη) E-0249/04

Christopher Heaton-Harris Ηλικία συνταξιοδότησης για τους διαιτητές ποδοσφαίρου E-0250/04

Roberta Angelilli Οι ετικέτες για το ψωµί E-0251/04

Raquel Cardoso Χρηµατοδότηση του ∆ικτύου Natura 2000 E-0252/04

Geoffrey Van Orden Οδηγία σχετικά µε τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών
κατασκευών

P-0253/04

Elspeth Attwooll Πρωτοβουλία Global TB Drug Facility E-0254/04

Joan Vallvé Σχέδιο Οδικού ∆ικτύου στη Νήσο Μαγιόρκα E-0255/04

María Valenciano Martínez-Orozco Πρόσκληση υποβολής προσφορών VP/2002/6 του
προγράµµατος κοινής δράσης σχετικά µε την κοινοτική
στρατηγική για την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών
(2001-2005)

P-0256/04

María Valenciano Martínez-Orozco Πρόσκληση υποβολής προσφορών VP/2002 του
προγράµµατος κοινής δράσης σχετικά µε την κοινοτική
στρατηγική για την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών
(2001-2005)

E-0257/04

Olivier Dupuis Καµπότζη: ∆ολοφονία µελών της αντιπολίτευσης E-0258/04

Giacomo Santini ∆ιόδια στην εθνική οδό 47 της Valsugana E-0259/04

Roberta Angelilli Κυανή γλώσσα, προστασία των κτηνοτρόφων του Λατίου E-0260/04

Baroness Sarah Ludford Ανακοινωθείσα απαγόρευση συτηµάτων ρυµούλκησης
από δίκυκλα στην Ισπανία

E-0261/04

Graham Watson Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων E-0262/04
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Matti Wuori Ο βαθµός ασφαλείας της πυρηνικής εγκατάστασης στο
Σοσνόβι Μπορ

P-0263/04

Konstantinos Hatzidakis Κοινοτική χρηµατοδότηση του Εθνικού Κτηµατολογίου
στην Ελλάδα

E-0264/04

Stavros Xarchakos Προπαγανδιστικές διαφηµίσεις στην Ελλάδα µε
Κοινοτικά κονδύλια εν µέσω προεκλογικής περιόδου

E-0265/04

John McCartin Εισαγωγές κρέατος πουλερικών στην ΕΕ E-0266/04

Juan Ferrández Lezaun Σχέδια εναλλακτικά του Εθνικού Υδρολογικού Σχεδίου
(PHN)

E-0267/04

Matti Wuori Ο βαθµός ασφαλείας της πυρηνικής εγκατάστασης στο
Σοσνόβι Μπορ

E-0268/04

Brice Hortefeux Πίστωση στην κατανάλωση E-0269/04

Brice Hortefeux Συνέχεια στη ρύθµιση των διασυνοριακών πληρωµών σε
ευρώ

E-0270/04

Brice Hortefeux Παραχάραξη κερµάτων και χαρτονοµισµάτων ευρώ E-0271/04

Mario Borghezio Παραλιµένιος τερµατικός σταθµός στην Timisoara E-0272/04

Stefano Zappalà Automar ΕΠΕ-Ανάδοχος εταιρεία αυτοκινήτων
Mercedes-Benz

E-0273/04

Johanna Boogerd-Quaak Αρσενικό οξύ E-0274/04

Christopher Huhne Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

E-0275/04

Eluned Morgan Ατµοσφαιρική ρύπανση E-0276/04

Philip Claeys Συµµετοχή της Ε Ε στην ανοικοδόµηση κτηρίου
εκδηλώσεων στις Βρυξέλλες

E-0277/04

Elly Plooij-van Gorsel Προβλήµατα στις συµβατικές διαπραγµατεύσεις του 6ου
Προγράµµατος-Πλαίσιο

E-0278/04

Elly Plooij-van Gorsel Έρευνα σε έµβρυα και βλαστικά κύτταρα E-0279/04

Rijk van Dam Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Νέο
∆ελχί

P-0280/04

Esko Seppänen Wärtsilä και κρατικές ενισχύσεις της Ιταλίας P-0281/04
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Paulo Casaca Προσδιορισµός των εξόχως απόκεντρων περιοχών στους
επίσηµους χάρτες της Κοινότητας

P-0282/04

Caroline Lucas Πολιτική σχετικά µε τις δηµόσιες προµήθειες στον τοµέα
της ξυλείας

P-0283/04

Joachim Wuermeling BEUC E-0284/04

Alexander de Roo Χωµατερή στη Μάλτα E-0285/04

Caroline Lucas Πειράµατα σε πιθήκους εντός της ΕΕ E-0286/04

Caroline Lucas Παραπλανητική επισήµανση του ελαίου από φώκια εντός
της ΕΕ

E-0287/04

Marco Cappato Το πρόγραµµα εξάλειψης των ναρκωτικών στην
Κολοµβία

E-0288/04

Marco Cappato και άλλοι Πολιτισµική γενοκτονία στην Κίνα E-0289/04

Caroline Jackson Το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 97/11/ΕΚ E-0290/04

Raffaele Costa Οδικά ατυχήµατα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης E-0291/04

Esko Seppänen Η ναυπηγική στην Ιταλία E-0292/04

María Bergaz Conesa Κίνδυνος για τις πηγές του Güe από το σχέδιο
κατασκευής του τµήµατος της εθνικής οδού AS17, Puente
del Arco- El Condado (Αστούριας, Ισπανία)

P-0293/04

Herman Vermeer ∆ιαφανές σύστηµα τιµολόγησης στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Κεντρικού Συστήµατος Αγωγών (Central
European Pipeline System)

P-0294/04

Proinsias De Rossa ∆ιακρίσεις λόγω ηλικίας στην παροχή αγαθών και
υπηρεσιών

E-0295/04

Theresa Villiers Προσωρινή διαδικασία όσον αφορά τις κρατικές
ενισχύσεις που καταβάλλονται στις προς ένταξη χώρες

E-0296/04

Theodorus Bouwman Συµµόρφωση της ισπανικής εταιρείας εκµετάλλευσης
ανθρακωρυχείων UMINSA προς την νοµοθεσία της ΕΕ
και πιθανές απάτες.

E-0297/04

Bob van den Bos Σχέσεις µεταξύ Ε Ε και Λιβύης - ανθρώπινα δικαιώµατα
στη Λιβύη

E-0298/04

Christopher Heaton-Harris Τιµολόγηση ψηφιακών συµπαγών δίσκων στην ΕΕ E-0299/04

Roberto Bigliardo Χρηµατοδότηση του νέου αερολιµένα Αθηνών E-0300/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Olle Schmidt Η πυρηνική ενέργεια στη Σουηδία  και η εσωτερική
αγορά

E-0301/04

Christa Randzio-Plath Συνθήκες εργασίας εργατριών στον τοµέα της ανθοκοµίας
στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αµερική

P-0302/04

Michael Cashman Αγορά εισιτηρίων για την πραγµατοποίηση ταξιδίου σε
άλλη χώρα

P-0303/04

Pietro-Paolo Mennea Αστυνοµία σωφρονιστικών ιδρυµάτων P-0304/04

Cristiana Muscardini Αίτηµα παραχώρησης ΠΟΠ (Προστατευόµενη Ονοµασία
Προέλευσης) στο ρύζι "Sant' Andrea Piemonte"

P-0305/04

Gerhard Schmid Χρησιµοποίηση οπλισµένων συνοδών πτήσεων E-0306/04

Caroline Lucas Γενετικώς τροποποιηµένες συγκοµιδές E-0307/04

Esko Seppänen Η γαλλική γλώσσα στην Επιτροπή E-0308/04

Miet Smet Η επέκταση του πεδίου δράσης της TAEIX στα δυτικά
Βαλκάνια

E-0309/04

Erik Meijer Νέος περιορισµός των σχολικών παροχών στην περιοχή
Lausitz της Ανατολικής Γερµανίας, εις βάρος της
εγκατεστηµένης ανέκαθεν στην περιοχή αυτή οµάδας του
πληθυσµού µε γλώσσα τη σοραβική

E-0310/04

Erik Meijer Ο εντός διετίας τερµατισµός των δραστηριοτήτων της
εταιρίας εµπορευµατικών µεταφορών Ikea Rail και το
καθεστώς της κοινοτικής επιδότησης ύψους € 500.000
που χορηγήθηκε για το εν λόγω πείραµα

E-0311/04

Elspeth Attwooll Αναπτυξιακή βοήθεια P-0312/04

Dana Scallon Μονάδα αποτέφρωσης στο Galway P-0313/04

Ulpu Iivari Οι επιπτώσεις των κοινοτικών ενισχύσεων στη µεταφορά
θέσεων εργασίας εντός της ΕΕ

P-0314/04

Michl Ebner Πρόγραµµα γλωσσών για µειονοτικές γλώσσες E-0315/04

Michl Ebner Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντισµού και Αλληλεγγύης E-0316/04

Nicholas Clegg Υποπροϊόντα χοίρου E-0317/04

Glenys Kinnock Άτοµα µε διανοητικές αναπηρίες στη Ρωσία E-0318/04

Dana Scallon Χρηµατοδότηση της έρευνας µε εµβρυϊκά βλαστοκύτταρα E-0319/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Gary Titley Παράνοµη υλοτόµηση και εµπόριο ξυλείας E-0320/04

Daniel Cohn-Bendit Εµπάργκο της ΕΕ όσον αφορά τις πωλήσεις όπλων στην
Κίνα

P-0321/04

Hans-Peter Martin Σύνταγµα της Ε.Ε. P-0322/04

Werner Langen Κατάσταση της διαδικασίας ελέγχου του γεωγραφικού
µονοπωλίου των γερµανών καπνοδοχοκαθαριστών

P-0323/04

W.G. van Velzen Νέος βελγικός δασµός σε ολλανδούς και γερµανούς
διανοµείς ρεύµατος για τη χρησιµοποίηση του βελγικού
δικτύου υψηλής τάσης µέσω του οποίου εισάγεται ρεύµα
από τη Γαλλία

P-0324/04

Wilhelm Piecyk Μεταφορά της οδηγίας 2002/25/ΕΚ E-0325/04

Wilhelm Piecyk Επιχορηγήσεις για καινούργια δίχτυα στην αλιεία E-0326/04

Dana Scallon Κοµητεία του Clare και Στόχος 1 του διαρθρωτικού
ταµείου

E-0327/04

Marco Cappato και άλλοι Η παρέλαση στο Παρίσι για την κινέζικη πρωτοχρονιά E-0328/04

Jillian Evans και Ian Hudghton Ενδοµητρίωση E-0329/04

Luigi Vinci Νοσοκοµειακές δοµές για την "εθνική άµυνα" στην Ιταλία E-0330/04

Miet Smet Ίδρυση ενός περιφερειακού κέντρου συντονισµού της
κοινωνικής πολιτικής για τα Βαλκάνια

E-0331/04

Erik Meijer Η - λόγω  λαθών στη νέα ενιαία ονοµασία επικίνδυνων
χηµικών ουσιών-  εσφαλµένη σήµανση του αρσενικού
οξέος ως πεντοξειδίου του αρσενικού στην Ολλανδία

E-0332/04

Erik Meijer Η αµετάβλητη κατάσταση στον τοµέα των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας στην Κίνα και το
Χονγκ-Κονγκ· η απειλή κατά της Ταϊβάν και η ανάγκη
για εµπάργκο όπλων

E-0333/04

Erik Meijer Η αµετάβλητη κατάσταση στον τοµέα των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας στην Κίνα και το
Χονγκ-Κονγκ· η απειλή κατά της Ταϊβάν και η ανάγκη
για εµπάργκο όπλων

E-0334/04

Astrid Thors Άποψη της Επιτροπής όσον αφορά την παράταση της
άδειας λειτουργίας του πυρηνικού σταθµού στο Sosnovy
Bor

E-0335/04

Hiltrud Breyer Έρευνα επί εµβρύων από τον προϋπολογισµό της ΕΕ P-0336/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Gabriele Stauner Επιδοτήσεις για την επιχείρηση Parmalat P-0337/04

Eluned Morgan Ασφάλεια των τροφίµων P-0338/04

Jean-Louis Bernié Ανεµογεννήτριες P-0339/04

Benedetto Della Vedova Συµβατότητα του νόµου της 3ης Φεβρουαρίου 1963 αριθ.
69 µε την ελευθερία κυκλοφορίας των εργαζοµένων στο
εσωτερικό της Κοινότητας

P-0340/04

Philip Claeys Εισαγωγή σήµατος "made in EU" P-0341/04

Dirk Sterckx Περιορισµοί της πρόσβασης στη βελγική αγορά
σιδηροδροµικών µεταφορών

P-0342/04

Hiltrud Breyer Έρευνα επί εµβρύων από τον προϋπολογισµό της ΕΕ E-0343/04

Gabriele Stauner "Conseillers hors classe" E-0344/04

Eluned Morgan ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών E-0345/04

Eluned Morgan ∆ιαφορά στις τιµές E-0346/04

Glenys Kinnock To ανθελονοσιακό φάρµακο ΑCΤ E-0347/04

Robert Sturdy Aπαράδεκτο περιεχόµενο ορισµένων ιστοσελίδων του
διαδικτύου σε κράτη µέλη

E-0348/04

Roberta Angelilli Σοβαρές παρατυπίες -που αφορούν και την ΕΕ- σχετικά
µε την ίδρυση του Ιδιωτικού Πανεπιστηµίου του Formello
(Ρώµη)

E-0349/04

Roberta Angelilli Ταξιδιωτικά πρακτορεία: επιπτώσεις της κρίσης της
Alitalia στην απασχόληση

E-0350/04

Roberta Angelilli Ταξιδιωτικά πρακτορεία: σοβαρά προβλήµατα για τους
πράκτορες και τους καταναλωτές

E-0351/04

Roberta Angelilli Η υπόθεση Parmalat και οι επιπτώσεις της στην
παραγωγή γάλακτος και τυριού στο Λάτσιο

E-0352/04

Roberta Angelilli ∆υνατότητα χρηµατοδότησης προγράµµατος εικονικής
υγειονοµικής ενηµέρωσης

E-0353/04

Roberta Angelilli Πιστώσεις για την δηµιουργία πολυ-λειτουργικού κέντρου E-0354/04

Roberta Angelilli Πιστώσεις υπέρ νέων καλλιτεχνών E-0355/04

Pasqualina Napoletano και άλλοι Κρίση στον τοµέα της σιδηρουργίας στο Τέρνι E-0356/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Ewa Hedkvist Petersen Οι αραιοκατοικηµένες περιοχές στο πλαίσιο της
µελλοντικής περιφερειακής πολιτικής

E-0357/04

Werner Langen ∆ιαδικασία κατά του γερµανικού συστήµατος επιστροφής
αντιτίµου κενών κυτίων

P-0358/04

Eija-Riitta Korhola Επιπτώσεις από την έλλειψη υγειονοµικών προδιαγραφών
στην ελεύθερη κυκλοφορία εργαζοµένων και πολιτών

P-0359/04

Benedetto Della Vedova Αποκλεισµός της υπηρεσίας πληροφοριών καταλόγου από
τις υποχρεώσεις της καθολικής υπηρεσίας

P-0360/04

Dana Scallon Φθορίωση του πόσιµου νερού στην Ιρλανδία E-0361/04

Graham Watson Ονόµατα στα διαβατήρια της Λεττονίας E-0362/04

Proinsias De Rossa Καταγγελία P2000/4974 E-0363/04

Proinsias De Rossa Οδηγία για τα απορρίµµατα συσκευασίας και Ιρλανδία E-0364/04

Proinsias De Rossa Οδηγία σχετικά µε την τήρηση χωριστών λογαριασµών E-0365/04

Proinsias De Rossa ∆ικαιώµατα των αγοραστών στην Ιρλανδία σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία της ΕΕ

E-0366/04

Proinsias De Rossa Χρησιµοποίηση ζώων για πειραµατικούς και άλλους
επιστηµονικούς σκοπούς στην Ιρλανδία

E-0367/04

Proinsias De Rossa Τέλη επιβαλλόµενα από την Ιρλανδική Κυβέρνηση και
Οδηγία Seveso II

E-0368/04

Proinsias De Rossa ∆ηµόσια διαβούλευση κατά την εκπόνηση σχεδίων
έκτακτης ανάγκης σύµφωνα µε την οδηγία Seveso

E-0369/04

Proinsias De Rossa Επέκταση της Οδηγίας για το χρόνο εργασίας σε
εξαιρούµενους τοµείς και δραστηριότητες

E-0370/04

Proinsias De Rossa Παράλειψη της Ιρλανδίας να ορίσει ποινές όσον αφορά
τις ουσίες που καταστρέφουντη στιβάδα του όζοντος

E-0371/04

Olivier Dupuis Η ανάκριση του εκδότη Alexandre Podrabinek E-0372/04

Roberta Angelilli Ansaldo-Breda: παραβίαση των διατάξεων περί
προστασίας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο

E-0373/04

Eija-Riitta Korhola Η έλλειψη υγειονοµικών προδιαγραφών και οι επιπτώσεις
της στην ελεύθερη κυκλοφορία εργαζοµένων και πολιτών

E-0374/04

Martin Kastler Μέτρα κατά της κατανάλωσης αποκαλούµενων ποτών
"Alcopops" από τους νέους

P-0375/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Luciana Sbarbati Κρίση στον τοµέα της σιδηρουργίας στο Terni P-0376/04

Antonios Trakatellis Αειφόρος διαχείριση των αλιευτικών πόρων της
Μεσογείου και µέτρα για την καταπολέµηση της
παράνοµης αλιείας

P-0377/04

Hartmut Nassauer και Bernd Lange Επικείµενο σχέδιο δεύτερης οδηγίας για της οριακές τιµές
µε το οποίο θα καθορίζονται ενδεικτικές ανώτατες τιµές
στον τόπο εργασίας µεταξύ άλλων για το µονοξείδιο του
αζώτου (ΝΟ)

E-0378/04

Alexandros Alavanos Απόλυση εγκύου E-0379/04

Alexandros Alavanos Συµβασιούχοι στο Πυροσβεστικό Σώµα E-0380/04

Alexandros Alavanos Η λειτουργία των τάξεων υποδοχής - Β' ΕΠΕΑΕΚ E-0381/04

Stavros Xarchakos Ελεύθερη κυκλοφορία µεταξύ της Ελλάδας και της
υπόλοιπης ΕΕ

E-0382/04

John Bowis Tαχυδροµικά τέλη E-0383/04

Roberta Angelilli Ansaldo-Breda: παραβίαση των διατάξεων περί
προστασίας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο

E-0384/04

Theresa Villiers Εµπορικές δραστηριότητες της Ordnance Survey P-0385/04

Jean Saint-Josse Σταθµοί αιολικής ενέργειας P-0386/04

Yves Butel Σταθµοί αιολικής ενέργειας P-0387/04

Roberta Angelilli Χαλυβουργεία Terni: κλείσιµο της µονάδας Thyssen-
Krupp

P-0388/04

Gianfranco Dell'Alba και άλλοι Αφρικανικό ∆ικαστήριο για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου και των Λαών

E-0389/04

Francesco Rutelli Παύση λειτουργίας της µονάδας παραγωγής χάλυβα µε
µαγνητικές ιδιότητες της εταιρείας AST του Τέρνι

E-0390/04

Alexander de Roo Βαφή µαλλιών και καρκίνος E-0391/04

Mogens Camre Μπορεί η ΕΕ να συνεχίζει να υποδέχεται µεγάλους
αριθµούς µεταναστών από χώρες του Τρίτου Κόσµου;

P-0392/04

Bill Miller Κανονισµός για τα ζωικά υποπροϊόντα E-0393/04

Francesco Fiori, Giorgio Lisi και
Georges Garot

Πρωτοβουλία κατά της πείνας στην ΕΕ E-0394/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Antonio Tajani Παρεµβάσεις προς αποφυγήν της παύσης λειτουργίας των
χαλυβουργείων του Τέρνι

E-0395/04

Camilo Nogueira Román Γκουαντανάµο στον Τάµεση; E-0396/04

Camilo Nogueira Román Η νοµιµοποίηση των µεταναστών εργαζοµένων "χωρίς
χαρτιά" στην Ένωση

E-0397/04

Camilo Nogueira Román ∆ίκτυα δουλείας ανηλίκων E-0398/04

Camilo Nogueira Román Μυστική κράτηση στις Ηνωµένες Πολιτείες αλλοδαπών
υπόπτων για τροµοκρατικές ενέργειες µε το πρόσχηµα ότι
δεν διαθέτουν κανονική βίζα

E-0399/04

Camilo Nogueira Román Το τείχος του Ισραήλ στην Παλαιστίνη και το
υγειονοµικό σύστηµα στη ∆υτική Όχθη

E-0400/04

Concepció Ferrer Η εκτροπή του ποταµού Έβρο E-0401/04

Concepció Ferrer ∆ιασυνοριακό νοσοκοµείο στην La Cerdanya E-0402/04

Erik Meijer Νόθευση του ανταγωνισµού εις βάρος του περιβάλλοντος
και του ανθρώπινου δυναµικού στο πλαίσιο της φτηνής
παραγωγής ηµικατεργασµένου πρωτογενούς αλουµινίου
στην Ισλανδία

E-0403/04

Erik Meijer Μειωµένη προσοχή για τα δικαιώµατα της
αντιπολίτευσης και των εθνοτικών µειονοτήτων λόγω της
προβολής θρησκευτικών και γεωγραφικών επιχειρηµάτων
στο πλαίσιο της προσχώρησης της Τουρκίας στην ΕΕ

E-0404/04

Jules Maaten Γρίπη των πουλερικών E-0405/04

Jules Maaten και Jan Mulder ∆ιακρίσεις εις βάρος Ολλανδού καλλιεργητού
κρεµµυδιών στην Πολωνία

E-0406/04

Hugues Martin Κοινοτικά προγράµµατα CRAFT P-0407/04

Alexander de Roo Η εφαρµογή της οδηγίας σχετικά µε τη διαχείριση του
περιβαλλοντικού θορύβου, στις Κάτω Χώρες

P-0408/04

Carlos Coelho ∆ικαιώµατα που συνεπάγεται η ευρωπαϊκή ιθαγένεια P-0409/04

Proinsias De Rossa Aer Rianta E-0410/04

Charles Tannock και John Bowis ∆ίωξη της µουσουλµανικής κοινότητας Ahmadiyya στο
Bangladesh

E-0411/04

Charles Tannock Ρύθµιση της εξαγωγής ξυλείας από την Ινδονησία E-0412/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Charles Tannock και Theresa
Villiers

Αποδηµητικά πουλιά, Οδηγίες περί Οικοτόπων και
∆ηµοκρατία της Μάλτας

E-0413/04

Charles Tannock Η µεταχείρηση προσφύγων της Βόρειας Κορέας στη
Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας

E-0414/04

Jonas Sjöstedt Αναθεώρηση της απόφασης που ελήφθη σχετικά µε το
συνεταιρισµό γαλακτοπαραγωγής Norrmejerier

E-0415/04

Dorette Corbey Κυνήγι χήνας στην Ζηλανδία P-0416/04

Ilda Figueiredo Απολύσεις στο εργοστάσιο του οµίλου Finex P-0417/04

Gerhard Schmid Ασφάλεια καρτών ηλεκτρονικού εµπορίου E-0418/04

Anna Karamanou Εµπρησµοί γυναικών στο Πακιστάν E-0419/04

Brian Simpson Φθορίωση του πόσιµου ύδατος E-0420/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Άρση της προσωρινής απαγόρευσης της χρήσης
ιχθυαλεύρων στις ζωοτροφές

E-0421/04

Camilo Nogueira Román Η σιδηροδροµική γραµµή µεγάλης ταχύτητας Λουµπιάν
Ορένσε, που επιτρέπει την πρόσβαση στο κέντρο της
Γαλικίας

E-0422/04

Ilda Figueiredo Κλείσιµο της βιοµηχανικής µονάδας Brax στην
Πορτογαλία

E-0423/04

Ilda Figueiredo Προστασία της βιοτεχνίας λυγαριάς στην Αυτόνοµη
Περιφέρεια της Μαδέρας

E-0424/04

Camilo Nogueira Román Η έκκληση του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ, κ. Κόφι
Ανάν, για την καταπολέµηση της φτώχειας: οι θέσεις της
Ένωσης

E-0425/04

Samuli Pohjamo και Mikko Pesälä Το χρονοδιάγραµµα για την επεξεργασία των
αναπτυξιακών έργων στις αγροτικές περιοχές

E-0426/04

Christopher Huhne ∆ιαµονή υπηκόων σε άλλο κράτος µέλος E-0427/04

Brian Simpson Το µέλλον των κρατικών περιφερειακών αεροδροµίων,
υπό το φως της πρόσφατης απόφασης για το αεροδρόµιο
στο Σαρλερουά του Βελγίου και την Ryanair

E-0428/04

John Bowis Η περίπτωση του αιδεσιµότατου Rinaldy Damanik, στην
Ινδονησία

E-0429/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Charles Tannock και Geoffrey Van
Orden

Πιθανές εµπορικές κυρώσεις κατά της Βιρµανίας E-0430/04

Luigi Vinci Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για µετατρεπόµενο
αεροσκάφος κάθετης απογείωσης

E-0431/04

Helle Thorning-Schmidt Παθητικό κάπνισµα E-0432/04

Seán Ó Neachtain Το καθεστώς της κελτικής (Γαελικής) γλώσσας για τις
προσλήψεις στα ευρωπαϊκά Θεσµικά Όργανα

P-0433/04

Michl Ebner EURO 0 E-0434/04

Michl Ebner EURO 1 E-0435/04

Michl Ebner EURO 2 E-0436/04

Michl Ebner EURO 5 E-0437/04

Michl Ebner EURO 6 E-0438/04

Michl Ebner Οριακές τιµές για την εκποµπή οξειδίων του αζώτου E-0439/04

Michl Ebner Οριακές τιµές για την εκποµπή σωµατιδίων E-0440/04

Michl Ebner Φίλτρα σωµατιδίων E-0441/04

John Cushnahan Συµφωνία για το εµπόριο και τη συνεργασία µε το Ιράν P-0442/04

John Cushnahan Συµφωνία "Ανοικτοί ουρανοί" E-0443/04

Margrietus van den Berg Η τήρηση της νοµοθεσίας σχετικά µε την ασφάλεια και
την υγεία στην εργασία

E-0444/04
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B5-0007/04)                                          10 και 11 Φεβρουαρίου 2004

29 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

María IZQUIERDO ROJO Εξαφάνιση των καλλιεργειών και του κοινωνικού ιστού στην
Ανδαλουσία, ως συνέπεια των νέων προτάσεων των ΚΟΑ
στον τοµέα του ελαιολάδου, του βάµβακα και του καπνού

H-0845/03

Mary BANOTTI Κοινωνική ενσωµάτωση και τριτογενής τοµέας H-0847/03

Lennart SACRÉDEUS Η εξαφάνιση του δηµοσιογράφου Dawit Isaac στην
Ερυθραία

H-0849/03

Gerard COLLINS ΕΕ και Νότιος Αφρική H-0850/03

Brian CROWLEY Προώθηση της καλής πρακτικής στην προστασία του παιδιού
στο πλαίσιο των προγραµµάτων νεότητας στην Ευρώπη

H-0853/03

Liam HYLAND Επισήµανση των κρεάτων H-0857/03

Seán Ó NEACHTAIN ∆ιαβούλευση των ενδιαφεροµένων µερών στον τοµέα της
αλιείας

H-0859/03

Alexandros ALAVANOS Προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού προβλήµατος H-0861/03

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Νέες εξελίξεις στο Κυπριακό και προοπικές επίλυσης H-0042/04

Josu ORTUONDO
LARREA

Παραβιάζει η ισπανική κυβέρνηση το άρθρο 6, παράγραφος
1, της Συνθήκης ΕΕ;

H-0001/04

Bernd POSSELT Το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου H-0003/04

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στις συνθήκες
κράτησης κουβανών κρατουµένων στις Ηνωµένες Πολιτείες

H-0007/04

Pedro MARSET CAMPOS Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων Κουβανών
πολιτών στις Ηνωµένες Πολιτείες

H-0036/04

Ilda FIGUEIREDO Παραβίαση των δικαιωµάτων του ανθρώπου εκ µέρους των
Ηνωµένων Πολιτειών σε βάρος Κουβανών πολιτών

H-0058/04

Efstratios KORAKAS Παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων από τις ΗΠΑ όσον
αφορά τους πέντε κουβανούς πολίτες που κρατούνται
παράνοµα

H-0061/04
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ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Gerard COLLINS Μέτρα για την προώθηση φθηνών αεροπορικών εισιτηρίων H-0851/03

Claude MORAES Ελεύθερη κυκλοφορία εργατικού δυναµικού για τις υπό
ένταξη χώρες

H-0046/04

Bill NEWTON DUNN Λαθρεµπόριο ναρκωτικών H-0026/04

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

κ. BARNIER

Alexandros ALAVANOS Λειτουργία εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού H-0862/03

Juan FERRÁNDEZ
LEZAUN

Σχέδιο εκτροπής των υδάτων του ποταµού Έβρου H-0016/04
/αναθ.1

Joan VALLVÉ ∆ιασυνοριακή περιφερειακή συνεργασία H-0022/04

κ. LIIKANEN

Bart STAES Η Παγκόσµια Σύνοδος για την Κοινωνία των Πληροφοριών
και η Κοινωνία των Πολιτών

H-0842/03

Reino PAASILINNA Η καταλληλότητα των ιστοσελίδων του δηµόσιου τοµέα για
τους αναπήρους

H-0006/04

Charlotte CEDERSCHIÖLD Η ευρωπαϊκή υπηρεσία για την Ασφάλεια των δικτύων και
της πληροφόρησης

H-0025/04

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Το πρόγραµµα e-safety H-0043/04

κ. VERHEUGEN

Michael GAHLER Ανεξαρτησία της Ουγγρικής Αρχής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου
(PSZÁF)

H-0863/03

Bernd POSSELT Η νοµοθεσία περί επανορθώσεων στη Ρουµανία H-0004/04

Monica FRASSONI ∆ιαγραφή ψηφοφόρων από εκλογικούς καταλόγους της
Μάλτας

H-0033/04

Richard HOWITT Ο αγωγός Bacu-Ceyhan H-0038/04
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004

΄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 33 15 16 6 0 2 0 ROCHE

Επιτροπή 52 14 35 7 1 2 0 de PALACIO
DIAMANTOPOULOU
VITORINO
BARNIER
LIIKANEN
VERHEUGEN

Σύνολο 85 29 51 13 1 4 0
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ Αριθ. ΡΕ Συντακτησ Θεµα
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας Υπογραφές

01/2004 340.817 Richard Howitt, Mario Mantovani,
Elizabeth Lynne, Patricia McKenna
και Ilda Figueiredo

Τα δικαιώµατα των τυφλοκωφών 12.01.2004 12.04.2004 170

02/2004 340.908 Marie Anne Isler Béguin Η εξέλιξη της περιβαλλοντικής ανασφάλειας στην
ΕΕ και διεθνώς

12.01.2004 12.04.2004 23

03/2004 341.129 Philip Claeys και Koenraad Dillen Ηέλλειψη αντίδρασης εκ µέρους της
νοτιοαφρικανικής κυβέρνησης µετά από τις επιθέσεις
και τις δολοφονικές ενέργειες εναντίον λευκών
αγροτών

12.01.2004 12.04.2004 15

                                                     
1 Κατάσταση στις  12.02.2004
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Αριθ Αριθ. ΡΕ Συντακτησ Θεµα
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας Υπογραφές

4/2004 341.430 Hiltrud BREYER, Alexandre de ROO,
Marie Anne ISLER BÉGUIN, Paul
LANNOYE et Caroline LUCAS

Θόρυβος από τους αερολιµένες
26.01.2004 26.04.2004 19

5/2004 341.531 Claude MORAES, Stephen HUGHES,
Imelda READ, Marie-Hélène GILLIG
et Alejandro CERCAS

Mεταφορά ευρωπαϊκών θέσεων εργασίας στην Ασία,
στην Αφρική και στη Νότιο Αµερική

04.02.2004 04.05.2004 25

6/2004 342.099 Piia-Noora KAUPPI, Sarah
LUDFORD, Johannes SWOBODA et
Nelly MAES

Πλήρης και ισότιµη συµµετοχή των Ρόµα στην
"Επεκτεινόµενη Ευρώπη"

09.02.2004 09.05.2004 23

7/2004 342.101 Ward BEYSEN Αναβολή της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 09.02.2004 09.05.2004 2
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Αριθ Αριθ. ΡΕ Συντακτησ Θεµα
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας Υπογραφές

8/2004 342.102 Phlip CLAYES, Koenraad DILLEN,
Bruno GOLLNISCH et Mario
BORGHEZIO

Οργάνωση ευρωπαϊκής πολυθεµατικής διάσκεψης
σχετικά µε τη δηµογραφία, τη γήρανση και την
ευρωπαϊκή ταυτότητα

09.02.2004 09.05.2004 6

9/2004 342.103 Marie Anne ISLER BÉGUIN et Jean
LAMBERT

Κοινοτικό καθεστώς οικολογικού πρόσφυγα 09.02.2004 09.05.2004 10

10/2004 342.304 Mario BORGHEZIO Καταβολή αποζηµιώσεων στα θύµατα του
κοµµουνισµού στην Ίστρια, τη ∆αλµατία και την
Venezia-Giulia

11.02.2004 11.05.2004 10
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ..............................(Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση)

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

CORBETT
(PSE)

Κανονισµός του ΕΚ : αιτήσεις
γνωµοδότησης των ευρωπαϊκών
υπηρεσιών

AFCO (O) 17.02.04

SCHIERHUBER
(PPE-DE)

3η έκθεση για τη συνοχή : διαρθρωτικά
ταµεία µετά το 2005

AGRI (Γ) 19.02.04 C5-0092/04

LULLING
(PPE-DE)

Βελτίωση της παραγωγής και της
εµπορίας µελιού

AGRI (O) 19.02.04 C5-0052/04

TURCHI
(UEN)

Προσανατολισµοί για τα διευρωπαϊκά
δίκτυα στον τοµέα της ενέργειας

BUDG (Γ) 18.02.04 C5-0064/04

BERES
(PSE)

∆ιεύρυνση, περιβάλλον: φορολόγηση
των ενεργειακών προϊόντων και της
ηλεκτρικής ενέργειας (τροπ. οδ.)

ECON (O) 11.02.04 C5-0090/04

GARCÍA-
MARGALLO Y
MARFIL
(PPE-DE)

Φορολόγηση των εισοδηµάτων από
αποταµιεύσεις

ECON (O) 11.02.04 C5-0103/04

KARAS
(PPE-DE)

Φόρος επί της προστιθέµενης αξίας
ΦΠΑ: τόπος παροχής υπηρεσιών (τροπ.
οδ. 77/388/ΕΟΚ)

ECON (O) 11.02.04 C5-0026/04

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Προστασία έναντι της παραχάραξης
νοµισµάτων: µετάλια και κέρµατα
παρόµοια µε τα ευρώ

ECON (O) 11.02.04 C5-0075/04

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Προστασία έναντι της παραχάραξης
νοµισµάτων: µετάλια και κέρµατα
παρόµοια µε τα ευρώ, επέκταση στα µη
συµµετέχοντα κράτη

ECON (O) 11.02.04 C5-0076/04
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

ATTWOOLL
(ELDR)

3η έκθεση για τη συνοχή : διαρθρωτικά
ταµεία µετά το 2005

EMPL (Γ) 11.02.04 C5-0092/04

PRONK
(PPE-DE)

Ανακοίνωση σχετικά µε ένα σφαιρικό
πλαίσιο πολιτικής για τις προσεχείς
δηµοσιονοµικές προοπτικές µετά το
2006

EMPL (Γ) 11.02.04 C5-0089/04

GOODWILL
(PPE-DE)

Ανακοίνωση σχετικά µε ένα σφαιρικό
πλαίσιο πολιτικής για τις προσεχείς
δηµοσιονοµικές προοπτικές µετά το
2006

ENVI (Γ) 16.02.04 C5-0089/04

Οµάδα
PSE

3η έκθεση για τη συνοχή : διαρθρωτικά
ταµεία µετά το 2005

FEMM (Γ) 19.02.04 C5-0092/04

LANGEN
(PPE-DE)

Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας για την
καταπολέµηση του καπνίσµατος:
σύναψη της σύµβασης-πλαισίου

ITRE (Γ) 18.02.04 C5-0028/04

ZORBA
(PSE)

3η έκθεση για τη συνοχή : διαρθρωτικά
ταµεία µετά το 2005

ITRE (Γ) 18.02.04 C5-0092/04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Αυτοκινητοβιοµηχανία: εναρµόνιση των
διατάξεων ΕΟΚ και Η.Ε. για τους
κινητήρες εσωτερικής καύσης

ITRE (O) 18.02.04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Αυτοκινητοβιοµηχανία: φώτα στροφής
για µηχανοκίνητα οχήµατα, εναρµόνιση
των διατάξεων στην ΕΕ,

ITRE (O) 18.02.04

FLESCH
(ELDR)

Προσανατολισµοί για τα διευρωπαϊκά
δίκτυα στον τοµέα της ενέργειας

ITRE (O) 18.02.04 C5-0064/04

BODRATO
(PPE-DE)

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος ITRE (O) 24.02.04 C5-0099/04

WALLIS
(ELDR)

Ενέργεια: διασφάλιση του εφοδιασµού
µε φυσικό αέριο

JURI (Γ) 18.02.04 C5-0449/02
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

WALLIS
(ELDR)

Προϊόντα διατροφής: ισχυρισµοί για τις
θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες στην
τοποθέτηση ετικετών (τροπ. οδ.
2000/13/ΕΚ)

JURI (Γ) 18.02.04 C5-0329/03

WALLIS
(ELDR)

αέρια του φαινοµένου του θερµοκηπίου JURI (Γ) 18.02.04 C5-0397/03

WALLIS
(ELDR)

Μπαταρίες και συσσωρευτές καθώς και
χρησιµοποιηµένες µπαταρίες και
συσσωρευτές

JURI (Γ) 18.02.04 C5-0563/03

GEBHARDT
(PSE)

Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά JURI (O) 18.02.04 C5-0069/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Πολιτική για το ύδωρ, ρύπανση:
ποιότητα των γλυκών υδάτων για τη
διατήρηση της ζωής των ιχθύων (κωδ.
οδηγίας 78/659/ΕΟΚ)

JURI (O) 19.02.04 C5-0038/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Tιµές µετατροπής του ευρώ και των
νοµισµάτων των κρατών µελών που
υιοθετούν το ευρώ (κωδικοποιηµένη
έκδοση)

JURI (O) 19.02.04 C5-0053/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Ελάχιστο επίπεδο αποθεµάτων αργού
πετρελαίου (κωδικοποιηµένη έκδοση)

JURI (O) 19.02.04 C5-0063/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Κοινοί κανόνες για ορισµένες οδηγίες
µεταφοράς εµπορευµάτων
(Kωδικοποιηµένη έκδοση)

JURI (O) 19.02.04 C5-0055/04

CEYHUN
(PSE)

Ανακοίνωση σχετικά µε ένα σφαιρικό
πλαίσιο πολιτικής για τις προσεχείς
δηµοσιονοµικές προοπτικές µετά το
2006

LIBE (Γ) 19.02.04 C5-0089/04

DEPREZ
(PPE-DE)

Ευρωπαϊκό Ταµείο για τους Πρόσφυγες LIBE (O) 19.02.04 C5-0096/04

SØRENSEN
(ELDR)

Βιοµετρικά στοιχεία στα διαβατήρια
των πολιτών της ΕΕ

LIBE (O) 19.02.04 C5-0101/04
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

TURCO
(NI)

Σύναψη συµφωνίας µεταξύ ΕΚ και
∆ηµοκρατίας της Αλβανίας

LIBE (O) 19.02.04

POHJAMO
(ELDR)

Ανακοίνωση σχετικά µε ένα σφαιρικό
πλαίσιο πολιτικής για τις προσεχείς
δηµοσιονοµικές προοπτικές µετά το
2006

RETT (Γ) 17.02.04 C5-0089/04

COSTA
(ELDR)

∆ιεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές:
προσχώρηση στη Σύµβαση COTIF όπως
τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του
Βίλνιους τον Ιο

RETT (O) 17.02.04 C5-0041/04

COSTA
(ELDR)

∆ιεθνής Κώδικας ∆ιαχείρισης της
Ασφάλειας στην ΕΚ

RETT (O) 17.02.04 C5-0627/03
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο για τις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων Σύστηµα
έγκαιρης προειδοποίησης, αριθ. 9/2003, αριθ. 10/2003 και αριθ.
11/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 1410
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροοπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ερµηνεία του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3577/92 του Συµβουλίου για την εφαρµογή της αρχής της
ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες µεταφορές
στο εσωτερικό των κρατών µελών (θαλάσσιες ενδοµεταφορές-
καµποτάζ))

RETT COM (03) 595
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών : Αποτελέσµατα της
Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης Τηλεπικοινωνιών 2003 (WRC-03)

ITRE COM (03) 707
τελ.

JURI
ECON

COM (03) 718
τελ.

DEVE
ITRE

COM (03) 734
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο : Επισκόπηση της Πολιτικής Περιβάλλοντος για το
2003 - Η εδραίωση του περιβαλλοντικού σκέλους της αειφόρου
ανάπτυξης

ENVI COM (03) 745
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών: Η ανταγωνιστικότητα των
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και η συµβολή τους στις επιδόσεις
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

ECON
JURI
ITRE

COM (03) 747
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο : Προετοιµάζοντας τη συµµετοχή των χωρών των
∆υτικών Βαλκανίων σε κοινοτικά προγράµµατα και οργανισµούς

AFET
ITRE

COM (03) 748
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο σχετικά µε την εµπειρία που αποκτήθηκε κατά τη
διεξαγωγή της βασικής έρευνας περί των αµπελουργικών εκτάσεων
(σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 357/79 του Συµβουλίου περί των στατιστικών ερευνών περί
των αµπελουργικών εκτάσεων)

AGRI COM (03) 752
τελ.

CONT
BUDG

COM (03) 755
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
577/98 του Συµβουλίου

EMPL COM (03) 760
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο: Λειτουργία του ελέγχου διασφαλίσεων Ευρατόµ το
2002

ITRE COM (03) 764
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: "Βελτίωση της Νοµοθεσίας 2003"
σύµφωνα µε το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου σχετικά µε την εφαρµογή
των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας

AFCO
JURI

COM (03) 770
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Ανάπτυξη του Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν II
και πιθανές συνέργιες µε το µελλοντικό Σύστηµα Πληροφοριών για
τις Βίζες (VIS)

LIBE COM (03) 771
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών: Κοινή ΄Εκθεση για την
Κοινωνική ΄Ενταξη που συνοψίζει τα αποτελέσµατα της εξέτασης
των εθνικών σχεδίων δράσης για την κοινωνική ένταξη (2003-2005)

FEMM
EMPL

COM (03) 773
τελ.

∆εύτερη έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της σύστασης
του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την προστασία των
ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας

LIBE
CULT

COM (03) 776
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Κοινοποιήσεις των κρατών µελών σχετικά µε σοβαρές
παραβάσεις των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής που
διαπιστώθηκαν το 2002

JURI
PECH

COM (03) 782
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών: Το µέλλον της ευρωπαϊκής
κανονιστικής πολιτικής στον οπτικοακουστικό τοµέα

ITRE
LIBE
CULT

COM (03) 784
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο: Τεχνική προσαρµογή για το 2005 των δηµοσιονοµικών
προοπτικών σε συνάρτηση µε την εξέλιξη του Ακαθάριστου
Eθνικού Εισοδήµατος και των τιµών  (Σηµείο 15 της διοργανικής
συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 σχετικά µε τη δηµοσιονοµική
πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού)

TOUT
BUDG

COM (03) 785
τελ.

DEVE
ITRE

COM (03) 787
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών : ΄Εκθεση για την εφαρµογή και τα
αποτελέσµατα του προγράµµατος MEDIA II (1996-2000)

CULT COM (03) 802
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές
δραστηριότητες της Κοινότητας κατά το 2002

AFET
DEVE
ITRE

COM (03) 803
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την  Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή :
Φορολογία µερισµάτων φυσικών προσώπων στην Εσωτερική Αγορά

JURI
ECON

COM (03) 810
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: ∆ιάλογος µε τις ενώσεις φορέων
τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης σχετικά µε τη
διαµόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής νωσης

AFCO
RETT

COM (03) 811
τελ.

Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την τροποποίηση του
παραρτήµατος VI της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ σχετικά µε τα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν µικροοργανισµούς

ENVI COM (03) 814
τελ.

ITRE
JURI
ENVI

COM (03) 821
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Eνα έτος µετά την παγκόσµια διάσκεψη κορυφής για
την αειφόρο ανάπτυξη: υλοποίηση των δεσµεύσεών µας

DEVE
ENVI

COM (03) 829
τελ.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

18/04

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη ∆ιάσκεψη εθνικής συµφιλίωσης στη Σοµαλία

Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τη συµφωνία που υπεγράφη στις 29 Ιανουαρίου 2004 από όλα τα µέρη που
συµµετέχουν στο «δεκαήµερο των διαβουλεύσεων» στο Ναϊρόµπι σχετικά µε τα εκκρεµή θέµατα που
αφορούν την εγκαθίδρυση µεταβατικών θεσµών στη Σοµαλία. Η συµφωνία αυτή οδηγεί στην έναρξη της
τρίτης και τελικής φάσης της ∆ιάσκεψης και αποτελεί ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί χωρίς δισταγµό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοκιµάζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι σοµαλοί ηγέτες προκειµένου να
επιτευχθούν τα ουσιώδη αυτά αποτελέσµατα, ξεπερνώντας τις διαφορές τους, και τους καλεί να
διασφαλίσουν ότι θα επικρατήσει το ίδιο πνεύµα θετικής συνεργασίας κατά την τρίτη και τελική φάση της
∆ιάσκεψης, και ότι θα εξευρεθεί συνολική και εφ�όλης της ύλης λύση στη µακροχρόνια κρίση που µαστίζει
τη Σοµαλία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την πλήρη και συνεχή υποστήριξή της στη διαδικασία εθνικής
συµφιλίωσης, η οποία διεξάγεται υπό την αιγίδα της ∆ιακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη (IGAD) και
αποτελεί τη µόνη οδό για την αποκατάσταση πραγµατικής κυβέρνησης, καθώς και της ειρήνης και της
σταθερότητας στη Σοµαλία, και επιδοκιµάζει όλα τα κράτη µέλη της IGAD για τη συµβολή τους στην
επίτευξη ουσιαστικής προόδου στο πλαίσιο της διαδικασίας. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαίρει τις
επιτυχείς προσπάθειες του νυν Προέδρου της IGAD, κ. Museveni, την ακλόνητη δέσµευση του Προέδρου κ.
Kibaki και την άοκνη προσπάθεια του κενυάτη Υπουργού Εξωτερικών κ. Musyoka και της Προεδρίας της
Επιτροπής ∆ιευκολύνσεων της IGAD, καθώς και την αδιάλειπτη παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών του
Τζιµπουτί κ. Ali Abdi Farah. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τα µέλη της Επιτροπής ∆ιευκολύνσεων της IGAD
να εξακολουθήσουν να καταβάλουν από κοινού προσπάθειες και να συµβάλουν στην επιτυχή ολοκλήρωση
της τελικής φάσης της ∆ιάσκεψης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να παράσχει οικονοµική και τεχνική βοήθεια για τη συγκρότηση
µεταβατικής και εφ�όλης της ύλης κυβέρνησης ευρείας αποδοχής στη Σοµαλία.

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία, οι
χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι
χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

_______________
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19/04

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
σχετικά µε την έκβαση της έφεσης του Datuk Seri Anwar Ibrahim

κατά της εις βάρος του καταδικαστικής απόφασης της 8ης Αυγούστου 2000
Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, η οποία εξακολούθησε να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υπόθεση, σηµειώνει
την απόφαση του µαλαισιανού εφετείου να µην αναθεωρήσει την εκ µέρους του επικύρωση της καταδίκης
και της ποινής που απαγγέλθηκαν στις 8 Αυγούστου 2000 εις βάρος του Datuk Seri Anwar Ibrahim, πρώην
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης της Μαλαισίας. Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση σηµειώνει επίσης την απόφαση του
εφετείου να απορρίψει την αίτηση αντικατάστασης της ποινής µε περιοριστικούς όρους.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση υπενθυµίζει τις παλαιότερες δηλώσεις της, µε τις οποίες εκδήλωνε βαθιά ανησυχία ως
προς τη δίκαιη διεξαγωγή της δίκης και εκφράζει την απογοήτευσή της για τις αποφάσεις του εφετείου.

Οι προσχωρούσες χώρες Εσθονία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία,
Σλοβενία και Τσεχία, οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνητικώς υποψήφιες, Αλβανία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Κροατία, Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο και οι χώρες της Ε.Ζ.Ε.Σ.
Ισλανδία, Λιχτενστάϊν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου συντάσσονται µε αυτήν
την δήλωση.

_______________

20/04

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε δήλωση των
προσχωρουσών χωρών Κύπρου, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, Εσθονίας, Ουγγαρίας, Λετονίας, Λιθουανίας,
Μάλτας, Πολωνίας, Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας και Σλοβενίας, των υποψήφιων χωρών Βουλγαρίας,
Ρουµανίας και Τουρκίας, των χωρών της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει
υποψήφιων Αλβανίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Κροατίας, Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας, Σερβίας και Μαυροβούνιου, καθώς και των χωρών της ΕΖΕΣ [Ισλανδίας, Λιχτενστάιν
και Νορβηγίας] µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, για την απόφαση 2003/907/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 2003, σχετικά µε την εφαρµογή της κοινής θέσης 2003/297/ΚΕΠΠΑ

όσον αφορά τη Βιρµανία/Μυανµάρ
Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2004

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία, οι
χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι
χώρες της ΕΖΕΣ [Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία] µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
δηλώνουν ότι προσυπογράφουν τους στόχους της απόφασης 2003/907/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 2003, σχετικά µε την
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εφαρµογή της κοινής θέσης 2003/297/ΚΕΠΠΑ όσον αφορά τη Βιρµανία/Μυανµάρ, η οποία καθορίστηκε
από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 28 Απριλίου 2003 βάσει του άρθρου 15 της συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα διασφαλίζουν ότι οι εθνικές πολιτικές τους συµµορφώνονται προς την ανωτέρω
απόφαση του Συµβουλίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τη δέσµευση αυτή και την δέχεται µε ικανοποίηση.

_______________

21/04

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσχώρηση
της Λιβύης στη σύµβαση για τα χηµικά όπλα

Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2004

Η ΕΕ υπενθυµίζει τη δήλωση της ιταλικής Προεδρίας της 20ής ∆εκεµβρίου 2003 σχετικά µε τη δήλωση για
τα όπλα µαζικής καταστροφής στην οποία προέβη ο κ. Abdulrahman Shalgam, Υπουργός Εξωτερικών της
Σοσιαλιστικής Λαϊκής Λιβυικής Αραβικής Τζαµαχιρίας, εξ ονόµατος του Συνταγµατάρχη Καντάφι, στις 19
∆εκεµβρίου 2003.

Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τα µέτρα που έχουν ληφθεί από τότε, ειδικότερα για την πρόσφατη
κύρωση από τη Λιβύη της συνθήκης για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιµών και για την
προσχώρησή της στη Σύµβαση για τα χηµικά όπλα, ελπίζει δε ότι η Λιβύη θα θέσει ταχέως και πλήρως σε
εφαρµογή αυτές τις θεµελιώδεις διεθνείς πράξεις.

Η ΕΕ ελπίζει ότι η Λιβύη θα υπογράψει, θα κυρώσει και θα θέσει σε εφαρµογή το Συµπληρωµατικό
Πρωτόκολλο της Συµφωνίας για τα Μέτρα ∆ιασφάλισης που συνήψε µε το ∆ιεθνή Οργανισµό Ατοµικής
Ενέργειας. Η εξέλιξη αυτή θα αποτελέσει ακόµη µία απόδειξη της πρόθεσης της Λιβύης να τηρήσει πλήρως
το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο για τη µη διάδοση.

Η ΕΕ, σύµφωνα µε τη στρατηγική που πρόσφατα ενέκρινε κατά της διάδοσης των όπλων µαζικής
καταστροφής και των φορέων τους, υποστηρίζει την καθολική ισχύ και επίρρωση των πολυµερών συνθηκών
και συµφωνιών στον τοµέα του αφοπλισµού και της µη διάδοσης και ενθαρρύνει τα άλλα κράτη που δεν
έχουν ακόµη προβεί στις σχετικές ενέργειες να προσχωρήσουν στις πράξεις αυτές.

Η ΕΕ είναι πεπεισµένη ότι η Λιβύη µπορεί να διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στο να ενθαρρυνθούν άλλες
χώρες, ειδικότερα όσες ευρίσκονται στην ίδια περιοχή, να ακολουθήσουν το παράδειγµά της και να
συµµετάσχουν στις διεθνείς προσπάθειες για την προώθηση του αφοπλισµού και της µη διάδοσης των
όπλων µαζικής καταστροφής.
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Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία, οι
χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία και
Ερζεγοβίνη, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο
καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

_______________

23/04

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την Αϊτή

Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τις έντονες ανησυχίες της για την πρόσφατη έκρηξη βίας σε διάφορες πόλεις
της επαρχίας και καλεί όλους ανεξαιρέτως τους εµπλεκόµενους στην πολιτική να απέχουν από κάθε µορφή
βίαιης συµπεριφοράς.

Η ισχυρή επιδείνωση της κατάστασης της ασφάλειας στην Αϊτή συνοδεύτηκε από σοβαρές πράξεις
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των δηµοκρατικών κανόνων. Εν προκειµένω, η Ευρωπαϊκή
Ένωση εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι στις 12 και 15 Φεβρουαρίου ένοπλες οµάδες εµπόδισαν,
ακόµη µία φορά, την πραγµατοποίηση ειρηνικής διαδήλωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι στις 31 Ιανουαρίου στο Kingston, ο Πρόεδρος Aristide δέχτηκε την
πρόταση «Σχεδίου Προκαταρκτικής ∆ράσης» της κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM). Σηµαντικό
στοιχείο του σχεδίου αυτού ήταν να διασφαλιστεί το δικαίωµα πραγµατοποίησης ειρηνικών διαδηλώσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί βαθύτατα για τις συχνές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.
Υπενθυµίζει την υποχρέωση όλων να σέβονται το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, τα µέσα µεταφοράς και το
υλικό του τοµέα της υγείας. Το έµβληµα του Ερυθρού Σταυρού αποτελεί το σήµα αυτής της προστασίας και
πρέπει να γίνεται σεβαστό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθιά πεπεισµένη ότι η επίλυση της σηµερινής κρίσης στην Αϊτή πρέπει να είναι
ειρηνική, µέσω της αναζήτησης διαλόγου και συµβιβασµού. Πρέπει να εξεταστούν όλες οι συνταγµατικές
λύσεις. Συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την πρωτοβουλία της CARICOM και καλεί όλα τα
µέρη να την υιοθετήσουν. Ζητά από τις αρχές της Αϊτής να σεβαστούν και να εφαρµόσουν συγκεκριµένα τις
δεσµεύσεις που έχει αναλάβει ο Πρόεδρος Aristide, τηρώντας τις προθεσµίες που συµφωνήθηκαν στο
Σχέδιο ∆ράσης.
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Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακική
∆ηµοκρατία, Τσεχική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία, οι
χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία και Σερβία και Μαυροβούνιο,
καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

_______________

24/04

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την κοινή θέση
2004/133/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 2004, για περιοριστικά µέτρα κατά
εξτρεµιστών στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ) και για την

κατάργηση της κοινής θέσης 2001/542/ΚΕΠΠΑ
Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2004

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία και
οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
δηλώνουν ότι προσυπογράφουν τους στόχους της κοινής θέσης 2004/133/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 10ης
Φεβρουαρίου 2004 για περιοριστικά µέτρα κατά εξτρεµιστών στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ) και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2001/542/ΚΕΠΠΑ.  Θα µεριµνήσουν ώστε οι
εθνικές τους πολιτικές να είναι σύµφωνες µε την κοινή αυτή θέση του Συµβουλίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τη δέσµευση αυτή και την επικροτεί.

_______________

25/04

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη διαδικασία επαλήθευσης και κύρωσης των υπογραφών στη Βενεζουέλα

Bρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι τάσσεται ενεργά υπέρ της δηµοκρατικής εξέλιξης στη Βενεζουέλα
και υπενθυµίζει ότι πρέπει να εφαρµοστεί πλήρως η πολιτική συµφωνία της 29ης Μαΐου 2003 µεταξύ της
κυβέρνησης και του συνασπισµού «Coordinadora democratica» της αντιπολίτευσης, σύµφωνα µε το
ψήφισµα 833 του Οργανισµού Αµερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), το οποίο καλεί να εξευρεθεί συνταγµατική,
δηµοκρατική, ειρηνική και εκλογική λύση στην κρίση της χώρας.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζει ότι το Εθνικό Εκλογικό Συµβούλιο (Consejo Nacional Electoral - CNE)
θα πρέπει να εκπληρώσει χωρίς καθυστέρηση και µε σωστό τρόπο τα θεσµικά του καθήκοντα. Στη
συνάρτηση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για την καθυστέρηση που σηµειώνεται στη διαδικασία
επαλήθευσης και κύρωσης των υπογραφών, η οποία θα οδηγήσει ενδεχοµένως στη διεξαγωγή ανακλητικών
δηµοψηφισµάτων. Εκφράζει την ικανοποίησή της για την ανακοίνωση του CNE ότι σκοπεύει να
ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου και καλεί το CNΕ να επιταχύνει την
έκδοση της οριστικής απόφασης σχετικά µε τη διεξαγωγή δηµοψηφισµάτων.

Λαµβανοµένων υπόψη του ρόλου που διαδραµάτισε ο ΟΑΚ στη Βενεζουέλα και της συνεργασίας του µε το
CNE στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσυπογράφει πλήρως τις συστάσεις
που περιλαµβάνονται στην κοινή δήλωση του ΟΑΚ και του κέντρου Κάρτερ της 13ης Φεβρουαρίου 2004.
Επικροτεί ειδικότερα τα κριτήρια όσον αφορά τους διεθνείς παρατηρητές και συγκεκριµένα την αρχή της
διαφάνειας στους ελεγκτικούς µηχανισµούς για την ανίχνευση ενδεχόµενης απάτης, καθώς και το
αναφαίρετο δικαίωµα συµµετοχής των πολιτών, το οποίο πρέπει να διασφαλιστεί από την αρµόδια εκλογική
αρχή. Η ΕΕ θεωρεί ότι η βούληση των πολιτών που υπέγραψαν πρέπει να γίνει σεβαστή. Η ΕΕ αναγνωρίζει
ότι σε ορισµένες περιπτώσεις διαπράχθηκαν απάτες. Θεωρεί όµως ότι το CNE οφείλει να εφαρµόσει τους
τεχνικούς κανόνες κατά τρόπο που να γίνονται σεβαστά τα δικαιώµατα των πολιτών που υπέγραψαν καλή
τη πίστη.

Η ΕΕ θέτει όλα τα µέρη προ των ευθυνών τους να συνεχίσουν την εφαρµογή της συµφωνίας της 29ης Μαΐου
2003 σε κλίµα αµοιβαίου σεβασµού, ανεκτικότητας και µετριοπάθειας και να συµµορφωθούν πλήρως προς
τη δήλωση κατά της βίας και υπέρ της ειρήνης και δηµοκρατίας της 18ης Φεβρουαρίου 2003, σεβόµενα το
κράτος δικαίου και τις δηµοκρατικές αρχές.

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία, οι
χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία και
Ερζεγοβίνη, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία-Μαυροβούνιο
καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

_______________
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26/04

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την κατάσταση στο Ντάρφουρ, του Σουδάν

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2004

Η ΕΕ επιθυµεί να εκφράσει την έντονη ανησυχία που της προξενεί η κατάσταση που επικρατεί στο
Ντάρφουρ, του δυτικού Σουδάν. Οι οικτρές συνθήκες που δηµιουργήθηκαν για τον πληθυσµό συνεχώς
επιδεινώνονται, οι δε εκτοπισµένοι µέσα στην χώρα, που χρειάζονται επειγόντως ανθρωπιστική βοήθεια,
εκτιµώνται ήδη σε πάνω από 700.000 άτοµα. Η ΕΕ ζητεί από την σουδανική κυβέρνηση να επιτραπεί στα
όργανα και στις υπηρεσίες των Ηνωµένων Εθνών και στους άλλους οργανισµούς αρωγής να έχουν συνεχή
και απροσκώλυτη πρόσβαση σε όλες τις περιοχές του Ντάρφουρ, διότι η κρίσιµη κατάσταση στην οποία
ευρίσκονται οι εντόπιοι πληθυσµοί απαιτεί επείγουσα µέριµνα. Η ΕΕ υπενθυµίζει ότι µε το κοινό
ανακοινωθέν στο οποίο κατέληξε ο πολιτικός διάλογος µεταξύ ΕΕ και Σουδάν που διεξήχθη την 18η
∆εκεµβρίου 2003 στο Χαρτούµ, είχε εκφράσει έντονη ανησυχία, και ότι είχε απευθύνει έκκληση
«προκειµένου όλα τα µέρη να εξασφαλίσουν την προστασία του αµάχου πληθυσµού και να επιτρέψουν την
ελεύθερη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε εκείνους που την έχουν ανάγκη».

Η ΕΕ έχει θορυβηθεί από τις πληροφορίες, σύµφωνα µε τις οποίες οι ένοπλες οµάδες Janjaweed
εξακολουθούν να επιτίθενται συστηµατικά εναντίον των χωριών και των χώρων συγκέντρωσης των
εκτοπισµένων. Η ΕΕ καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις αυτές και ζητεί επίµονα από την σουδανική
κυβέρνηση να σταµατήσει τις ωµότητες που διαπράττονται από αυτές τις ένοπλες οµάδες. Η ΕΕ ζητεί επίσης
από την σουδανική κυβέρνηση να ερευνήσει εις βάθος τις επιθέσεις που διαπράχθηκαν και να φροντίσει
ώστε οι δράστες να δικαστούν. Η ΕΕ ζητεί επιµόνως από τις ανταρτικές οµάδες που δρουν στο Ντάρφουρ να
δεσµευθούν ότι θα επιτρέπουν στους οργανισµούς αρωγής να κυκλοφορούν µε απόλυτη ασφάλεια, και ότι
δεν θα προβούν σε καµµία ενέργεια που είναι δυνατόν να υπονοµεύσει την µεταφορά και διανοµή της
βοήθειας. Η ΕΕ επίσης παραγγέλλει σε όλα τα συγκρουόµενα µέρη να συµφωνήσουν άµεση κατάπαυση του
πυρός και να αποκαταστήσουν την σταθερότητα στην περιοχή µέσω πλαισιωµένων ειρηνευτικών
συνοµιλιών.

_______________
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

28 ΚΑΙ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004

ΣΥΝΘΕΣΗ 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 παρέστησαν η κα Reding, Mέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο
κ. Roche, Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ιρλανδίας εξ ονόµατος της Προεδρίας του Συµβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

•  Συµβατικές ενοχές
Εισηγητής : ο κ. PEGADO LIZ    (∆ιάφορες δραστηριότητες � PT)

�   Σχετ. : COM(2002) 654 final � CESE 88/2004
 
 �  Κύρια σηµεία:

Συµπεράσµατα και συστάσεις

Στους δύο κύριους στόχους του Πράσινου Βιβλίου, τη µετατροπή της Σύµβασης της Ρώµης σε κοινοτική
πράξη και τον εκσυγχρονισµό των διατάξεών της, η ΕΟΚΕ απαντά θετικά, και συνιστά να γίνει αυτό όσο
πιο σύντοµα επιτρέπει η δυσκολία του θέµατος.

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η κοινοτική νοµική πράξη που θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί είναι ο Κανονισµός και
συµφωνεί ότι η νοµική βάση θα πρέπει να είναι τα άρθρα 61, εδάφιο γ), και 65, εδάφιο β), της Συνθήκης, τα
οποία υποδεικνύει και η Επιτροπή.

Η ΕΟΚΕ επιβεβαιώνει, κατά βάση, τις κύριες αρχές στις οποίες βασίζεται η Σύµβαση της Ρώµης και φρονεί
ότι πρέπει να διατηρηθούν ως βάση για την κατάρτιση του Κανονισµού.

http://www.cese.europa.eu
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Οι προτάσεις της ΕΟΚΕ, οι οποίες αναπτύσσονται λεπτοµερώς, υπαγορεύονται κυρίως από την ανάγκη όχι
µόνο να εκσυγχρονιστούν διάφορες διατάξεις της Σύµβασης της Ρώµης υπό το πρίσµα της εξέλιξης του
εµπορίου των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καθώς και ενόψει των νέων συµβατικών µέσων -και ιδίως των
πωλήσεων εξ αποστάσεως-, αλλά και να επιλυθούν διάφορα προβλήµατα ερµηνείας που προέκυψαν από τη
νοµική θεωρία και από τα δικαστήρια κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύµβασης της Ρώµης.

Στη γνωµοδότηση που παρουσιάζει, και στις απαντήσεις στις 20 ερωτήσεις που θέτει η Επιτροπή, πέρα από
άλλες, δικής της πρωτοβουλίας, η ΕΟΚΕ προσπάθησε να προτείνει λύσεις που να διατηρούν την ισορροπία
συµφερόντων των συµβαλλοµένων µερών, µε σεβασµό των αρχών του ∆ικαίου που έχουν καθιερωθεί ως
κοινή κληρονοµιά της έννοµης τάξης των κρατών µελών.

Εντούτοις, η ΕΟΚΕ έχει επίγνωση του ότι δεν εξάντλησε το θέµα και, για το λόγο αυτόν, συνιστά στην
Επιτροπή, κατά την τελική εκπόνηση του κειµένου που θα προτείνει, να λάβει δεόντως υπόψη όλες τις
συµβολές που θα της αποσταλούν ως ανταπόκριση στην αξιέπαινη πρωτοβουλία που συνιστά το υπό
εξέταση Πράσινο Βιβλίο.

�   Πληροφορίες :   κ. Jakob Andersen
               (Tél. : 0032 2 546 92 58 � e-mail :  jakob.andersen@esc.eu.int)

•  XXΧΙΙη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού
    Εισηγητής : ο κ. METZLER  (∆ιάφορες δραστηριότητες � DE)

 
 �  Σχετ.: SEC(2003) 467 final � CESE 107/2004

 
 �  Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ κατέληξε στα ακόλουθα συµπεράσµατα:

•  η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της αναδιοργάνωσης του δικονοµικού δικαίου στον τοµέα των συµπράξεων
καθώς και στην συνεπόµενη τροποποίηση του συστήµατος νοµικών εξαιρέσεων. Ωστόσο, µε την
ευκαιρία του εκσυγχρονισµού της νοµοθεσίας, η Επιτροπή θα έπρεπε να βελτιώσει περαιτέρω την εν
λόγω νοµοθεσία και να µεριµνήσει για την βελτίωση της νοµικής ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, να
παγιώσει την αρχή της ενιαίας θυρίδας (One-Stop-Shop) και να προσφέρει καλύτερες εγγυήσεις όσον
αφορά την τήρηση του δικαιώµατος υπεράσπισης των επιχειρήσεων,

•  το ύψος των προστίµων πρέπει να προσαρµόζεται καλύτερα στις συγκεκριµένες ζηµίες,

•  οι κανόνες ανταγωνισµού πρέπει να αποτελούν το πλαίσιο για την ρύθµιση των ελεύθερων
επαγγελµάτων το οποίο είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής και της κοινωνικής
λειτουργίας τους,
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•  όσον αφορά την αναθεώρηση της διαδικασίας ελέγχου των συµπράξεων, κατά τον επανακαθορισµό του
κριτηρίου της δεσπόζουσας θέσης, η Επιτροπή θα πρέπει να περιοριστεί στην συγκεκριµένη περίπτωση
των «µονοµερών επιπτώσεων», προκειµένου να διασφαλίσει την µέγιστη νοµική ασφάλεια για τις
επιχειρήσεις. Η Επιτροπή µπορεί να ενισχύσει περισσότερο τις απόψεις υπέρ της µεγαλύτερης
αποτελεσµατικότητας και όσον αφορά τις εξουσίες έρευνας και του ύψους των προστίµων, πρέπει να
λάβει υπόψη ότι ο έλεγχος των συγκεντρώσεων και η καταπολέµηση των περιοριστικών συµφωνιών και
των καταχρήσεων δεσπόζουσας θέσης απαιτούν την εφαρµογή διαφορετικών µέσων,

•  η Επιτροπή οφείλει να δηµοσιεύσει σύντοµα τα ανακοινωθέντα µέτρα όσον αφορά την αναθεώρηση των
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και να επιτρέψει έτσι στους ενδιαφερόµενους φορείς όσον αφορά
την µελλοντική αντιµετώπιση των «υφιστάµενων ενισχύσεων» στις υποψήφιες χώρες, να δώσουν τη
γνώµη τους. Οι µελλοντικές εκθέσεις για τον ανταγωνισµό θα πρέπει επίσης να παρουσιάζουν την
τακτική της Επιτροπής στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων σε συνάρτηση µε τα διαρθρωτικά ταµεία.

 
 �   Πληροφορίες :   κ. Nemesio Martinez

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

•  Έγκριση µηχανοκίνητων οχηµάτων (αναδιατύπωση)
 Εισηγητής : ο κ. LEVAUX   (Εργοδότες � FR)
 

 �   Σχετ.: COM(2003) 418 τελικό � 2003/0153 COD � CESE 90/2004
 
 �   Πληροφορίες :   η κα  Aleksandra Klenke
            (τηλ.: 00 32 2 546 98 99 � e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int)

 2. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

•  Απασχόληση στο γεωργικό τοµέα/ΕΕ + υποψήφιες χώρες
 Εισηγητής: ο κ. WILMS (Μισθωτοί � DE)
 

 �   Σχετ. : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας  �  CESE 109/2004
 

 �  Κύρια σηµεία:
 
Η γεωργία και η ανάπτυξη της υπαίθρου είναι δύο από τα προβλήµατα που πρέπει να επιλυθούν επειγόντως
στα πλαίσια της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ανατολάς. Μία από τις συνέπειες της διεύρυνσης
θα είναι η αύξηση του αριθµού των ατόµων που ασχολούνται µε τη γεωργία και οι διαρθρωτικές µεταβολές
που συνεπάγεται η αύξηση αυτή, γεγονός το οποίο θα οξύνει των ανταγωνισµό τόσο στην αγορά εργασίας
όσο και µεταξύ των γεωργών. Το φαινόµενο αυτό µπορεί να επιδράσει µε δραµατικό τρόπο στον οικονοµικό
και κοινωνικό ιστό του γεωργικού τοµέα στην Ευρώπη αλλά και στα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης.

Η αύξηση της ανεργίας στο γεωργικό κλάδο στις υποψήφιες χώρες µπορεί να ασκήσει πιέσεις και στις
αγορές εργασίας στα σηµερινά κράτη µέλη. Αναµένεται επίσης να διευρυνθεί το χάσµα µεταξύ των µεγάλων
αστικών κέντρων και της αγροτικής περιφέρειας όσον αφορά στην ευµάρεια αλλά και άλλα στοιχεία.
Μεταβολές σηµειώνονται και στο ανθρώπινο κεφάλαιο: νέοι και καταρτισµένοι άνθρωποι εγκαταλείπουν
τον αγροτικό χώρο και κατευθύνονται προς πιο ακµάζουσες περιοχές.
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Στη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ περιγράφει µια άποψη της µελλοντικής κατάστασης της απασχόλησης στον
γεωργικό κλάδο και τρόπους για την υλοποίηση αυτής:
•  Η ΕΟΚΕ ζητά να αναπτυχθεί µια ανταγωνιστική και βιώσιµη γεωργία η οποία να συµβάλλει στη

δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και στην κοινωνική ισορροπία και που πρέπει να κινείται στο πλαίσιο
µιας ολοκληρωµένης πολιτικής για την ύπαιθρο.

•  Είναι απαραίτητο να υπερδιπλασιαστούν τα επόµενα χρόνια οι προσπάθειες για την καταπολέµηση της
ανεργίας.

•   Θα πρέπει συνεπώς να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικότερα το υφιστάµενο δυναµικό και να αναπτυχθεί µια
πολιτική προσέγγιση η οποία να καθιστά δυνατή τη δηµιουργία συνεργιών µε βάση τις υφιστάµενες
δυνατότητες και τα ισχύοντα προγράµµατα.

•  Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συνεργαστούν µε άλλους παράγοντες στις περιφέρειες για να
συµβάλουν στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση νέων ιδεών , χάρη στις επαγγελµατικές τους γνώσεις και
την πείρα τους.

 
 �  Πληροφορίες:    κ. Johannes Kind
           (Tηλ. : 00 32 2 546 91 11 � e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)
 
•  ΚΟΑ / Λίνος και κάνναβη

 Εισηγήτρια : η κα SANTIAGO (Εργοδότες �  PT)

 �  Σχετ. : COM(2003) 701 τελικό  �  2003/ 0275 CNS �  CESE 104/2004
  
 �  Πληροφορίες:    η κ. Eleonora Di Nicolantonio
            (Tηλ. : 00 32 2 546 94 54 � e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

3.  Πολιτιστικές βιοµηχανίες

•  Πολιτιστικές βιοµηχανίες
Εισηγητής : ο κ. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO  (Εργοδότες � ES)
 

 �   Σχετ.: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση �  CESE 102/2004
 

 �  Κύρια σηµεία:
 

Κατόπιν αιτήµατος της επιτρόπου αρµόδιας για την πολιτική πολιτισµού, κας Reding,  η ΕΟΚΕ απαντά σε
δύο ερωτήµατα:

•  Ποιες είναι οι πολιτιστικές και κοινωνικοοικονοµικές προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπίσουν οι
πολιτιστικές βιοµηχανίες στην Ευρώπη;

•  Ποια συµβολή µπορεί να παράσχει η Ευρώπη για τη βιώσιµη ανταπόκριση σ' αυτές τις προκλήσεις;
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Η ΕΟΚΕ λυπάται που δεν µπόρεσε να εκφράσει τις παρατηρήσεις της για το πρόγραµµα "Πολιτισµός 2000",
λόγω του ρητού περιορισµού που επιβάλλει η παράγραφος 5 του άρθρου 151 της Συνθήκης ΕΚ, αν και,
χάρη στις διατάξεις του άρθρου 157, πρέπει να υπάρχει διαβούλευση µαζί της όταν πρόκειται για µέτρα
υποστήριξης της βιοµηχανίας, γενικά, και των πολιτιστικών βιοµηχανιών, ειδικότερα.

Η γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ αναλύει λεπτοµερώς τις πολιτιστικές και κοινωνικοοικονοµικές προκλήσεις που
πρέπει να αντιµετωπίσουν οι πολιτιστικές βιοµηχανίες στην Ευρώπη:

•  Αναγκαιότητα ορισµού της έννοιας των πολιτιστικών βιοµηχανιών και προσδιορισµού των τοµέων
δραστηριότητας που περιλαµβάνουν.

•  Προκλήσεις που απορρέουν από τη γλωσσική πολυµορφία.
•  Ειδικά προβλήµατα των επιχειρήσεων του πολιτιστικού τοµέα.
•  Προκλήσεις που σχετίζονται µε την παγκοσµιοποίηση.
•  Προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όσο για τη συµβολή που µπορεί να παράσχει η Ευρώπη για τη βιώσιµη ανταπόκριση σ' αυτές τις
προκλήσεις, η ΕΟΚΕ διατυπώνει παρατηρήσεις σχετικά µε τον τρόπο αντιµετώπισης µερικών από τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πολιτιστικές βιοµηχανίες, ιδίως όσον αφορά:

•  την ανάπτυξη πολιτιστικής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
•  τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Χώρου,
•  τον ορισµό των πολιτιστικών βιοµηχανιών,
•  τη στήριξη της πολιτιστικής βιοµηχανίας,
•  την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση στον πολιτισµό,
•  τη στήριξη των δηµιουργών και των καλλιτεχνών.

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

4.  ΕΝΕΡΓΕΙΑ

•  Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
 Εισηγήτρια : η κα SIRKEINEN  (Εργοδότες � FI)

 
 � Σχετ.: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας �  CESE 94/2004
 
 � Κύρια σηµεία:
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Η ΕΟΚΕ τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της στοχοθετηµένης και αποτελεσµατικής ενίσχυσης των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Ταυτοχρόνως, επισηµαίνει αντιφάσεις και ασυνέχειες σε σχέση µε
συµπληρωµατικούς πολιτικούς τοµείς και επίπεδα δράσης, όπως το σύστηµα του εµπορίου εκποµπών.
∆ιαπιστώνει ότι η µεθόδευση, η ερµηνεία και το µέγεθος των ενισχύσεων διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των
κρατών µελών και συνήθως ισχύουν µόνο σε εθνική κλίµακα, γεγονός το οποίο µπορεί µε τη σειρά του να
προκαλέσει σοβαρές στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά. Επιπλέον, στην πλειονότητά τους, τα συστήµατα
ενίσχυσης δε επιδιώκουν τον ανταγωνισµό ανάµεσα στις διάφορες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ούτε σε
αυτές και τις παραδοσιακές µορφές παραγωγής ενέργειας. Κατά τα άλλα, οι ρυθµίσεις περί ενισχύσεων δεν
προβλέπουν σχεδόν καθόλου κριτήρια για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των δαπανών και της
τεχνολογίας καθώς και την ανάπτυξη της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Συνεπώς, η ΕΟΚΕ συνιστά τα ακόλουθα:

� να βελτιωθεί η ανταλλαγή ορθών πρακτικών για την προαγωγή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
µεταξύ κρατών µελών, περιφερειών, και λοιπών φορέων και να εκδίδεται τακτικά έκθεση για την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εξελίξεων στις αντίστοιχες αγορές·

� να προβλεφθεί σε βάθος αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης, της συνοχής και του πρακτικού αντίκτυπου
των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ που επηρεάζουν τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και
τεχνολογιών, προκειµένου να αποφευχθεί η υπερβολική ρύθµιση·

� να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση διεξοδική διερεύνηση των εξελίξεων και της παρούσας κατάστασης
όσον αφορά την προαγωγή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καλύπτοντας ιδίως την καινοτοµία, την
αποδοτικότητα των µέτρων στήριξης συγκριτικά µε το κόστος τους, την επίδρασή τους όσον αφορά την
επιβάρυνση των καταναλωτών και την γενικότερη ανταγωνιστικότητα της κοινοτικής βιοµηχανίας.

 
� Πληροφορίες : κ. Siegfried Jantscher

(Τηλ : 00 32 2 546 82 87 � e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)

5. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

•  Υποδοµές µεταφορών για το µέλλον
 Εισηγητές: η κα ALLEWELDT (Μισθωτοί � DE)
 κ. LEVAUX (Εργοδότες � FR)
 κ. RIBBE (∆ιάφορες δραστηριότητες � DE)

 
 � Σχετ.: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας  �  CESE 93/2004

 
� Κύρια σηµεία:

Σύµφωνα µε την άποψη της ΕΟΚΕ, η πολιτική µεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να
αποτελέσει, αναµφίβολα, µία από τις κεντρικές προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ για την βιώσιµη
ανάπτυξη και τις κλιµατικές µεταβολές.
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Θεωρεί ότι επείγουν η δηµιουργία των πανευρωπαϊκών συγκοινωνιακών διαδρόµων στη Νότια και
Ανατολική Ευρώπη και η βελτίωσης των προϋποθέσεων για την συγκοινωνιακή ανάπτυξη 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 η συµµετοχή των επαγγελµατικών οργανώσεων, των επιχειρήσεων µεταφορών,
των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων προστασίας του περιβάλλοντος και των
καταναλωτών.

Η ΕΟΚΕ τονίζει ακόµη τα εξής:
� η διατροπικότητα των διαδρόµων ∆Ε∆ πρέπει να διασφαλισθεί και πρέπει να προβλεφθούν κριτήρια για

την ποιότητα·
� πρέπει να δοθεί µεγαλύτερο βάρος στη χρήση των εσωτερικών πλωτών µεταφορών που δεν

επιβαρύνουν το περιβάλλον και στην ενίσχυση των θαλασσίων µεταφορών µικρών αποστάσεων και την
ενσωµάτωσή τους στο σχεδιασµό των διαδρόµων των ∆Ε∆·

� η ανάπτυξη των σιδηροδροµικών µεταφορών, µε ιδιαίτερη προσοχή στη διασυνοριακή συνεργασία και
στη διασύνδεση των θαλάσσιων λιµένων, απαιτεί τον καθορισµό φιλόδοξων αλλά εφικτών στόχων.

Τέλος, όσον αφορά στη χρηµατοδότηση των υποδοµών, η ΕΟΚΕ προτείνει τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού
Ταµείου µε αντικείµενο τα έργα προτεραιότητας στον τοµέα των ∆Ε∆-Μ, η διαχείριση του οποίου θα
ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και το οποίο θα συσταθεί µε βάση µια εισφορά της τάξεως
του ενός λεπτού ανά λίτρο επί όλων των καυσίµων που καταναλώνονται στα οδικά δίκτυα της ΕΕ από το
σύνολο των οχηµάτων, ιδιωτικής, δηµόσιας ή επαγγελµατικής χρήσης, είτε µεταφέρουν φορτίο είτε
επιβάτες.

� Πληροφορίες : κ Luis Lobo
                  (Τηλ : 00 32 2 546 97 17 � e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

•  Τροποποίηση / Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας και Ναυσιπλοΐας
 Εισηγητής: κ. CHAGAS (Μισθωτοί � PT)

 
 � Σχετ.: COM(2003) 440 τελικό � 2003/0159 COD �  CESE 95/2004
 
� Πληροφορίες :   κ. Luis Lobo

                   (Tηλ : 00 32 2 546 97 17 � e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

•  Τροποποίηση / Ασφάλεια πολιτικής αεροπορίας
 �  Εισηγητής : ο κ. SIMONS (Εργοδότες � NL)

 
 � Σχετ. : COM(2003) 566 τελικό � 2003/0222 COD �  CESE 98/2004
 �   Πληροφορίες :  κ.  Siegfried Jantscher
 (Tηλ : 00 32 2 546 82 87 � e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ68

∆ελτίο 08.03.2004 - EL - PE 338.110

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

•  Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας
στα εξωτερικά σύνορα

 Εισηγητής : ο κ. PARIZA CASTAÑOS  (Μισθωτοί�  ES)
� Σχετ.: COM(2003) 687 final � 2003/0273 CNS � CESE 108/2004

� Κύρια σηµεία:

Μέσω της παρούσας γνωµοδότησης, η ΕΟΚΕ εκφράζει θετική γνώµη για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα που προτείνεται µε
τον παρόντα κανονισµό. Ο Οργανισµός θα βελτιώσει τον συντονισµό µεταξύ των αρχών των κρατών µελών
και θα αυξήσει την αποτελεσµατικότητα στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων.

Στα κύρια καθήκοντα του Οργανισµού πρέπει να συµπεριληφθεί η βελτίωση της ανθρωπιστικής
αντιµετώπισης των θυµάτων και του σεβασµού των διεθνών συµβάσεων για την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να µην αποβεί η αποτελεσµατικότητα στον έλεγχο των συνόρων εις
βάρος του σεβασµού του δικαιώµατος ασύλου.

Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη δήλωση της Επιτροπής ότι η κατά προτεραιότητα επιλογή είναι ο εθελοντικός
επαναπατρισµός και θεωρεί ότι ο Οργανισµός πρέπει να µεριµνά για την τήρηση των αρχών του
ανθρωπιστικού δικαίου και, ιδιαίτερα, του δικαιώµατος ασύλου.

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

•  Τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία για εξωτερικά χερσαία σύνορα των κρατών
µελών

 Μόνος εισηγητής : ο κ. SIMONS  (Εργοδότες � NL)
� Σχετ.: COM(2003) 502 final � 2003/0193 (CNS) � 2003/0194 (CNS) � CESE 101/2004
 
� Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τους στόχους και των δύο προτάσεων σχετικά µε τη ρύθµιση της τοπικής
διασυνοριακής κυκλοφορίας και ιδιαίτερα τη διευκόλυνση της τακτικής διέλευσης των συνόρων από
καλόπιστους κατοίκους των παραµεθόριων περιοχών µε την οποία λαµβάνεται συγχρόνως υπόψη η ανάγκη
αποτροπής της λαθροµετανάστευσης και αντιµετώπισης των ενδεχόµενων απειλών που εκπροσωπούν για
την ασφάλεια οι εγκληµατικές δραστηριότητες.

Στο µέτρο που δεν είναι δυνατό να υλοποιηθούν και οι δύο πτυχές του στόχου αυτού µε βάση τις ισχύουσες
διατάξεις της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας (συµπεριλαµβανοµένου του κεκτηµένου Σένγκεν), η ΕΟΚΕ
διατυπώνει µια σειρά από συστάσεις σχετικά µε τον κανονισµό του Συµβουλίου, όπως προτείνεται στο
έγγραφο 2003/0193:

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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� Πληροφορίες:   κα Stefania Barbesta
                  (Tηλ.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)

 
•  Φθοριούχα αέρια
Εισηγητής : ο κ. SEARS  (Εργοδότες � UK)
 

 �   Σχετ.: COM(2003) 492 τελικό � 2003/0189 COD � CESE 100/2004
 
 �   Πληροφορίες :  κ. Robert Wright
                           (Tηλ.: 00 32 2 546 91 09 � e-mail : robert.wright@esc.eu.int)

•  Μεταφορές αποβλήτων
Εισηγητής : ο κ. BUFFETAUT  (Εργοδότες � FR)
 

 �  Σχετ.: COM(2003) 379 τελικό � 2003/0139 COD � CESE 99/2004
 
 �  Πληροφορίες :   κ. Robert Wright

                           (Tηλ. : 00 32 2 546 91 09 � e-mail : robert.wright@esc.eu.int)
 
•  Εκποµπές αερίων � κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση

 Εισηγητής : ο κ. RANOCCHIARI   (Εργοδότες � IT)
 

 � Σχετ. : COM(2003) 522 τελικό � 2003/0205 COD �  CESE 91/2004
 �   Πληροφορίες :   κα Aleksandra Klenke
                    (Tηλ.: 00 32 2 546 98 99 � e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int)

 
•  Αθέµιτες εµπορικές πρακτικές

 Εισηγητής : κ. HERNÁNDEZ BATALLER   (∆ιάφορες δραστηριότητες � ES)
 

 �  Σχετ. : COM(2003) 356 τελικό � 2003/0134 COD �  CESE 105/2004
 

 �  Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ, συµφωνεί ως προς το στόχο της Επιτροπής να παρασχεθεί υψηλός βαθµός προστασίας στους
καταναλωτές και να καταστεί δυνατή η λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Οφείλει λοιπόν να αναγνωρίσει τις
προσπάθειες που κατεβλήθησαν από την Επιτροπή και την εκ των προτέρων αξιολόγηση πριν από την
υποβολή της πρότασης,

Η ΕΟΚΕ, συµφωνεί ότι πρέπει να αποτραπεί µια υπερβολικά λεπτοµερής ρύθµιση, και να εισαχθεί βαθµιαία
το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εναρµόνισης,

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Η ΕΟΚΕ, κρίνει ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι η πρόταση προβλέπει ότι οι ειδικές οδηγίες θα υπερισχύουν
της οδηγίας-πλαίσιο σε περίπτωση αποκλίσεως µεταξύ τους,

Η ΕΟΚΕ, κρίνει σκόπιµη την εισαγωγή στην πρόταση ρήτρας �stand still�  που θα διασφαλίζει ότι δεν θα
υπάρξει υποχώρηση ως προς τα υφιστάµενα επίπεδα προστασίας,

 �   Πληροφορίες:  κ  Nemesio Martinez
                (Tηλ.: 00 32 2 546 95 01 � e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int)

 
•  Συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών

 Εισηγητής : ο κ. HERNÁNDEZ BATALLER   (∆ιάφορες δραστηριότητες  �  ES)
 

 �  Σχετ. : COM(2003) 443 τελικό � 2003/0162 COD �  CESE 106/2004
 

 �  Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ως προς  τους στόχους και τις επιδιώξεις της πρότασης της Επιτροπής, εκφράζει ωστόσο
τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν χρησιµοποιείται το άρθρο 153 ως νοµική βάση.

Η πρόταση δεν είναι αρκετά σαφής όσον αφορά τις προϋποθέσεις κάλυψης οιασδήποτε δαπάνης ή ζηµίας
που θα έχει προκύψει ως συνέπεια µέτρων τα οποία θα έχουν κριθεί  από ένα δικαστήριο µη
δικαιολογηµένα, όσον αφορά την ουσία της ενδοκοινοτικής παράβασης. Θα έπρεπε να διευκρινίζεται ότι
πρόκειται για τελεσίδικες αποφάσεις που, εποµένως, δεν επιδέχονται προσφυγή.

Η ΕΟΚΕ θεωρεί υπερβολικό το ότι η πρόταση προβλέπει τη δυνατότητα άρνησης της ικανοποίησης αίτησης
αµοιβαίας συνδροµής όταν αυτή δεν είναι επαρκώς τεκµηριωµένη.

Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της που η Επιτροπή φαίνεται να προβλέπει το ενδεχόµενο ύπαρξης ορισµένων
�αµελητέων� καταναλωτικών παραβάσεων, που θα µπορούν να διαπράττονται σε άλλα κράτη µέλη, χωρίς
να υπόκεινται σε κυρώσεις.

Τέλος, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί βάσει της εν λόγω απόφασης φαίνονται
υπερβολικά γραφειοκρατικές και ότι  θα έπρεπε να προβλέπει κατάλληλους και ταχύτερους µηχανισµούς για
την εφαρµογή του.�

 
 �  Πληροφορίες : κ  Nemesio Martinez
                      (Tel.: 00 32 2 546 95 01 � e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int)
 

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 71

∆ελτίο 08.03.2004 - EL - PE 338.110

 
9.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

•  Παράταση του συστήµατος µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ
 Εισηγητής : ο κ. MALOSSE (Εργοδότες � FR)

 
− Σχετ.: COM(2003)825 final � 2003/0317 (CNS) � CESE 103/2004

•  Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ τάσσεται συνεπώς υπέρ της αρχής της παράτασης µειωµένου ΦΠΑ έως την 31η ∆εκεµβρίου 2005
έτσι ώστε να αποφευχθούν οι βαρύτατες συνέπειες τις οποίες θα µπορούσε να προκαλέσει η ύπαρξη νοµικού
κενού και η απότοµη παύση των µέτρων, η θετική επίδραση των οποίων είναι αποδεδειγµένη.

Μολαταύτα, η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το Συµβούλιο δεν κατάφερε να συµφωνήσει
µε την πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εξορθολογισµό και απλοποίηση του
συστήµατος.  Τονίζει ότι, από την άποψη αυτή, η αρχή της οµοφωνίας για τα φορολογικά θέµατα αποτελεί
αντικειµενικώς εµπόδιο.

•  Πληροφορίες : κα Borbála Szij.
    (Tηλ : 00 32 2 546 92 54 - e-mail : borbala.szij@esc.eu.int)

10.  ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 

•  Ηλεκτρονικό επιχειρείν / Πρωτοβουλία Go Digital

 Εισηγητής : ο κ. McDONOGH  (Εργοδότες � IE)
 

 �   Σχετ. : COM(2003) 148 τελικό � CESE 89/2004
 �   Πληροφορίες :  κ. João Pereira Dos Santos
                              (Tηλ.: 00 32 2 546 92 45 � e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
11. ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

•  Κωδικοποίηση/µισθωµένα οχήµατα
 Εισηγητής : ο κ. SIMONS (Εργοδότες � NL)

 
 � Σχετ.: COM(2003) 559 τελικό � 2003/0221 COD �  CESE 97/2004
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 � Πληροφορίες : κ. Siegfried Jantscher
     (Tηλ. : 00 32 2 546 82 87 � e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)

•  Χρησιµοποίηση των αεροπλάνων/Σύµβαση
 Εισηγητής: ο κ. GREEN (Εργοδότες � DK)
 
 � Σχετ.: COM(2003) 524 τελικό � 2003/0207 COD �  CESE 96/2004

 
� Πληροφορίες :κ. Luís Lobo

   (Tηλ. : 00 32 2 546 97 17 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

___________
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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
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