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ΕΛΚ/Ε∆
ΡΡΕ/DE

Οµάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος (Χριστιανοδηµοκράτες) και των
Ευρωπαίων ∆ηµοκρατών

ΚΕΣ/PSE Οµάδα του Κόµµατος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
ΦΙΛ/ELDR Οµάδα του Ευρωπαϊκού Κόµµατος των Φιλελευθέρων και Μεταρρυθµιστών
Πράσινοι/ΕΕΣ
Verts/ALE

Οµάδα των Πρασίνων/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία

ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ
GUE/NGL

Συνοµοσπονδιακή Οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των
Πρασίνων των Βορείων Χωρών

ΕΕυρΕUEN Οµάδα ΄Ενωση για την Ευρώπη των Εθνών
ΤΣΑΒ/
TDI

Οµάδα Τεχνικού Συντονισµού των Ανεξάρτητων Βουλευτών - Μεικτή Οµάδα

Ε∆∆/ΕDD Οµάδα για την Ευρώπη της ∆ηµοκρατίας και της ∆ιαφοράς
ΜΕ/NI Μη Εγγεγραµµένοι

Επιτροπές

ΕΞΩΤ/AFET Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας
και Αµυντικής Πολιτικής

ΠΡΟΫ/BUDG Επιτροπή Προϋπολογισµών
ΕΛΕΓ/CONT Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού
ΕΛΕΥ/LIBE Επιτροπή Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εξωτερικών

Υποθέσεων
ΟΙΚΟ/ECON Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής
ΝΟΜΙ/JURI Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς
ΒΙΟΜ/ITRE Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, ΄Ερευνας και Ενέργειας
ΑΠΑΣ/EMPL Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΠΕΡΒ/ENVI Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής για τους Καταναλωτές
ΓΕΩΡ/AGRI Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
ΑΛΙΕ/PECH Επιτροπή Αλιείας
ΠΕΡΦ/RETT Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού
ΠΟΛΙ/CULT Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού
ΑΝΑΠ/DEVE Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας
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

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΩΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Κατά τη συνεδρίασή του της 8ης Μαρτίου 2004 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση της παραίτησης
του κ. Józef  OLEKSY ως παρατηρητή, µε ισχύ από τις 29 Ιανουαρίου 2004.

Ο κ. OLEKSY αντικαθίσταται από τον

κ. Józef KUBICA

µε ισχύ από τις 2 Μαρτίου 2004.

________________________

ΕΚΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίασή ολοµελείας της 9ης Μαρτίου 2004, προέβη στην εκλογή
του:

κ. Raimon OBIOLS i GERMÀ (ΕΣΚ/ES)

ως Αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου, εις αντικατάσταση του κ. COLOM I NAVAL.

_________________________

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΙΣΠΑΝΟΥ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

κας Maria den Carmen ORTIZ RIVAS

εις αντικατάσταση του κ. Joan COLOM I NAVAL (PSE/ES),  µε ισχύ από  8ης  Μαρτίου 2004.

______________________________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Κατάσταση στις 19.03.2004)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Mario Mastella Κρίση της βιοµηχανικής µονάδας Ast του Τέρνι P-0445/04

Torben Lund Η ελευθερία του Τύπου στη Ρωσία E-0446/04

Michl Ebner Εξαγωγές τύρφης στην Ιταλία E-0447/04

Charles Tannock Έρευνες σε πρωτεύοντα, εκτός του ανθρώπου στο
Münster, Γερµανία

E-0448/04

Charles Tannock Μονολιθικές εκκλησίες στη Lilibela στης Αιθιοπίας E-0449/04

Raffaele Costa Πλαστά χαρτονοµίσµατα E-0450/04

Raffaele Costa Πρόγραµµα ενισχύσεων και ασφάλεια των τροφίµων E-0451/04

Raffaele Costa Πρόγραµµα Info 2000 E-0452/04

Ilda Figueiredo Eκµετάλλευση πορτογάλων εργαζοµένων στη Γαλλία E-0453/04

Ioannis Marinos Επιδόµατα ανεργίας στην Ελλάδα P-0454/04

José Ribeiro e Castro Παράνοµη Αλιεία - Aζόρες και  Mαδέρα P-0455/04

Ioannis Marinos Αύξηση των παραπόνων και των καταγγελιών
καταναλωτών στην Ελλάδα

E-0456/04

Mihail Papayannakis Επιβάρυνση κεντρικών οδικών αξόνων E-0457/04

Brian Simpson και
Catherine Stihler

Η γρίπη των πουλερικών και η απαγόρευση της
εισαγωγής πουλερικών από την Ταϋλάνδη

E-0458/04

Armando Cossutta Παύση λειτουργίας εγκαταστάσεων της Thyssen Krupp
στο Τέρνι

E-0459/04

Bart Staes Το Βέλγιο, "πρώτο" κράτος εις ό, τι αφορά τις
περιπτώσεις σαλµονέλωσης - η παστερίωση αυγών

E-0460/04

José Ribeiro e Castro Ζιµπάµπουε - Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου E-0461/04

José Ribeiro e Castro Γουινέα-Μπισάου - Στήριξη της Επιτροπής E-0462/04

José Ribeiro e Castro Ευρώπη - Τροµοκρατία E-0463/04

José Ribeiro e Castro "Brax" - Απολύσεις και µετεγκατάσταση E-0464/04

José Ribeiro e Castro ∆ηµιουργία της ετικέτας "Made in EU" E-0465/04

Richard Corbett Έξοδα αποστολής E-0466/04

Richard Corbett Έξοδα αποστολής E-0467/04



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 9

∆ελτίο 08.03.2004 - EL - PE 338.110

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Richard Corbett Ανταγωνισµός στο τοµέα της υαλουργίας E-0468/04

Richard Corbett Αεροπορικά ταξίδια και προειδοποιήσεις για τους
κινδύνους κατά της υγείας

E-0469/04

Roberta Angelilli Κέντρο Παραγωγής Γάλακτος στη Ρώµη: διευκρινίσεις
ως προς το ζήτηµα των κρατικών ενισχύσεων

E-0470/04

Toine Manders Κατάχρηση του ευρωπαϊκού τύπου του δελτίου
στάθµευσης ανάπηρων ατόµων

E-0471/04

Roger Helmer Κοινό Εξωτερικό ∆ασµολόγιο P-0472/04

Cristiana Muscardini Εξοµοίωση των συντάξεων E-0473/04

Cristiana Muscardini Κατάργηση γλωσσικών τµηµάτων των ευρωπαϊκών
σχολείων

E-0474/04

Marianne Thyssen ∆ιακρίσεις λόγω γλώσσας στις προκηρύξεις κενών
θέσεων

E-0475/04

Christopher Heaton-Harris Αυτοκίνητα της Επιτροπής P-0476/04

Christopher Heaton-Harris Εµπόριο µπανάνας E-0477/04

Christopher Heaton-Harris Αυτοκίνητα της Επιτροπής E-0478/04

Christopher Heaton-Harris Ανοιχτοί διαγωνισµοί της Επιτροπής E-0479/04

Christopher Heaton-Harris Ανοιχτοί ∆ιαγωνισµοί της Επιτροπής E-0480/04

Christopher Heaton-Harris Υπόθεση Blue Dragon E-0481/04

Christopher Heaton-Harris Eurostat E-0482/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Αγροτική ανάπτυξη: νέοι αγρότες E-0483/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Αγροτική ανάπτυξη: µειονεκτικές περιοχές E-0484/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

∆ασική στρατηγική της ΕΕ: "Forest Focus" E-0485/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Η νέα ΚΑΠ και οι άµεσες ενισχύσει στις χώρες της
διεύρυνσης

E-0486/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Γαλακτοκοµικός τοµέας της ΕΕ: Η Αργεντινή και η
"ρήτρα ειρήνης" του ΠΟΕ

E-0487/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Γαλακτοκοµικός τοµέας της ΕΕ: γαλακτοκοµικές
ποσοστώσεις και διεύρυνση

E-0488/04

Camilo Nogueira Román Βία που συνδέεται µε το φύλο στην ΕΕ: ανάγκη να
ληφθούν νοµοθετικά µέτρα στην Ευρώπη

E-0489/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Harlem Désir Κράτηση σε φυλακή του πακιστανού δηµοσιογράφου
Khawar Mehdi Rizvi, που συνελήφθη στο Καράτσι στις
14.12.04, µε τους γάλλους δηµοσιογράφους Marc
Epstein και Jean-Paul Guilloteau του περιοδικού
L'Express

P-0490/04

Jules Maaten Νόµος για την εκτέλεση των πολεοδοµικών σχεδίων
(LRAU) στη Βαλέντσια

E-0491/04

José Ribeiro e Castro Μοζαµβίκη - Ενδεχόµενο εµπόριο ανθρώπινων οργάνων
- Απειλές εναντίον γυναικών-ευρωπαίων πολιτών

E-0492/04

Ilda Figueiredo Κλείσιµο των ορυχείων της Πανασκέιρα, στην
Πορτογαλία

E-0493/04

Carlos Carnero González Η κυβέρνηση της Αυτόνοµης Κοινότητας της Μαδρίτης
ζητεί την εξαίρεση των έργων στην Μ30 από την
εκπόνηση µελέτης για την εκτίµηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων

P-0494/04

Bart Staes Νέα νοµοθετική ρύθµιση για τις γλώσσες σε σχέση µε
τη διεύρυνση

P-0495/04

María Sornosa Martínez
και María Valenciano
Martínez-Orozco

Έρευνα για υποτροφίες του ισπανικού Υπουργείου
Εργασίας

E-0496/04

María Valenciano
Martínez-Orozco

∆υσµενής διάκριση σε βάρος ανηλίκων από την
Κοινότητα για την πρόσβασή τους σε αθλητικές
οµοσπονδίες στην Ισπανία

E-0497/04

Salvador Garriga Polledo Κοινοτικά στοιχεία για την ισπανική παραγωγικότητα E-0498/04

Salvador Garriga Polledo Επιστροφή των ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί για
την εγκατάσταση βιοµηχανικών µονάδων

E-0499/04

Salvador Garriga Polledo Προστασία της αξιοπρέπειας της γυναίκας στον αραβικό
κόσµο

E-0500/04

Jorge Hernández Mollar Μέτρα για την αντιµετώπιση του συνδρόµου του
Οδυσσέα

E-0501/04

Jorge Hernández Mollar Μεταφορά του τόπου κατοικίας ευρωπαϊκών
οικογενειών στην Costa del Sol της Ισπανίας

E-0502/04

Jorge Hernández Mollar Εθνικά κωλύµατα στην εφαρµογή της οδηγίας 98/5/ΕΚ E-0503/04

Albert Maat Καύση ζωικών αλεύρων E-0504/04

Jan Mulder Χρησιµοποίηση ζωικών αλεύρων σε ζωοτροφές E-0505/04

Bart Staes Ρύθµιση για τις γλώσσες και διεύρυνση E-0506/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

José Ribeiro e Castro Εξαιρετικά απόµακρες περιοχές E-0507/04

José Ribeiro e Castro Πορτογαλία - πυρηνικά απόβλητα E-0508/04

José Ribeiro e Castro Βενεζουέλα - πείνα και πορτογαλική κοινότητα E-0509/04

Sérgio Marques Υλοποίηση των σχεδίων παροχής ενισχύσεων στη
Βενεζουέλα

E-0510/04

Sérgio Marques Υλοποίηση των σχεδίων παροχής ενισχύσεων στη Νότιο
Αφρική

E-0511/04

Sérgio Marques Πρόγραµµα "∆άφνη" E-0512/04

Elena Paciotti Παραβίαση των θεµελιωδών δικαιωµάτων πολίτη της
Ένωσης από τις Ηνωµένες Πολιτείες

P-0513/04

Bartho Pronk Συµπληρωµατική ερώτηση (στη γραπτή ερώτηση Ε-
2133/02) σχετικά µε διακρίσεις εις βάρος των διαιτητών
διεθνών ποδοσφαιρικών αγώνων λόγω ηλικίας

P-0514/04

Luís Queiró Επιστηµονικές και τεχνικές γνωµοδοτήσεις για τους
σκοπούς της διαχείρισης της κοινοτικής αλιείας

P-0515/04

Anna Karamanou Παράνοµες µεταµοσχεύσεις οργάνων παιδιών στην
Αλβανία µε αποδέκτες χώρες της ΕΕ

E-0516/04

Antonios Trakatellis Έκλυση τοξικών αποβλήτων από πυρκαγιά σε
βιοµηχανία της Θεσσαλονίκης και µη συµµόρφωση της
Ελλάδας µε απόφαση του ∆ΕΚ για τα επικίνδυνα
απόβλητα

E-0517/04

Elena Paciotti Παραβίαση των θεµελιωδών δικαιωµάτων πολίτη της
Ένωσης από τις Ηνωµένες Πολιτείες

E-0518/04

Ilda Figueiredo Συµφωνία µεταξύ ΕΚ και Ελβετικής Συνοµοσπονδίας
σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων

E-0519/04

Giovanni Fava Πρόταση κανονισµού σχετικά µε τεχνικά µέτρα για την
αλιεία στη Μεσόγειο

P-0520/04

Anna Karamanou Παράνοµες µεταµοσχεύσεις οργάνων παιδιών στην
Αλβανία µε αποδέκτες χώρες της ΕΕ

E-0521/04

Graham Watson Απάτες µε χρηµατικά έπαθλα µέσω ταχυδροµείου E-0522/04

Emmanouil Mastorakis B' και Γ' Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης P-0523/04

Eluned Morgan Το Σύνταγµα P-0524/04

Ian Hudghton Κορυνοβακτηρίωση των γεωµήλων P-0525/04

Matti Wuori Επέκταση του λιµένα της Arinaga (Gran Canaria,
Ισπανία)

E-0526/04
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Matti Wuori Επέκταση του λιµένα της Arinaga (Gran Canaria,
Ισπανία)

E-0527/04

Guido Sacconi, Vincenzo
Lavarra και Pasqualina
Napoletano

Αναθεώρηση του Κανονισµού 753/2002 όσον αφορά
την περιγραφή, την ονοµασία, την παρουσίαση και την
προστασία ορισµένων αµπελοοινικών προϊόντων

E-0528/04

Ilda Figueiredo Πρόσβαση στα ύδατα της Αυτόνοµης Περιφέρειας των
Αζορών

E-0529/04

Bernd Lange, Karin
Scheele και Johannes
Swoboda

Ευρωπαϊκές ρυθµίσεις και εκποµπές σωµατιδίων από
οχήµατα που χρησιµοποιούν πετρέλαιο

E-0530/04

Elisabeth Schroedter Κατασκευή λουτρών αλατούχου διαλύµατος και έκλυση
των αποβλήτων στον ποταµό Spree χωρίς αξιολόγηση
των επιπτώσεων στο περιβάλλον

P-0531/04

Nelly Maes Πυρηνικά υποβρύχια στο νησί του Santo Stefano
(Σαρδηνία)

P-0532/04

Bill Newton Dunn ∆ιαβατήρια για άλογα E-0533/04

Ακυρωθείσα ερώτηση E-0534/04

Avril Doyle Αναγνώριση του καθεστώτος αναπήρου σε ολόκληρη
την Ευρωπαϊκή Ένωση

E-0535/04

John Bowis Κολοµβία E-0536/04

Marco Cappato Ο ρόλος της Εσπεράντο για την αποτελεσµατική
διαφύλαξη της γλωσσικής ισοτιµίας

E-0537/04

Kathalijne Buitenweg Γλωσσικές διακρίσεις στην περίπτωση ανακοινώσεων
για την πλήρωση κενών θέσεων - "αγγλική µητρική
γλώσσα"

E-0538/04

Ilda Figueiredo Εκτέλεση των διαρθρωτικών ταµείων στην Πορτογαλία E-0539/04

Ilda Figueiredo ∆ηµοσιονοµικές προοπτικές µετά το 2006 E-0540/04

Erik Meijer Συνεργασία των αεροπορικών εταιρειών για την
µεταβίβαση απεριόριστoυ αριθµού  στοιχείων επιβατών
κατόπιν πιέσεων των Ηνωµένων Πολιτειών και πριν από
την ενδεχοµένη σύναψη  συµφωνίας

E-0541/04

Erik Meijer Ενεργή διαφάνεια όσον αφορά στοιχεία για επιδοτήσεις
και συντελεστές αναλογίας µεταξύ µικρών και µεγάλων
επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ΚΑΠ

E-0542/04

Erik Meijer ΚΑΠ: Μείωση της εισφοράς από τα κοινοτικά κονδύλια
για την επιβίωση των µικρών καλλιεργητών στο πλαίσιο
χαµηλών τιµών στη κατανάλωση και στη διεθνή αγορά

E-0543/04
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Erik Meijer ΚΑΠ:  Επιδιωκόµενη τροποποίηση του συντελεστή
αναλογίας µεταξύ µεγάλων και µικρών
εκµεταλλεύσεων, καθαρισµός ανώτατου ορίου για την
ενίσχυση προς κάθε εκµετάλλευση και περιορισµός των
µειονεκτηµάτων για τρίτες χώρες

E-0544/04

Erik Meijer KAΠ: συνέπειες της διανοµής της κατανοµής των
γεωργικών εισοδηµάτων και χρηµατοδότηση τεχνικών
που προωθούν την καλή διαβίωση των ζώων και
σέβονται το περιβάλλον για τις µικρές εκµεταλλεύσεις

E-0545/04

Erik Meijer Μεξικανικό οµόσπονδο κράτος Τσιάπας: συµµετοχή της
ΕΕ σε αναπτυξιακό σχέδιο προκαλεί την επανάληψη
ένοπλων συγκρούσεων

E-0546/04

Erik Meijer ∆ιατήρηση φόρου στη Γερµανία ο οποίος - βάσει
κοινοτικής οδηγίας της  ΕΕ - θα πρέπει να καταργηθεί
και η χρησιµοποίηση των κερδών του

E-0547/04

Jan Mulder Απαίτηση για τη µη κυκλοφορία των πουλερικών εκτός
των κλωβών τους

E-0548/04

Baroness Sarah Ludford Ίση µεταχείριση στην εργασία και την απασχόληση P-0549/04

Mario Borghezio Η Επιτροπή πληρώνει ως "σύµβουλο" τον ιδεολόγο του
ισλαµικού ριζοσπαστισµού Tariq Ramadan

P-0550/04

Proinsias De Rossa Εφαρµογή της οδηγίας για την εκτίµηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Ιρλανδία

E-0551/04

Proinsias De Rossa ∆ικαίωµα για ανάληψη κοινών δράσεων E-0552/04

Proinsias De Rossa Τροποποίηση της οδηγίας σχετικά µε τις εγκύους
εργαζόµενες γυναίκες

E-0553/04

Proinsias De Rossa Άδεια πατρότητας µε αποδοχές E-0554/04

Proinsias De Rossa Αναλφαβητισµός και κοινωνικός αποκλεισµός E-0555/04

Proinsias De Rossa Οδηγία για την αναγνώριση αναπηρίας E-0556/04

Proinsias De Rossa Οδηγία για την κοινωνική προστασία στις νέες µορφές
απασχόλησης

E-0557/04

Proinsias De Rossa Οδηγία για τις ατοµικές απολύσεις E-0558/04

Mario Borghezio Η ΕΕ επιχορηγεί την πλουσιοπάροχη ζωή της "Lady
Arafat" στο Παρίσι;

E-0559/04

José Ribeiro e Castro Εµπόριο ανθρωπίνων οργάνων - Μοζαµβίκη - Επίσκεψη
της Υπουργού Υγείας της Ισπανίας

E-0560/04

Proinsias De Rossa Η Ιρλανδία και η οδηγία για τη νιτρορύπανση E-0561/04
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Proinsias De Rossa Κρούσµατα µε κυανωτικά βρέφη σε κράτη µέλη της ΕΕ E-0562/04

Proinsias De Rossa Εφαρµογή της οδηγίας για τη νιτρορύπανση στην
Ιρλανδία

E-0563/04

Caroline Jackson Μεταφορές πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο E-0564/04

Martin Callanan ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας για τα σκάφη αναψυχής

E-0565/04

Marco Cappato Λογοκρισία της µουσικής στην Κίνα E-0566/04

Marie-Arlette Carlotti Περιορισµός της έκθεσης του κοινού στα
ηλεκτροµαγνητικά πεδία

P-0567/04

Herbert Bösch Τελική έκθεση σχετικά µε την Eurostat P-0568/04

Herbert Bösch Πρόγραµµα Leonardo da Vinci E-0569/04

Herbert Bösch Αδειούχοι υπάλληλοι της Επιτροπής E-0570/04

Herbert Bösch Ικανοποίηση των αναγκών ατόµων µε ειδικές ανάγκες
στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη, η οποία
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

E-0571/04

Graham Watson Ψυχιατρικά νοσοκοµεία στην Τσεχία E-0572/04

Michl Ebner Έναρξη των εργασιών κατασκευής του τούνελ του
Μπρένερ

E-0573/04

Monica Frassoni Πυρηνικός σταθµός ηλεκτροπαραγωγής του Γκαριλιάνο E-0574/04

Philip Claeys Προεκλογικές δραστηριότητες της κ.
Α.∆ιαµαντοπούλου

E-0575/04

Philip Claeys Προεκλογικές δραστηριότητες του κ. Romano Prodi E-0576/04

José Ribeiro e Castro Κούβα - Πρωτοβουλία Ζαχάρωφ E-0577/04

José Ribeiro e Castro Κούβα - Πρωτοβουλία Ζαχάρωφ E-0578/04

Mihail Papayannakis Λιµνοθάλασσα Βάσοβας E-0579/04

Bill Miller Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον καθορισµό
υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά
υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από
τον άνθρωπο.

E-0580/04

Glyn Ford Σχέσεις µεταξύ των µέσων ενηµέρωσης και των
δισκογραφικών εταιρειών.

E-0581/04

Richard Corbett Εφαρµογή του λογιστικού προτύπου ΙΑS 32 στους
συνεταιρισµούς

E-0582/04

Nirj Deva Οικονοµική βοήθεια της ΕΕ προς τη Ζιµπάµπουε E-0583/04
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Nirj Deva Οικονοµική βοήθεια της ΕΕ στη Ζιµπάµπουε E-0584/04

Bill Miller Συνοµιλίες του ΠΟΕ στη Κανκούν και στη Γενεύη E-0585/04

Bill Newton Dunn Έγγραφα αναγνώρισης αλόγων E-0586/04

Joan Vallvé Έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Τροφίµων E-0587/04

Antonio Tajani, Giuseppe
Gargani και Stefano
Zappalà

∆ιορισµοί και προαγωγές υψηλόβαθµων στελεχών της
Επιτροπής

E-0588/04

Camilo Nogueira Román Επέκταση του αεροδροµίου της πολιτικής και
διοικητικής πρωτεύουσας της Ισπανίας-χρήση της
χρηµατοδότησης του Ταµείου Συνοχής προς το ισπανικό
κράτος για υποδοµές στη Μαδρίτη

E-0589/04

Camilo Nogueira Román ∆ολοφονία του πρώην προέδρου της Τσετσενίας
Selimkham Iandarbiev

E-0590/04

Camilo Nogueira Román Συµφωνία για την πολιτική επανένωση της Κύπρου
µεταξύ της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής
κοινότητας υπό την αιγίδα του Γενικού Γραµµατέα των
Ην. Εθνών

E-0591/04

Helle Thorning-Schmidt Ενίσχυση ιπποτροφείων E-0592/04

Didier Rod Έκθεση της ΕΕΒ προς την Παγκόσµια Τράπεζα σχετικά
µε τις εξορυκτικές βιοµηχανίες

P-0593/04

Nuala Ahern Πλουτώνιο από το Σέλαφιλντ στα δόντια των παιδιών E-0594/04

Christopher Huhne Βράβευση αλόγων κούρσας στην Ελλάδα E-0595/04

Christopher Huhne Φοροαπαλλαγές για ιπποφορβεία στην Ιρλανδία E-0596/04

Christopher Huhne Ελεύθερη κυκλοφορία E-0597/04

Thierry Cornillet Σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αφρικής E-0598/04

Charles Tannock Ανατολικό Τουρκιστάν και τροµοκρατία P-0599/04

Generoso Andria Απολαβές παραγόντων του τοµέα του ερασιτεχνικού
ποδοσφαίρου

P-0600/04

Avril Doyle Άδειες οπλοκατοχής E-0601/04

María Bergaz Conesa Συνολική αξιολόγηση του µεγάλου σχεδίου
παροχέτευσης των υδάτων του ποταµού Έβρου
(Ισπανία)

E-0602/04

Saïd El Khadraoui Ταχεία πώληση τροφίµων E-0603/04

Saïd El Khadraoui Η πώληση ληξιπρόθεσµων τροφίµων E-0604/04
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Albert Maat Συµπληρωµατική ερώτηση ως προς την Ε-3005/02
σχετικά µε τον ευρωπαϊκό ναυπηγικό τοµέα

E-0605/04

Camilo Nogueira Román Τήρηση της αρχής της προσθετικότητας στη
χρηµατοδότηση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του
Ταµείου Συνοχής από την ισπανική κυβέρνηση

E-0606/04

Ilda Figueiredo Εποχική εργασία E-0607/04

Patricia McKenna Οι πολιτικές προθέσεις της Επιτροπής σε σχέση µε τους
γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς (ΓΤΟ)

P-0608/04

Ulrich Stockmann Τελωνείο και διεύρυνση E-0609/04

Graham Watson Ιρλανδικά ιπποφορβεία E-0610/04

Mario Borghezio Τροµοκρατία: επεξεργασία ευρωπαϊκής οδηγίας που
προβλέπει την παρουσία "σερίφηδων του αέρα" στους
αεροµεταφορείς

E-0611/04

Ilda Figueiredo Ενισχύσεις για φοιτητές υποψήφιους για µάστερ E-0612/04

Glenys Kinnock Burma E-0613/04

Harlem Désir ∆ιακοπή λειτουργίας του Κέντρου ∆ιανοµής DHL που
βρίσκεται στο Blanc Mesnil στη Γαλλία και απασχολεί
280 εργαζόµενους

E-0614/04

Jules Maaten Ο ρόλος των πιστοποιητικών όσον αφορά τους κανόνες
προέλευσης

P-0615/04

Klaus Hänsch Χορήγηση κοινοτικών πιστώσεων E-0616/04

Anna Karamanou Απόφαση Ολλανδικού Κοινοβουλίου για απέλαση
χιλιάδων µεταναστών

E-0617/04

Anna Karamanou Απόφαση Ολλανδικού Κοινοβουλίου για απέλαση
χιλιάδων µεταναστών

E-0618/04

Alexandros Alavanos Ζηµιές από ακραία καιρικά φαινόµενα στην Ελλάδα E-0619/04

Concepció Ferrer Εξαγωγή στρατιωτικού, ως κυνηγετικού υλικού σε
αφρικανικές χώρες

E-0620/04

Karin Riis-Jørgensen Μεταρρύθµιση του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών P-0621/04

Karin Riis-Jørgensen Απαγόρευση εισόδου στη Ρωσία σε ∆ανή δηµοσιογράφο E-0622/04

Alexandros Alavanos ∆ροµολόγια αεροπορικών εταιριών από τρίτες χώρες E-0623/04

Marjo Matikainen-
Kallström

Ντάµπινγκ στις εισαγωγές ιριδίζουσας πέστροφας από
τη Νορβηγία και τις νήσους Φερόες

E-0624/04
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Mario Borghezio Αν το γαλλικό κράτος εµποδίσει την υποψηφιότητα του
Jean-Marie Le Pen θα παραβιασθεί το άρθρο 6 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

E-0625/04

Juan Ferrández Lezaun Εναλλακτικά σχέδια στο ισπανικό Εθνικό Υδρολογικό
Σχέδιο (ΡΗΝ)

P-0626/04

María Sornosa Martínez Μη τήρηση της κοινοτικής νοµοθεσίας κατά τους
διασυνοριακούς κτηνιατρικούς ελέγχους στην Ισπανία

E-0627/04

María Sornosa Martínez ∆ιοικητικές ανωµαλίες στις άδειες για τα προϊόντα
τρίτων χωρών στο πλαίσιο των ισπανικών
διασυνοριακών ελέγχων

E-0628/04

Wilhelm Piecyk, Gerhard
Schmid και Johannes
Swoboda

∆ιευρωπαϊκά δίκτυα - ανάπτυξη της κοίτης του
∆ούναβη

E-0629/04

Antonios Trakatellis Επίσηµη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΕΑΒ) της Ένωσης:
πιστώσεις των κρατών µελών, δράσεις στα Βαλκάνια
και εφαρµογή αιρεσιµότητας και κοινοτικών κανόνων

E-0630/04

Ioannis Marinos Κατάργηση επιδότησης επιτοκίου παραµεθορίων
περιοχών στην Ελλάδα

E-0631/04

Marco Cappato Απεργία πείνας του τυνήσιου δηµοσιογράφου Abdallah
Zouari

E-0632/04

Saïd El Khadraoui Ενσωµάτωση της Επιτροπής στις Βρυξέλλες P-0633/04

Giovanni Procacci Ενδεχόµενη παραβίαση του κοινοτικού δικαίου από την
Ιταλική ∆ηµοκρατία

P-0634/04

W.G. van Velzen Η δηµιουργία Ευρωπαϊκού Γραφείου για την Ασφάλεια
∆ικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

P-0635/04

Cristiana Muscardini Η Ευρώπη και το µέλλον των νέων E-0636/04

Toine Manders Αντιφάσεις τους κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΚΤΚ) E-0637/04

W.G. van Velzen Πρόταση για απόφαση πλαίσιο του Συµβουλίου σχετικά
µε "επιθέσεις" στα συστήµατα πληροφορικής - έγκριση
από το Συµβούλιο

E-0638/04

Camilo Nogueira Román Οι µικροί καταρράκτες Mácara στον ποταµό Ulha
(Γαλικία): τρεις ανεκτίµητοι µικροί καταρράκτες που
απειλούνται µε καταστροφή από την ανέγερση
φράγµατος

E-0639/04
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Camilo Nogueira Román Πρωτοφανής παρουσία ονοµάτων οργανισµών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η OLAF σε συγκεχυµένες
πληροφορίες που προέρχονται από θεσµικά όργανα του
Ισραήλ σχετικά µε την χρήση πόρων της ΕΕ από τον
Πρόεδρο της Παλαιστίνης

E-0640/04

Friedrich-Wilhelm Graefe
zu Baringdorf

Αποτελέσµατα εξετάσεων σχετικά µε την ύπαρξη
γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ) στους
σπόρους από το 2000

P-0641/04

Roberta Angelilli Κίνδυνοι για την επιβίωση των µικρών ιταλικών
κοινοτήτων

E-0642/04

Roberta Angelilli Επιστροφή στο θέµα των υπονοιών σχετικά µε
παραβίαση των κανόνων για τις δηµόσιες συµβάσεις
από την ATAC της Ρώµης

E-0643/04

Harald Ettl ∆ιευκρίνιση στην ερώτηση σχετικά µε τη δυνατότητα
µεταφοράς συµπληρωµατικών συνταξιοδοτικών
δικαιωµάτων

P-0644/04

Bill Newton Dunn Συµβουλές από ειδικούς στον τοµέα της ∆ΕΥ P-0645/04

Mario Mauro Σφαγή στη Λίρα (Βόρειος Ουγκάντα) P-0646/04

María Bergaz Conesa Επεξεργασία αστικών λυµάτων στο Benidorm
(Αλικάντε, Ισπανία)

E-0647/04

María Bergaz Conesa Εσφαλµένη µεταφορά της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ ως
διάταξη του ισπανικού εσωτερικού δικαίου

E-0648/04

Esko Seppänen Οι Ρόµα στη Σλοβακία E-0649/04

Mauro Nobilia Υπέρβαση της διάκρισης "συσκευασίες / απορρίµµατα
συσκευασίας" / "αγαθά / απορρίµµατα αγαθών

E-0650/04

Philip Claeys Η θέση της γαλλικής γλώσσας εντός των ευρωπαϊκών
θεσµικών οργάνων

E-0651/04

Paulo Casaca Η Επιτροπή κατά των στοιχειωδών κανόνων ασφαλείας
στη θάλασσα

E-0652/04

Elisabeth Jeggle Ερώτηση Ε-0760/03 - Συνθήκες λειτουργίας µονάδων
αποτέφρωσης σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1774/2002

P-0653/04

Reinhold Messner Άξονας του Brenner P-0654/04

Robert Evans Ανθρώπινα δικαιώµατα στην Αλγερία E-0655/04

John Bowis Κινητές µονάδες στείρωσης ζώων E-0656/04

Chris Davies Ακατάλληλα καύσιµα για τα µηχανοκίνητα οχήµατα E-0657/04



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 19

∆ελτίο 08.03.2004 - EL - PE 338.110

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Mario Mauro Η σφαγή στη Λίρα (Βόρειος Ουγκάντα) E-0658/04

Roger Helmer Χρηµατοδότηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
(ΜΚΟ) και της κοινωνίας των πολιτών-Ευρωπαϊκή
Συνέλευση

E-0659/04

Roger Helmer Χρηµατοδότηση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
(ΜΚΟ)

E-0660/04

Alexander de Roo Σύναψη δηµόσιας σύµβασης σχετικά µε την εκτροπή
των υδάτων Júcar-Vinalopó

E-0661/04

Erik Meijer Η επιδίωξη ενιαίων και διαφανών κανόνων για τον
καθορισµό του ύψους των περιουσιακών στοιχείων
χρηµατοπιστωτικών φορέων και η αντίθεση του ΕFR
προς τα IASB.

E-0662/04

Samuli Pohjamo Μέτρα για τον περιορισµό των λύκων στη Φιλανδία P-0663/04

Encarnación Redondo
Jiménez

Νοµοθεσία σχετικά µε το γιαούρτι P-0664/04

Gerhard Schmid Προδιαγραφές ασφάλειας για την επεξεργασία εικόνας
κατά τον έλεγχο γνησιότητας χαρτονοµισµάτων.

E-0665/04

Mihail Papayannakis Παραβίαση νοµοθεσίας περιβάλλοντος E-0666/04

Proinsias De Rossa Επαναλειτουργία του δυτικού σιδηροδροµικού
διαδρόµου µεταξύ Sligo και Cork στην Ιρλανδία

E-0667/04

Proinsias De Rossa Απροθυµία της ιρλανδικής κυβέρνησης να συνεργαστεί
στην έρευνα Lough Ree

E-0668/04

Proinsias De Rossa Επαγγελµατικοί τίτλοι E-0669/04

Proinsias De Rossa Έρευνα της Επιτροπής σχετικά µε απορρίψεις
πετρελαίου στη Χερσόνησο Poolbeg στο ∆ουβλίνο

E-0670/04

Proinsias De Rossa Παράλειψη της Ιρλανδίας να αναφέρει τις εκποµπές
CO2 από τα καινούρια επιβατηγά αυτοκίνητα

E-0671/04

Proinsias De Rossa Αναγνώριση επαγγελµατικών τίτλων φαρµακοποιών E-0672/04

Proinsias De Rossa Κόστος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για τους πολίτες της
ΕΕ

E-0673/04

Proinsias De Rossa Οι εµπορευµατικές σιδηροδροµικές δραστηριότητες της
Iarnrod Eireann's

E-0674/04

Proinsias De Rossa Κανονισµός για τις διασυνοριακές µεταφορές
αποβλήτων

E-0675/04

Proinsias De Rossa Θηράµατα - διάθεση πόρων E-0676/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Proinsias De Rossa Θηράµατα: διαχείριση άγριας χλωρίδας και πανίδας
στον τοµέα των αδειών εκµετάλλευσης ξυλείας

E-0677/04

Proinsias De Rossa Θηράµατα - Σχέδιο δράσης για τη βιοποικιλότητα E-0678/04

Proinsias De Rossa Θηράµατα - συνοριακοί έλεγχοι E-0679/04

Proinsias De Rossa Θηράµατα - µετάδοση ασθενειών E-0680/04

Proinsias De Rossa Θηράµατα - εκτιµήσεις φτώχειας E-0681/04

Proinsias De Rossa Θηράµατα: αναπτυξιακές στρατηγικές E-0682/04

Christopher Heaton-Harris Ιατρικές βεβαιώσεις E-0683/04

Erik Meijer Η Parmalat και τα ολλανδικά κίνητρα προσέλκυσης
επιχειρήσεων µε αθέµιτους στόχους, συνεπεία διαφορών
στην φορολογική νοµοθεσία

E-0684/04

Erik Meijer Αντίθεση µεταξύ κοινής εξωτερικής πολιτικής αφενός
και διαφορετικής µεταχείρισης των κρατών µελών της
ΕΕ από τρίτες χώρες, όπως η Αµερική και η Ρωσία,
αφετέρου

E-0685/04

Paulo Casaca Ευρωπαϊκή Πλατφόρµα για το υδρογόνο E-0686/04

Marcelino Oreja Arburúa Παραβίαση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας
εµπορευµάτων

P-0687/04

Paulo Casaca Εφαρµογή του άρθρου 10, παράγραφος 3, του
κανονισµού αριθ. 1788/2003

P-0688/04

Harald Ettl Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2003/41/ΕΚ -
αρµοδιότητα κρατών µελών ως προς τον προσδιορισµό
των επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών

E-0689/04

Stavros Xarchakos Καταγγελίες για παραβίαση τού δικαιώµατος
ιδιοκτησίας οικοδοµικών συνεταιρισµών στην Ελλάδα

E-0690/04

Dominique Souchet Συστηµατικά εντοµοκτόνα E-0691/04

Marco Cappato Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής στην Παγκόσµια
∆ιάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας
(WSIS)

E-0692/04

Johanna Boogerd-Quaak,
Ieke van den Burg και Joke
Swiebel

Πρόταση COM (2003) 657 και οδηγία  86/378/EΚ E-0693/04

Paulo Casaca Έλεγχος της εξωτερικής δράσης της Eπιτροπής E-0694/04

Paulo Casaca Tήρηση της κοινοτικής νοµοθεσίας στην περίπτωση των
συµβάσεων που χρηµατοδοτούνται από το  ETA

E-0695/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Stavros Xarchakos Χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα "Πολιτισµός 2000"
βιβλίων ή µεταφράσεων βιβλίων που εξυµνούν
εθνικιστές πολιτικούς και τις αυταρχικές πρακτικές τους

E-0696/04

Bill Miller Κρατικές ενισχύσεις σε πιστωτικές ενώσεις E-0697/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Κονσέρβες και ελαιόλαδο E-0698/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Κονσέρβες και ελαιόλαδο E-0699/04

Benedetto Della Vedova Χρησιµοποίηση πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταµείου για το πρόγραµµα Edunet

E-0700/04

Ilda Figueiredo Χρήση των ονοµασιών "vintage" και "tawny" από τρίτες
χώρες

E-0701/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Σχέδιο ανάκτησης των αποθεµάτων µαύρου χάλιµπατ:
έκτακτα µέτρα που πρόκειται να λάβει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

P-0702/04

Helena Torres Marques Εισφορές των κρατών µελών στον κοινοτικό
προϋπολογισµό

P-0703/04

Guido Sacconi Μεταφορές πουλερικών P-0704/04

Sebastiano Musumeci Η δηµιουργία Παρατηρητηρίου εντός της ΕΕ για το
φαινόµενο του οργανωµένου από τη Μαφία εγκλήµατος
ή ανάλογων φαινοµένων

P-0705/04

Jaime Valdivielso de Cué Οίνος E-0706/04

Roberta Angelilli ∆ηµιουργία χώρου εναπόθεσης απορριµµάτων στο
βιότοπο του Monte Catillo, στο Tivoli

E-0707/04

Erik Meijer Η απώλεια και των τελευταίων πηγών εισοδήµατος για
τον πληθυσµό των Ροµά στην ανατολική Σλοβακία και
οι συνέπειες των λεηλασιών, των βίαιων συγκρούσεων
και της µετανάστευσης

E-0708/04

Pasqualina Napoletano Η κρίση της ALCATEL (Rieti) P-0709/04

Concepció Ferrer Προκηρύξεις διαγωνισµών της ΕΕ για υποψήφιους
αγγλικής γλώσσας

E-0710/04

Ilda Figueiredo Oι ιδιαιτερότητες των ορεινών περιοχών και η κοινοτική
πολιτική

E-0711/04

Ilda Figueiredo Aύξηση της ετήσιας ποσόστωσης για την Πορτογαλία E-0712/04

Catherine Stihler ∆ιαχείριση της διεργασίας αποτίµησης κινδύνου σχετικά
µε τον ψευδάργυρο

P-0713/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Antonio Di Pietro Μετατροπή του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύµατος της Ιταλικής Επιχείρησης Ηλεκτρισµού ENEL
"Valdaliga Nord" στην Civitavecchia σε µονάδα
καύσεως λιγνίτη

P-0714/04

José García-Margallo y
Marfil

Αύξηση, στην Πολωνία, του ΦΠΑ επί των
εσπεριδοειδών

E-0715/04

Luis Berenguer Fuster και
Anna Terrón i Cusí

Ραδιοσυναγερµοί E-0716/04

Avril Doyle Παραφυµατίωση των βοοειδών E-0717/04

Jean-Maurice Dehousse Η ασφάλεια στις έδρες των ευρωπαϊκών θεσµικών
οργάνων

E-0718/04

Ieke van den Burg Ανακατανοµή των ταµείων εκπαίδευσης και ανάπτυξης
στις Κάτω Χώρες στο πλαίσιο της στρατηγικής της
Λισσαβόνας

E-0719/04

Marjo Matikainen-
Kallström

Επιδοτήσεις στις εξαγωγές βρώµης E-0720/04

Daniela Raschhofer ∆ιάταγµα Benes αριθ. 33/1945 υπόθεση Hugo Salm P-0721/04

María Herranz García ΚΟΑ του ελαιόλαδου P-0722/04

Sebastiano Musumeci Η δηµιουργία Παρατηρητηρίου εντός της ΕΕ για το
φαινόµενο του οργανωµένου από τη Μαφία εγκλήµατος
ή ανάλογα φαινόµενα

E-0723/04

María Herranz García ∆ιατάξεις σχετικά µε τη σήµανση του κρασιού E-0724/04

Daniela Raschhofer Ένταξη της Λετονίας E-0725/04

Roberta Angelilli Προβλεπόµενες ενισχύσεις υπέρ των οργανώσεων
παραγωγών στον τοµέα της αλιείας

E-0726/04

Roberta Angelilli Πληροφορίες σχετικά µε το αποθεµατικό επίδοσης για
την περιφέρεια του Lazio

E-0727/04

Roberta Angelilli Ansaldo-Breda: ενδεχόµενος έλεγχος των κοινοτικών
χρηµατοδοτήσεων

E-0728/04

Roberta Angelilli Επαγγελµατική αναγνώριση των δυνάµεων ασφαλείας E-0729/04

Roberta Angelilli Κοινωνικός κώδικας δεοντολογίας για τα πιστωτικά
ιδρύµατα

E-0730/04

Roberta Angelilli Οικογενειακή και κοινωνική υποστήριξη για τις
δυνάµεις ασφαλείας

E-0731/04
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Ilda Figueiredo Κατασκευή φραγµάτων στο διεθνές τµήµα του ποταµού
Minho

E-0732/04

Giuseppe Di Lello Finuoli Ευρωπαϊκή συνχρηµατοδότηση της γραµµής τραµ
"Gazzi-Annunziata" στη Μεσσήνη. Έργο που εµπίπτει
στο Πολυταµειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ
1994-1999)

P-0733/04

Philip Bushill-Matthews Χιονοδροµική ασφάλεια και τυποποίηση P-0734/04

José García-Margallo y
Marfil

Χρηµατοδότηση έργων µεταφοράς νερού από τη λεκάνη
απορροής του ποταµού Έβρου στις ανατολικές και
νότιες ζώνες της Ισπανίας

E-0735/04

José García-Margallo y
Marfil

Αρωγή στις περιφέρειες που δεν θα περιληφθούν στον
Στόχο 1 των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων λόγω της
ονοµαζόµενης "στατιστικής επίπτωσης"

E-0736/04

José García-Margallo y
Marfil

Συµµετοχή φοιτητών στο Erasmus E-0737/04

José García-Margallo y
Marfil

Περιοχές που θα πάψουν να εµπίπτουν στις ζώνες του
Στόχου 1 των διαρθρωτικών ταµείων

E-0738/04

José García-Margallo y
Marfil

Μελλοντική περιφερειακή πολιτική της ΕΕ για τις πιο
αποµακρυσµένες µεσογειακές περιφέρειες

E-0739/04

José García-Margallo y
Marfil

Οργανισµός εναντίον της φορολογικής απάτης E-0740/04

José García-Margallo y
Marfil

Φορολογικά κίνητρα για την απασχόληση E-0741/04

José García-Margallo y
Marfil

Επίπτωση της Πρωτοβουλίας για την Ανάπτυξη στις
περιφέρειες

E-0742/04

José García-Margallo y
Marfil

Πρόγραµµα MEDA και περιφέρειες E-0743/04

José García-Margallo y
Marfil

Ενίσχυση της συµµετοχής των Μικροεµεσαίων
Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε προγράµµατα καινοτοµίας και
Ε&Α

E-0744/04

José García-Margallo y
Marfil

Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στα κεφάλαια
επιχειρηµατικού κινδύνου

E-0745/04

José García-Margallo y
Marfil

Μεταρρύθµιση για τα φρούτα και τα οπωροκηπευτικά E-0746/04

José García-Margallo y
Marfil

Ρήτρα διασφάλισης σχετικά µε την εισαγωγή
εσπεριδοειδών σατσούµα

E-0747/04
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José García-Margallo y
Marfil

Συνεργία των ευρωπαϊκών προγραµµάτων
χρηµατοδότησης

E-0748/04

Paul Rübig Θέσπιση της "Sector Approach" στην αναπτυξιακή
συνεργασία της ΕΕ

E-0749/04

José García-Margallo y
Marfil

∆υνατότητα καταχώρησης των οργανισµών
αξιολόγησης στην Ευρώπη

E-0750/04

José García-Margallo y
Marfil

Εξορθολογισµός του συντονισµού των οικονοµικών
πολιτικών των κρατών µελών από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

E-0751/04

José García-Margallo y
Marfil

Βελτίωση της εικόνας του ευρώ και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις τρίτες χώρες

E-0752/04

José García-Margallo y
Marfil

Προώθηση του διεθνούς ρόλου του ευρώ στις
συναλλαγές των χωρών της ζώνης του ευρώ µε τρίτες
χώρες

E-0753/04

José García-Margallo y
Marfil

Ενδεχόµενη θέσπιση ευρωπαϊκού νοµικού πλαισίου για
τα "αµοιβαία κεφάλαια κινδύνου"

E-0754/04

José García-Margallo y
Marfil

Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τον εναρµονισµένο
δείκτη τιµών καταναλωτή στην Ευρώπη

E-0755/04

José García-Margallo y
Marfil

Επιπτώσεις της ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών
χρηµατοπιστωτικών αγορών σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο

E-0756/04

José García-Margallo y
Marfil

Ενίσχυση του ρόλου των παραγόντων της αγοράς στη
διαδικασία της ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών
χρηµατοπιστωτικών αγορών

E-0757/04

José García-Margallo y
Marfil

Η απώλεια της εµπιστοσύνης των αποταµιευτών µετά τα
πρόσφατα χρηµατοπιστωτικά σκάνδαλα

E-0758/04

José García-Margallo y
Marfil

Γενικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της σταθερότητας
των ευρωπαϊκών χρηµατοπιστωτικών αγορών

E-0759/04

José García-Margallo y
Marfil

Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης για τις
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες στα νέα κράτη µέλη

E-0760/04

José García-Margallo y
Marfil

Το ευρωπαϊκό δικαστήριο και η πώληση
χρηµατοπιστωτικών προϊόντων στην Ευρώπη

E-0761/04

José García-Margallo y
Marfil

Προτάσεις της Επιτροπής σχετικά µε τη συνέχεια που θα
δοθεί στο σχέδιο δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες

E-0762/04
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José García-Margallo y
Marfil

Ο ρόλος των δηµοσίων αρχών για την περίοδο που
έπεται του σχεδίου δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες

E-0763/04

José García-Margallo y
Marfil

Αξιοποίηση των προενταξιακών κονδυλίων E-0764/04

José García-Margallo y
Marfil

Οι οργανισµοί αξιολόγησης και η πρόσβαση σε
προνοµιακές πληροφορίες

E-0765/04

Giorgio Celli Χρηµατοδότηση του αγωγού Llubí-Crestaxt-Pollença
(Νησιά Βαλεαρίδες)

P-0766/04

Brian Crowley Πρόγραµµα δράσης eEurope 2005 P-0767/04

Patsy Sörensen Παράδοση εγκληµατιών πολέµου στη ∆ανία P-0768/04

Giovanni Pittella Ασφάλεια για τα δηµόσια κτίρια σε περιοχές υψηλού
σεισµικού κινδύνου

P-0769/04

Seán Ó Neachtain Ιθαγένεια της ΕΕ P-0770/04

Caroline Lucas To φράγµα La Brena ΙΙ - αντισταθµιστικά µέτρα P-0771/04

Maurizio Turco Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στην Αυστρία E-0772/04

Maurizio Turco Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στο Βέλγιο E-0773/04

Maurizio Turco Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στην Κύπρο E-0774/04

Maurizio Turco Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στη Γερµανία E-0775/04

Maurizio Turco Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στην Ελλάδα E-0776/04

Maurizio Turco Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στην
Ουγγαρία

E-0777/04

Maurizio Turco Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στη
Λιθουανία

E-0778/04

Maurizio Turco Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στην Πολωνία E-0779/04

Maurizio Turco Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στο Ηνωµένο
Βασίλειο

E-0780/04

Michl Ebner Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -
χορήγηση αδειών λειτουργίας για εκτροπές υδάτων

E-0781/04

Michl Ebner Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -
Ειδικές προστατευτικές διατάξεις

E-0782/04

James Nicholson ∆ιατάξεις για τα παιδιά µε νοητική υστέρηση στη Ρωσία E-0783/04

Proinsias De Rossa Οικογενειακή επανένωση E-0784/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Proinsias De Rossa Απέλαση γονέων ιρλανδών πολιτών/πολιτών της ΕΕ E-0785/04

Proinsias De Rossa Αστυνοµική συνεργασία και ανθρώπινα δικαιώµατα E-0786/04

Marianne Thyssen Προβλήµατα όσον αφορά τη µετατροπή σε εθνικό
δίκαιο της οδηγίας 2002/2/ΕΚ περί κυκλοφορίας των
σύνθετων ζωοτροφών

E-0787/04

Giacomo Santini Εισαγωγές θειικού χαλκού µε την πρακτική του
ντάµπινγκ

P-0788/04

Cristiana Muscardini και
άλλοι

∆ιεθνής Οινοπειρατεία - Τροποποίηση του Κανονισµού
ΕΚ 753/2002

E-0789/04

Roberto Bigliardo Ύπαρξη επικίνδυνης διοξίνης στο δήµο της Acerra (NA)
- Ιταλία

E-0790/04

Alexander de Roo Πλήγµατα που δέχεται ο Εθνικός ∆ρυµός Ria Formosa
(Natura 2000)

E-0791/04

Jonas Sjöstedt Επιστροφή περιουσιών από την Τουρκία E-0792/04

Marie-Françoise Duthu Σύρραξη µεταξύ Ρωσίας και Τσετσενίας-
διαµεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις
κυβερνήσεις των Vladimir Poutine και  Aslan
Maskhadov

P-0793/04

Paul Rübig Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 141/2000 - Ορφανά φάρµακα
για σπάνιες ασθένειες - Orphan Drugs

E-0794/04

Patricia McKenna Κατολισθήσεις ιλύος στο Derrybrien λόγω κατασκευής
σταθµού αιολικής

E-0795/04

Michel Hansenne Ασφάλεια στους ανελκυστήρες E-0796/04

Ria Oomen-Ruijten Επιδότηση σπουδών και ελεύθερη κυκλοφορία των
ατόµων

E-0797/04

Mihail Papayannakis Αµφιλοχία και Συνθήκη Ramsar E-0798/04

Baroness Sarah Ludford Εφαρµογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ από το Ηνωµένο
Βασίλειο

P-0799/04

María Bergaz Conesa Νοσοκοµείο "Doctor Moliner de Serra" (Βαλένθια) και
επεξεργασία λυµάτων

E-0800/04

Monica Frassoni Κυνήγι κατά παρέκκλιση  και προστασία της άγριας
ορνιθοπανίδας της Σαρδηνίας

E-0801/04

Jan Mulder Αθέµιτος ανταγωνισµός λόγω µεγάλων διαφορών όσον
αφορά τις τιµές για τη θανάτωση ζώων

E-0802/04

Markus Ferber Αίτηση για επιχορήγηση µέσω του κ. Doriano Cataffo E-0803/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Graham Watson International Telecommunication Union (∆ιεθνής
Ένωση Τηλεπικοινωνιών)

E-0804/04

Graham Watson International Telecommunication Union (∆ιεθνής
Ένωση Τηλεπικοινωνιών)

E-0805/04

Antonio Di Pietro Νόµος Tremonti- Mediaset E-0806/04

Erik Meijer Η µη ισχύς ενός διπλώµατος χειρισµού αεροσκαφών
πολιτικής αεροπορίας κατά τη χρήση του σε άλλα κράτη
µέλη ή η µη ισχύς του ως συνέπεια της αλλαγής των
κανονισµών για τις άδειες πιλότων αεροπορικών
µεταφορών (ATPL)

E-0807/04

Erik Meijer Εγγυήσεις για τα θύµατα καθυστέρησης ή αµέλειας
κατά την εκτίµηση διπλωµάτων προερχοµένων από
άλλα κράτη µέλη µε στόχο την εξασφάλιση ίσων
δικαιωµάτων

E-0808/04

Ian Hudghton Eπίγειες κεραίες  και ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία P-0809/04

José Ribeiro e Castro Mοζαµβίκη - Ναµπούλα - δολοφονία ιεραποστόλου P-0810/04

Enrique Monsonís
Domingo και Joan Vallvé

Παράσιτα σε εσπεριδοειδή E-0811/04

María Sornosa Martínez Παραβίαση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τα
φυτοφάρµακα στην περίπτωση της "Abac" (Βαλένθια)

E-0812/04

Johanna Boogerd-Quaak Γεωργοπεριβαλλοντικές πληρωµές E-0813/04

Richard Corbett και Linda
McAvan

Μουσουλµανική κοινότητα Ahmadi στο Μπαγκλαντές E-0814/04

Charles Tannock Μαζική κράτηση ευαγγελιστών χριστιανών στην
Ερυθραία

E-0815/04

Stefano Zappalà Αναγνώριση ∆ιπλώµατος E-0816/04

Stefano Zappalà Φινλανδικός τελωνειακός φόρος E-0817/04

Alexander de Roo Απόρριψη ιλύος στη ζώνη Ingensche Waarden E-0818/04

Paulo Casaca Eυρωπαικό Σχολείο του Άµστερνταµ E-0819/04

Ilda Figueiredo Γεωργία - ∆ιαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ E-0820/04

Ilda Figueiredo Η υπογραφή της συµφωνίας του Αγκαντίρ E-0821/04

María Sornosa Martínez Στρέβλωση του ανταγωνισµού από πλευράς Πολωνίας
σε άλλα προϊόντα ΕΕ

P-0822/04

Emmanouil Bakopoulos Αναγνώριση πτυχίων και άρνηση εργασίας P-0823/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Alexander de Roo Ο εµβολιασµός των ζώων που εκτρέφονται
ερασιτεχνικά

P-0824/04

Paulo Casaca Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του Συµβουλίου
που ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

P-0825/04

José Ribeiro e Castro Mοζαµβίκη - Ναµπούλα - δολοφονία ιεραποστόλου E-0826/04

María Sornosa Martínez
και Bárbara Dührkop
Dührkop

Επέκταση Αερολιµένος Σαν Σεµπαστιάν Ισπανίας E-0827/04

Mario Mauro Parmatour: τουριστικός κλάδος ιδιοκτησίας της
οικογένειας Tanzi, εµπλεκόµενος στη χρεοκοπία της
Parmalat

E-0828/04

Mario Mauro Parmatour: τουριστικός κλάδος ιδιοκτησίας της
οικογένειας Tanzi, εµπλεκόµενος στη χρεοκοπία της
Parmalat

E-0829/04

Alexander de Roo Ο εµβολιασµός των ζώων που εκτρέφονται
ερασιτεχνικά

E-0830/04

Ilda Figueiredo Εγκατάσταση του ραντάρ στο Pico do Areeiro - Μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων

E-0831/04

Anne Ferreira, Ioannis
Souladakis και Catherine
Stihler

∆ιερµηνείς κινηµατικής (νοηµατικής) γλώσσας για
θεατρικά έργα και κοινό µε προβλήµατα ακοής

E-0832/04

Catherine Stihler Μηδενικός συντελεστής Φ.Π.Α ή συντελεστής της
τάξης του 5% σε όλα τα ηχογραφηµένα βιβλία (audio
books)

E-0833/04

Olivier Dupuis Εννέα χρόνια φυλάκισης για εκχώρηση 0,5 γραµµαρίων
µεθαδόνης στη Ρωσία

E-0834/04

Antonio Di Pietro Τροποποίηση του κανονισµού σχετικά µε τη σήµανση
των οίνων

E-0835/04

________________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (΄Εγγρ. Β5-0066/2004)                               9 και 10 Μαρτίου 2004

20 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

 ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

O κίνδυνος από µια EE δύο ταχυτήτων H-0068/04

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Η έκθεση βιβλίου στην Κούβα H-0071/04

Marco CAPPATO ∆οκιµές CAPPS II και παραβίαση της νοµοθεσίας της ΕΕ
σχετικά µε την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των
προσωπικών δεδοµένων

H-0075/04

Patricia McKENNA Μη- άρση του εµπάργκο που έχει επιβάλει η ΕΕ όσον
αφορά τις πωλήσεις όπλων στην Κίνα

H-0077/04

Bernd POSSELT Εµπορία ανθρώπων και εξώθηση στην πορνεία H-0079/04

Luisa MORGANTINI Περιορισµοί όσον αφορά την είσοδο στα παλαιστινιακά
εδάφη

H-0082/04

Seán Ó NEACHTAIN Καθεστώς επίσηµης γλώσσας για την Γαελική  γλώσσα H-0084/04

Nuala AHERN Εξαγωγές πυρηνικού  υλικού και όπλων στο Πακιστάν H-0085/04

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Neil MacCORMICK Ενδεχόµενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης H-0067/04

Bill NEWTON DUNN Ισότιµες συνθήκες σε όλη την Ένωση για ύποπτους που
βαρύνονται µε κατηγορίες

H-0090/04

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

κ. FISCHLER

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

O αλιευτικός τοµέας της Γαλικίας και ο Ευρωπαϊκός
Οργανισµός ∆ιαχείρισης της Αλιείας

H-0069/04

Paulo CASACA Επείγοντα µέτρα για την κατάπαυση της διασπάθισης των
πόρων στα ύδατα των Αζορών

H-0072/04
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María IZQUIERDO
ROJO

Αναγνώριση της πραγµατικής παραγωγής ελαιόλαδου της
Ισπανίας στην επόµενη εκπόνηση της κοινής οργάνωσης
αγοράς

H-0091/04

Carlos LAGE Χρησιµοποίηση ορισµένων παραδοσιακών ονοµασιών
κρασιού από τρίτες χώρες

H-0121/04

Richard HOWITT Ενδιάµεση αξιολόγηση του καθεστώτος που διέπει τη
ζάχαρη

H-0126/04

κα  WALLSTRÖM

Marie ISLER BÉGUIN Ανθρώπινα και οικονοµικά ελλείµµατα στη διευρυµένη ΕΕ
οφειλόµενα στη ρύπανση

H-0065/04

María BERGAZ
CONESA

Ηλεκτρική σύνδεση διαµέσου του Ρέδες,  εθνικό δρυµό και
πάρκο προστασίας της βιόσφαιρας ( Αστούριας,  Ισπανία )

H-0066/04

Patricia McKENNA Επιστολές επίσηµης προειδοποίησης όσον αφορά
περιβαλλοντικά θέµατα

H-0078/04

James FITZSIMONS ∆ιάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιµατική αλλαγή H-0089/04

Robert EVANS Κυνήγι τροπαίων H-0092/04

_____________________
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΜΑΡΤΙΟΣ 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 26 8 18 11 0 0 0 κ. ROCHE

Επιτροπή 40 12 24 9 4 0 0 κ. FISCHLER
κ. VITORINO
κα WALLSTRÖM

Σύνολο 66 20 42 20 4 0 0

_________________________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ. Αριθ. ΡΕ Συντάκτης Θέµα
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 240

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

12.01.2004 12.04.2004 29

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 17

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 33

                                                     
1 Κατάσταση στις  11.03.2004
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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 43

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 38

7/2004 342.101 Ward BEYSEN Αναβολή της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 09.02.2004 09.05.2004 6

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 9

9/2004 342.103 Marie Anne ISLER BÉGUIN et Jean
LAMBERT

Κοινοτικό καθεστώς οικολογικού πρόσφυγα 09.02.2004 09.05.2004 17

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 5
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11/2004 342.557 Marie-Thérèse Hermange, Marie-
Hélène Gillig, Joseph Daul, Giorgio
Lisi και Georges Garot

Ο εφοδιασµός των φιλανθρωπικών ιδρυµάτων, τα
οποία έχουν λάβει έγκριση για την πραγµατοποίηση
του ευρωπαϊκού προγράµµατος επισιτιστικής βοήθειας
των πλέον απόρων

20.02.2004 20.05.2004 73

12/2004 342.558 Thierry Cornillet, Monica Frassoni, Jo
Leinen, Mariotto Segni και Diana
Wallis

Η οργάνωση συζήτησης για την έγκριση
 Συνταγµατικής Συνθήκης

20.02.2004 20.05.2004 107

13/2004 342.559 Gary Titley, Richard Corbett, Martin
Schultz και Olivier Duhamel

Η 60ή επέτειο της απόβασης στη Νορµανδία 20.02.2005 20.05.2004 31

14/2004 342.561 Robert Evans, Alima Boumediene-
Thiery, Neena Gill και Olle Schmidt

Τα θρησκευτικά δικαιώµατα και ελευθερίες στη
Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση

20.02.2004 20.05.2004 30

15/2004 342.763 Philip Bushill-Mathews, Bashir
Khanbhai και Nirj Deva

Η θρησκευτική ελευθερία 23.*2.2004 23.05.2004 15

17/2004 342.865 Glenys Kinnock, Michael Gahler,
Johan Van Hecke, Nelly Maes και
Pernille Frahm

Η ενίσχυση των ελέγχων της ΕΕ επί των εξαγωγών
όπλων και την προετοιµασία µιας διεθνούς Συνθήκης
για το Εµπόριο Όπλων

25.02.2004 25.05.2004 36
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18/2004 343.701 Anne Van Lancker, Jan Dhaene, Säid
El Khadraoui και Nelly Maes

Η ηχητική όχληση από τα αεροδρόµια 10.03.2004 10.06.2004 16

_____________________________
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ                      (Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση)

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Ευρωπαϊκό Ταµείο για τους Πρόσφυγες BUDG (Γ) 09.03.04 C5-0096/04

PITTELLA
(PSE)

Τρίτη έκθεση για τη συνοχή :
διαρθρωτικά ταµεία µετά το 2006

BUDG (Γ) 09.03.04 C5-0092/04

VIRRANKOSKI
(ELDR)

Πολυετές κοινοτικό πρόγραµµα για τη
βελτίωση της πρόσβασης στο ψηφιακό
περιεχόµενο της Ευρώπης

BUDG (Γ) 09.03.04 C5-0082/04

Οµάδα
PPE-DE

∆ηµιουργία του Συστήµατος
Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS)

BUDG (Γ) 09.03.04 C5-0098/04

Οµάδα
PPE-DE

Στατιστικές για την επαγγελµατική
κατάρτιση στις επιχειρήσεις

BUDG (Γ) 09.03.04 C5-0083/04

Οµάδα
PSE

Συνεργασία ΕΚ/Λατινικής Αµερικής:
ενίσχυση εκριζωθέντων πληθυσµών
µετά το τέλος του 2004 (τροπ. καν.)

BUDG (Γ) 09.03.04 C5-0097/04

WYNN
(PSE)

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

BUDG (O) 09.03.04 C5-0089/04

WYNN
(PSE)

Ταµείο αλληλεγγύης της νωσης :
κινητοποίηση για φυσικές καταστροφές,
γενικός προϋπολογισµός 2004

BUDG (O) 09.03.04 C5-0134/04

JACKSON
(PPE-DE)

Τροποποίηση της οδηγίας 2001/113 που
αφορά τις µαρµελάδες, τα ζελέ και τις
µαρµελάδες εσπεριδοειδών

ENVI (O) 16.03.04 C5-0128/04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

ANNEXE - OJ RETT 24-25.11.2003 ITRE (O) 18.03.04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Αυτοκινητοβιοµηχανία: έγκριση τύπου
ελαστικών επισώτρων όσον αφορά το
θόρυβο κύλισης. Κανονισµός

ITRE (O) 18.03.04 C5-0107/04
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Τεχνικές προδιαγραφές για τη
συµπεριφορά ως προς την καύση των
υλικών που χρησιµοποιούνται στον
εσωτερικό εξοπλισµό

ITRE (O) 18.03.04 C5-0106/04

FIGUEIREDO
(GUE/NGL)

Προστασία των κοραλλιογενών υφάλων
βαθέων υδάτων από τις επιπτώσεις της
αλιείας µε τράτες σε ορισµένες περιοχές
του Ατλα

PECH (O) 17.03.04 C5-0074/04

__________________________
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Η συµβολή της
ευρείας οθόνης και της υψηλής ευκρίνειας στην παγκόσµια
ανάπτυξη και εγκατάσταση της ψηφιακής τηλεόρασης

CULT
ITRE

SEC (04) 46
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο για τις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων -
Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 12/2003

AGRI
CONT

SEC (04) 65
τελ.

Σχέδιο δράσης της Επιτροπής βάσει των συστάσεων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου που περιλαµβάνονται στην ετήσια έκθεσή του σχετικά µε
το οικονοµικό έτος 2002

CONT SEC (04) 79
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών Κανονιστικές ρυθµίσεις και
αγορές στις ευρωπαϊκές ηλεκτρονικές επικοινωνίες κατά το 2003 -
Eκθεση περί της εφαρµογής της δέσµης κανονιστικών ρυθµίσεων
για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην ΕΕ

ITRE COM (03) 715
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Ευρωπαϊκό 'Iδρυµα Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης : Ετήσια έκθεση 2002

EMPL COM (03) 809
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Εξαµηνιαία ενηµέρωση του Πίνακα Αποτελεσµάτων
για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη δηµιουργία
χώρου "Ελευθερίας, Ασφάλειας και ∆ικαιοσύνης"στην Ευρωπαϊκή
΄Ενωση (∆εύτερο εξάµηνο του 2003)

LIBE COM (03) 812
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη χάραξη κατευθύνσεων ώστε να
διευκολυνθούν τα κράτη µέλη κατά την εφαρµογή των κριτηρίων
που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής
αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της
οδηγίας του Συµβουλίου 96/61/ΕΚ καθώς και τις περιστάσεις υπό
τις οποίες αναγνωρίζεται η ύπαρξη ανωτέρας βίας

ECON
ITRE
JURI
ENVI

COM (03) 830
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο σχετικά µε τη χρησιµοποίηση κατάλληλων µεσοειδικών
ποικιλιών αµπέλου για την παραγωγή οίνων ποιότητας που
παράγονται σε συγκεκριµένες περιοχές

ENVI
AGRI

COM (03) 838
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις παράλληλες εισαγωγές
φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων για τα οποία έχει ήδη χορηγηθεί
άδεια κυκλοφορίας

ENVI
ITRE
JURI

COM (03) 839
τελ.

Ανακοίνωση της  Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και στην Επιτροπηή των Περιφερειών σχετικά µε τη θέσπιση
κατευθυντήριων γραµµών για το δεύτερο γύρο της κοινοτικής π
ρωτοβουλίας EQUAL που αφορά τη διακρατική συνεργασία για την
προαγωγή νέων µεθόδων καταπολέµησης των διακρίσεων και
ανισοτήτων πάσης φύσεως σε σχέση µε την αγορά εργασίας
«Ελεύθερη κυκλοφορία καλών ιδεών»

FEMM
EMPL

COM (03) 840
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Γενική ΄Εκθεση σχετικά µε την
προενταξιακή βοήθεια (PHARE - ISPA - SAPARD) το 2002

AGRI
ENVI
ITRE
AFET

COM (03) 844
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας
92/43/EEC για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της
άγριας πανίδας και χλωρίδας

ENVI COM (03) 845
τελ.

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Η κατάσταση της γεωργίας
στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση - ΄Εκθεση 2002

RETT
AGRI

COM (03) 852
τελ.

 Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η Ευρώπη και η βασική έρευνα ITRE COM (04) 9
τελ.

 απόφασης του Συµβουλίου για την έγκριση της διάθεσης στην
αγορά γλυκού αραβοσίτου από γενετικώς τροποποιηµένο αραβόσιτο
της σειράς Bt11 ως νέου τροφίµου ή νέου συστατικού τροφίµου
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

AGRI
ENVI

COM (04) 10
τελ.

΄Εκθεση από την Επιτροοπή προς την Αρµόδια για τον
Προϋπολογισµό Αρχή, σχετικά µε τις εγγυήσεις που καλύπτονται
από τον Γενικό Προϋπολογισµό: Κατάσταση στις 30 Ιουνίου 2003

AFET
ITRE

BUDG

COM (04) 12
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκο
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: Eκθεση σχετικά µε τη συνέχεια που
δόθηκε στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 10ης Ιουλίου 2001 περί της κινητικότητας εντός της
Κοινότητας των σπουδαστών, των επιµορφωνόµενων ατόµων, των
εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών

EMPL
ITRE
CULT

COM (04) 21
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο : Σχέδιο κοινής έκθεσης
για την απασχόληση 2003/2004

ECON
EMPL

COM (04) 24
τελ.

Ανακοίνωση της  Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών  σχετικά µε ανεπίκλητα
µηνύµατα εµπορικού χαρακτήρα ή �spam�

ENVI
ITRE
JURI
LIBE

COM (04) 28
τελ.

 ΄Εκθεση της Επιτροπής στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
"Προώθηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας - Μεταρρυθµίσεις για
τη ∆ιευρυµένη ΄Ενωση"

EMPL
ENVI
ITRE

ECON

COM (04) 29
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών : ΄Eκθεση για την
εφαρµογή των κοινοτικών προγραµµάτων Καλειδοσκόπιο, Ariane
και Raphael

CULT COM (04) 33
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Τόνωση των τεχνολογιών υπέρ της αειφόρου
ανάπτυξης: πρόγραµµα δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες
στην Ευρωπαϊκή νωση

ITRE
ENVI

COM (04) 38
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Ανακοίνωση σχετικά µε τη µελλοντική εξέλιξη της
πρωτοβουλίας της ΕΕ για τα ύδατα και τις ρυθµίσεις για τη σύσταση
διευκόλυνσης για τα ύδατα, για τις χώρες ΑΚΕ

DEVE COM (04) 43
τελ.

_______________________
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ  ΤΗΣ 25ΗΣ ΚΑΙ 26ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

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

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

 
 
 Στη σύνοδο ολοµέλειας παρευρέθη η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κα. de Palacio, η οποία παρουσίασε το
πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής και εξέφρασε την άποψή της για τις σχέσεις µεταξύ Επιτροπής και
ΕΟΚΕ.
 
 
1.   ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

•  ∆ηµοσιονοµική πολιτική και τύπος επενδύσεων
 �   Εισηγήτρια : FLORIO (Μισθωτοί � IT)
− Έγγραφο αναφοράς : γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 322/2004
− Κύρια σηµεία :

Η ΕΟΚΕ επιβεβαιώνει ότι το Σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης πρέπει να υποστηριχθεί µε
συγκεκριµένες πολιτικές, όχι µόνο για τον έλεγχο του πληθωρισµού, την προσαρµογή και τον περιορισµό
του χρέους, αλλά και για την τόνωση της εσωτερικής ζήτησης και την προώθηση των δηµόσιων και
ιδιωτικών επενδύσεων.

Οι πολιτικές υπέρ της απασχόλησης θα πρέπει να αποτελούν ένα από τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης
της οικονοµικής ανάπτυξης.

Το Σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης πρέπει επίσης να υποστηριχθεί µε µία ευρεία ενηµερωτική
εκστρατεία µε την άµεση συµµετοχή ακόµη και των ενδιάµεσων επιπέδων της κοινωνίας.

Θα ήταν εξάλλου σκόπιµο να αναθεωρηθεί ο ορισµός των "εξαιρετικών περιστάσεων" που επιτρέπουν,
στο πλαίσιο του Συµφώνου, να ξεπεραστεί το όριο του 3%, γεγονός που θα ανακούφιζε σηµαντικά τις
οικονοµίες που αντιµετωπίζουν δυσκολίες ή που σηµείωσαν αρνητική ετήσια αύξηση.

Ο προσδιορισµός ενός διαφορετικού Συµφώνου συνεπάγεται την επανεξέταση µίας κοινής στρατηγικής
για την ανάπτυξη της Ένωσης, που θα υλοποιηθεί και µέσω της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Προς τούτο

http://www.cese.europa.eu
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τονίζεται και πάλι η σηµασία της ύπαρξης επαρκούς ευκαµψίας για την αξιολόγηση των αποκλίσεων από
τον κανόνα της "σχεδόν ισοσκέλισης" για να καταστεί δυνατή η πραγµατοποίηση επενδύσεων σε
δραστηριότητες που ευνοούν την ανάπτυξη..

Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι οι στρατηγικές επενδύσεις και αυτές που αποσκοπούν στην ανάπτυξη δεν πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη στο έλλειµµα του προϋπολογισµού και να προβλέπεται ότι το Συµβούλιο θα είναι το
όργανο που, σε συµφωνία µε την Επιτροπή, θα προσδιορίζει τι δηλώνεται ως "στρατηγικές επενδύσεις"
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος,

Για το λόγο αυτό, θα ήταν επίσης σηµαντικό να επιτευχθεί εναρµόνιση των κριτηρίων των φορολογικών
συστηµάτων εκείνων που εγγυώνται πλήρως τις αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και της
αποτελεσµατικότητας, τα οποία να ελέγχονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να έχουν την στήριξη των
ευρωπαίων πολιτών.

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Roberto Pietrasanta.
    (Τηλ.. : 00 32 2 546 93 13 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Μέτρα για τη στήριξη της απασχόλησης
� Εισηγήτρια: κα HORNUNG-DRAUS (Εργοδότες - DE)
�    Εισηγητής: κ. GREIF (Μισθωτοί � AT)

� Έγγραφο αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 325/2004

� Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την έκθεση της ειδικής οµάδας εργασίας "απασχόληση" υπό την προεδρία κ.
Wim Kok, µε την οποία επέτυχε µια σε µεγάλο βαθµό ισορροπηµένη ανάλυση των προκλήσεων που
αντιµετωπίζει σήµερα η πολιτική απασχόλησης.  Η έκθεση εφιστά την προσοχή των κρατών µελών στον
επείγοντα χαρακτήρα των µεταρρυθµίσεων.

Επιδοκιµάζεται, επίσης, η µέθοδος της ειδικής οµάδας εργασίας να καταλήξει, µέσω της συγκριτικής
µελέτης και της ανάδειξης βέλτιστων πρακτικών, σε συγκεκριµένες προτάσεις για τη βελτίωση των
µέτρων της πολιτικής για την απασχόληση.

Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η ειδική οµάδα εργασίας αναφέρεται
και στην υλοποίηση των προτεινόµενων µεταρρυθµίσεων. Σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να
καταβληθούν αυξηµένες προσπάθειες για το σκοπό αυτό. Θα πρέπει να πεισθεί σε µεγαλύτερο
βαθµό η κοινή γνώµη ότι οι ισορροπηµένες από οικονοµική και κοινωνική άποψη διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις θα καταστήσουν την Ευρώπη ισχυρότερη και θα βελτιώσουν την κατάσταση
στην αγορά εργασίας.

Συγχρόνως η ΕΟΚΕ επιθυµεί να ασκήσει κριτική σε ορισµένες πτυχές της έκθεσης της ειδικής
οµάδας εργασίας.

•  Η ειδική οµάδα εργασίας θα έπρεπε να είχε εξετάσει σε ορισµένα σηµεία
αναλυτικότερα τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η πολιτική για την απασχόληση,
εστιάζοντας, π.χ., την προσοχή της περισσότερο την διάδοση δεξιοτήτων στον τοµέα των

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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θετικών επιστηµών, αλλά και στη διάδοση καίριων δεξιοτήτων στον κοινωνικό τοµέα ή
στον περιορισµό των εµποδίων που παρεµποδίζουν την επιτυχή διαχείριση επιχειρήσεων.

•  ∆εν υπογραµµίζεται επαρκώς το γεγονός ότι για να είναι αποτελεσµατική η πολιτική
απασχόλησης χρειάζεται, εκτός από την εφαρµογή διαρθρωτικών µέτρων για την αγορά
εργασίας, η εφαρµογή µακροοικονοµικής πολιτικής, προσανατολισµένης στην ανάπτυξη και
την απασχόληση.

•  Επίσης, δεν εξετάζεται δεόντως το σηµαντικό ζήτηµα της προώθησης της σταθερής
ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας. Επιπλέον η έκθεση, εκτός του
αδιαµφισβήτητου ρόλου που διαδραµατίζουν οι κοινωνικοί εταίροι στον τοµέα αυτό,
δεν αναφέρεται στη σηµασία της δραστηριότητας των ΜΚΟ, των ενώσεων
κοινωνικής πρόνοιας και των συνεταιρισµών που µεριµνούν για τους άνεργους ή
αποκλεισµένους πολίτες.

•  Όσον αφορά τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναµικό, ως µια πιθανή λύση για την
κατανοµή του κόστους µεταξύ των εργοδοτών αναφέρεται η δια νόµου επιβολή
εισφορών των επιχειρήσεων. Ωστόσο, λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων
κάθε κράτους µέλους, είναι αµφισβητήσιµο αν παρόµοια προσέγγιση  µπορεί να
καταλήξει στην ενθάρρυνση της πραγµατοποίησης επενδύσεων στο ανθρώπινο
δυναµικό σε όλα τα κράτη µέλη. Αντιθέτως, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι θα άξιζε  εν µέρει
περισσότερο να διαδοθεί ευρύτερα η προαιρετική σύσταση ειδικών συνεταιρισµών
και ταµείων αλλά και ενώσεων των κοινωνικών εταίρων, σε τοπικό,  περιφερειακό,
κλαδικό και εθνικό επίπεδο, ώστε να δοθεί και στις ΜΜΕ η δυνατότητα να
επενδύουν περισσότερο στο ανθρώπινο  κεφάλαιο.

•  Μολονότι στα θεµατικά κεφάλαια της έκθεσης επιτεύχθηκε ισορροπία µεταξύ της
προώθησης µεγαλύτερης ευελιξίας και της προώθησης της ασφάλειας στην αγορά
εργασίας, δεν µπορεί να ειπωθεί το ίδιο και για το τελικό και 5ο κεφάλαιο µε θέµα τη
διακυβέρνηση, στο οποίο διαπιστώνεται έλλειψη ισορροπίας σε βάρος της
απαραίτητης ασφάλειας που πρέπει να προσφέρει κάθε ευέλικτη αγορά εργασίας.

•  ∆εν εξετάζεται επίσης το ερώτηµα σε ποιο βαθµό η κοινοτική νοµοθεσία επηρεάζει
τη σηµερινή κατάσταση της πολιτικής για την απασχόληση.

•  ∆εν αναλύεται επαρκώς η σχέση µεταξύ των ενεργών µέτρων που απαιτεί η έκθεση
για την προώθηση της εξέλιξης της απασχόλησης, τα οποία συνεπάγονται
αναπόφευκτα πρόσθετες δαπάνες του δηµόσιου τοµέα, και του αιτήµατος της
έκθεσης να πραγµατοποιηθούν οι µεταρρυθµίσεις αυτές εντός των δηµοσιονοµικών
ορίων που απορρέουν από το Σύµφωνο για τη Σταθερότητα και την ανάπτυξη.

Η ΕΟΚΕ θεωρεί την εξέλιξη της απασχόλησης θέµα καίριας σηµασίας και σκοπεύει γι αυτό να
συνοδεύσει και να παρακολουθήσει δραστήρια την πορεία της. Ευελπιστεί δε ότι οι παρατηρήσεις που
διατυπώνονται θα ληφθούν υπόψη στα πλαίσια περαιτέρω συζητήσεων σχετικά µε το θέµα αυτό.
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Η ΕΟΚΕ εκφράζει για πολλοστή φορά την πεποίθησή της ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί κυρίως µέσω
της εντατικότερης συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων, εντός των ορίων της αυτονοµίας τους, σε όλα
τα επίπεδα και σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, από το
σχεδιασµό έως την υλοποίηση και την αξιολόγησή της, καθώς και µέσω της συµµετοχής των εθνικών
κοινοβουλίων στις αντίστοιχες εθνικές διαδικασίες. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εναρµονιστούν
κατάλληλα οι επιµέρους χρονικές φάσεις.

�   Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Stefania Barbesta
           (Tηλ. : 00 32 2 546 95 10 � e-mail stefania.barbesta@esc.eu.int)

2. ΕΡΕΥΝΑ

•  Οι ερευνητές στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας
 �   Εισηγητής : κ. WOLF  (∆ιάφορες δραστηριότητες � DE)

 
 � Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 436 τελικό � CESE 305/2004

 
 � Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει συνολικά τις ιδέες που εκφράζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής.

Ειδικότερα, διατυπώνει παρατηρήσεις σχετικά µε τα ακόλουθα θέµατα :

� Ανθρώπινο κεφάλαιο
� Επαγγελµατική έρευνα
� Εργασιακό καθεστώς των ερευνητών
� Επαρκείς πόροι και απαλλαγµένοι από πολιτικές παρεµβάσεις
� Φυγή νέων ερευνητών
� Αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα µέχρι το 3% του ΑΕγχΠ
� "Ευρωπαϊκός Χάρτης Ερευνητών"
� "Κώδικας δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών"
� Οι κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής στον τοµέα της έρευνας και οι στόχοι της Λισσαβώνας
� Επαγγελµατικές προοπτικές για τους ερευνητές
� Ο ακαδηµαϊκός κλάδος και η βιοµηχανία
� Ύπαρξη πολλών παράλληλων κάθετων και οριζόντιων οργανισµών.

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

 
 Βασική έρευνα
 � Εισηγητής: κ. WOLF (∆ιάφορες δραστηριότητες - DE)

 
 � Έγγραφο αναφοράς : COM(2004) 9 final � CESE 319/2004

 
 � Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει απερίφραστα τον στόχο της Επιτροπής να προωθήσει δεόντως και
συστηµατικά τη βασική έρευνα και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέποντας για τον
σκοπό αυτό επαρκή προϋπολογισµό και κατάλληλα, ευέλικτα διοικητικά µέσα.

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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 � Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez
                       (Tηλ.: 00 32 2 546 95 01 � e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 
 
 3. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 
•  Πυρηνική ενέργεια/Ηλεκτρισµός
 � Εισηγητής:  ο κ. CAMBUS (Οµάδα  IΙ � FR)
 
 � Έγγραφο αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CESE 317/2004
 
 
� Κύρια σηµεία:

� Η πυρηνική ενέργεια παράγει ένα σηµαντικό ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ Συµβάλλει
σηµαντικά στην ασφάλεια του εφοδιασµού, στη µείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ένωσης και,
συνεπώς, στην τήρηση των δεσµεύσεων που αναλήφθηκαν στο Κυότο.

� Το κόστος παραγωγής πυρηνικής  ενέργειας είναι σταθερό, πράγµα που συµβάλλει στη σταθερότητα
των τιµών στην Ένωση και διασφαλίζει τις προοπτικές οικονοµικής ανάπτυξης.

� Οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας, η ανάπτυξη των οποίων είναι επιθυµητή και ενθαρρύνεται από την
Ένωση, δεν µπορούν, µε τη λήξη της διάρκειας ζωής των υφιστάµενων πυρηνικών εγκαταστάσεων, ούτε
να τις αντικαταστήσουν ούτε να ανταποκριθούν στην αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

� Ο έλεγχος της ζήτησης ενέργειας πρέπει να συµβάλει στην µείωση της ενεργειακής έντασης των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων (οικονοµία και ιδιωτικός τοµέας) αλλά δεν αποτελεί σηµαντικό
επιχείρηµα για την παύση της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας διότι λόγω της ποσότητας θα πρέπει να
αφορά πρωταρχικά χρήσεις πέραν του ηλεκτρισµού, όπως οι µεταφορές για παράδειγµα.

� Τα θέµατα  που θέτει  η πυρηνική ενέργεια είναι η ασφάλεια, η προστασία από τις συνέπειες ιονιζουσών
ακτινοβολιών  και τα απόβλητα χρησιµοποιηµένων καυσίµων. Τα δύο πρώτα έχουν ήδη αντιµετωπισθεί
από τεχνική και νοµοθετική άποψη που θα βελτιωθούν συν τω χρόνω.

� Ορισµένα κράτη µέλη της ΕΕ σηµειώνουν πρόοδο στην αντιµετώπιση του θέµατος των αποβλήτων. ∆ύο
χώρες (Φινλανδία και Σουηδία)  έχουν επιλέξει τη λύση αλλά και τον χώρο· άλλες χώρες (Γαλλία και
Ισπανία) έχουν επιλέξει λύσεις για τα προϊόντα χαµηλής ραδιενέργειας και συνεχίζουν τις έρευνες για τα
προϊόντα υψηλής ραδιενέργειας· η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Συνθήκης Ευρατόµ έχει
αναλάβει δράση για την επιτάχυνση της διαδικασίας. Στη Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο λειτουργεί
ήδη εργοστάσιο επεξεργασίας ιδιαιτέρως ραδιενεργών προϊόντων.

� Στηριζόµενη στη γνωµοδότηση και τα συµπεράσµατά της, η ΕΟΚΕ κρίνει, όπως αναφέρεται και στην
Πράσινη Βίβλο, ότι η πυρηνική ενέργεια µπορεί  να αποτελέσει ένα από τα στοιχεία µιας ενεργειακής
πολιτικής της ΕΕ που να είναι διαφοροποιηµένη, εξισορροπηµένη, οικονοµική και βιώσιµη.

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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� Η ΕΟΚΕ προτείνει, µετά την γνωµοδότησή της, να καταβληθούν προσπάθειες ενηµέρωσης για τις
πραγµατικές προκλήσεις της πυρηνικής βιοµηχανίας: ασφάλεια εφοδιασµού, µείωση των εκποµπών
CO2, ανταγωνιστικές τιµές, ασφάλεια και διαχείριση αποβλήτων, ούτως ώστε η οργανωµένη κοινωνία
των πολιτών να µπορέσει να αναλύσει µε κριτικό πνεύµα το περιεχόµενο των συζητήσεων που
διεξάγονται για τα θέµατα αυτά.

   
 � Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Siegfried Jantscher
           (Τηλ  : 00 32 2 546 82 87 � e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
 
4. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

•  Τροποποίηση του κανονισµού αριθ. 1782/2003 (Μεταρρύθµιση: καπνός, βαµβάκι, λυκίσκος,
ελαιόλαδο)

 �   Εισηγητής  : κ. MORALEDA QUÍLEZ (∆ιάφορες δραστηριότητες � ES)
 �   Συνεισηγητές : κ. ΦΑΚΑΣ (∆ιάφορες δραστηριότητες � EL)

 κ. KIENLE (Εργοδότες � DE)
 κα SANTIAGO (Εργοδότες � PT)
 

 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 698 τελικό � 2003/0278 CNS � CESE 323/2004
 

� Κύρια σηµεία:
Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, η αποσύνδεση των ενισχύσεων µε την προτεινόµενη µορφή στους υπό
εξέταση τοµείς, θα προκαλέσει σειρά προβληµάτων και µειονεκτηµάτων. Μεταξύ άλλων, µπορεί να
θέσει σε κίνδυνο την διατήρηση της παραγωγής σε συγκεκριµένες περιοχές και περιφέρειες, οι οποίες
υποφέρουν ήδη από µεγάλη ανεργία. Η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητο να πραγµατοποιηθεί, ως πρώτο βήµα,
µια σειρά ειδικευµένων αναλύσεων ανά τοµείς και περιφέρειες σχετικά µε τις δυνατές επιπτώσεις των
διαφόρων βαθµών αποσύνδεσης των ενισχύσεων (επιπτώσεις στις αγορές, στις γαίες, στην απασχόληση
και στο περιβάλλον) πριν να ληφθούν αποφάσεις για την τροποποίηση των υφιστάµενων µηχανισµών.
Λαµβανοµένων υπόψη όσων ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων
για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση
ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, όσον αφορά την δυνατότητα των κρατών µελών να
ορίσουν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νέου καθεστώτος ενισχύσεων µεταξύ του 2005 και του
2007, η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να καταστεί πιο ευέλικτη για τους υπόλοιπους τοµείς όπου ισχύουν
παρόµοιες διατάξεις, έτσι ώστε να δοθεί στα κράτη µέλη το κατάλληλο περιθώριο ελιγµών για την
εφαρµογή των αποφάσεων.
Όσον αφορά στο βαµβάκι, η EΟΚΕ δε συµµερίζεται την ανάλυση της Επιτροπής και δε συµφωνεί µε
την εκτίµηση ότι δε θα µειωθούν οι καλλιεργούµενες εκτάσεις. Εκτιµά δε ότι σ�έναν τέτοιο τοµέα, δε
συνιστάται η αρχή της πλήρους εµπορικής αποδέσµευσης και η αρχή της αποσύνδεσης των ενισχύσεων
από την παραγωγή.
Όσον αφορά στο ελαιόλαδο, η ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή στον κίνδυνο της εγκατάλειψης των
καλλιεργειών. Αυτό αντίκειται στον κύριο στόχο κάθε µεταρρύθµισης της ΚΟΑ, που είναι συγκεκριµένα
η διατήρηση µιας παραγωγής και του κοινωνικού ιστού που στηρίζει, ιδίως εάν η παραγωγή αυτή
προέρχεται από τις πλέον υποβαθµισµένες περιφέρειες της ΕΕ και πρόκειται για µια παραγωγή µε την
συγκριτικά υψηλότερη ένταση εργασίας.
Για τα καπνά, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι, αν παύσει η κοινοτική παραγωγή καπνού, µαζί της θα εξαφανιζόταν
και ο καπνός µε τα λιγότερα φυτοϋγειονοµικά κατάλοιπα και τον πλέον βιώσιµο τρόπο παραγωγής του
κόσµου (από περιβαλλοντική άποψη).
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Επιπλέον, δεν υπάρχει για αυτή την καλλιέργεια οικονοµικά βιώσιµη εναλλακτική λύση, που να είναι
σήµερα σε θέση να δηµιουργεί τον ίδιο αριθµό θέσεων απασχόλησης και να συγκρατεί τον πληθυσµό
στην ύπαιθρο, όπως συµβαίνει σήµερα µε την καλλιέργεια του καπνού.
Για το λυκίσκο, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι το ποσοστό σύνδεσης θα έπρεπε να ανέλθει από το 25 % που είχε
αρχικά προτείνει η Επιτροπή στο 40 %, ποσοστό αναγκαίο για να εξασφαλιστεί ότι θα ληφθεί δεόντως
υπόψη το έργο των ενώσεων παραγωγών.

  
 � Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Eleonora Di Nicolantonio
         (Tηλ. : 00 32 2 546 94 � e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
 
•  Μεταρρύθµιση KOA/ ελαιόλαδο
� Εισηγήτρια: η κα SANTIAGO (Εργοδότες - Ρ)

 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 698 final � 2003/0279 CNS � CESE 310/2004
 
  � Για περισσότερες πληροφορίες :   κα Silvia Calamandrei
           (Τηλ : 00 32 2 546 96 57 � e-mail :  silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  ΕΓΤΠΕ/ Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
 � Εισηγητής: κ. DONNELLY (∆ιάφορες δραστηριότητες - IE)

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 806τελικό � 2003/0312 CNS � CESE 318/2004

 �   Για περισσότρες πληροφορίες :   κα Eleonora Di Nicolantonio
            (Tηλ. : 00 32 2 546 94 � e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
•  Οπληφόρα ζώα / Εισαγωγή
� Εισηγητής: κ. DONNELLY (∆ιάφορες δραστηριότητες - IE)

 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 570 τελικό � 2003/0224 CNS � CESE 309/2004
  
 �  Για περισσότρες πληροφορίες :   κα Eleonora Di Nicolantonio
                      (Tηλ. : 00 32 2 546 94 � e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
  Προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά
�   Εισηγητής : κ. KALLIO  (∆ιάφορες δραστηριότητες � FI)

 
 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 425 τελικό � 2003/0171 CNS � CESE 326/2004
 
 �   Για περισσότερες πληροφορίες:   κ Robert Wright

                  (Τηλ. : 00 32 2 546 91 09 � e-mail : robert.wright@esc.eu.int)

5. ΑΛΙΕΙΑ
 
•  Βιώσιµη αλιεία στη Μεσόγειο / Αλιευτικοί πόροι  
� Εισηγητής: κ. SARRO IPARRAGUIRRE (∆ιάφορες δραστηριότητες - E)
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 -   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 589 τελικό � 2003/0229 CNS � CESE 320/2004
 
� Κύρια σηµεία:
� H EOKE πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν ανταποκρίνεται µε την πρόταση κανονισµού της ούτε στις

προσδοκίες που δηµιούργησε η ίδια στο σχέδιο δράσης της, ούτε στους προσανατολισµούς που της
υπέδειξε η ΕΟΚΕ στις δύο παλαιότερες γνωµοδοτήσεις της. Η Επιτροπή δεν αναλύει για ποιους λόγους
πιστεύει ότι πρέπει να αναθεωρηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1626/94 και δεν θεµελιώνει επαρκώς από
επιστηµονική άποψη τις τεχνικές προτάσεις που παρουσιάζει. Επίσης, λησµονεί, για άλλη µια φορά, να
αναφέρει και να λάβει υπόψη τις οικονοµικές και κοινωνικές πτυχές της αλιείας στη Μεσόγειο,
παραλείποντας οποιαδήποτε αναφορά στον ενδεχόµενο αντίκτυπο των προτεινόµενων µέτρων στις
επιχειρήσεις, στους εργαζόµενους και στις περιοχές µε µεγάλη εξάρτηση από την αλιεία. Η Επιτροπή
περιορίζεται στην αναθεώρηση ήδη υφιστάµενων τεχνικών µέτρων, τα οποία καθιστά πιο περιοριστικά,
χωρίς να προβλέπει δυνατές καινοτόµους εναλλακτικές επιλογές διερευνώντας πιο επιλεκτικούς
µηχανισµούς. Παρά τις θετικές πτυχές της πρότασης κανονισµού, που επιδέχονται όµως βελτιώσεις, η
ΕΟΚΕ προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της και να την αναδιατυπώσει,
λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που αναφέρονται παραπάνω.

  
 � Για περισσότερες πληροφορίες :   κα Eleonora Di Nicolantonio
                      (Tηλ. : 00 32 2 546 94 � e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
•  PCP/Conseils Consultatifs Régionaux
 � Εισηγητής: ο κ. CHAGAS (Μισθωτοί - Ρ)

 � Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 607 τελικό � 2003/0238 CNS � CESE 321/2004
 
 � Κύρια σηµεία:
 
Η ανάγκη συµµετοχής των κύριων ενδιαφεροµένων � πλοιοκτητών και εργαζοµένων � στη χάραξη και
την εφαρµογή της πολιτικής και των συγκεκριµένων µέτρων που αφορούν την κοινοτική αλιεία έχει
επισηµανθεί επανειληµµένα από την ΕΟΚΕ. Εντούτοις, εκτιµά ότι, όσον αφορά τη σύνθεση των ΠΓΣ, η
πρόταση, όπως διατυπώνεται, δεν διασφαλίζει την κατάλληλη εκπροσώπηση των βασικών παραγόντων
του κοινοτικού τοµέα αλιείας, και κυρίως των πλοιοκτητών και των µισθωτών αλιέων. Θα ήταν δυνατή η
αποκατάσταση αυτού µέσω της µεγαλύτερης συµµετοχής στη διαδικασία διορισµού των µελών των ΠΓΣ
της ΣΕΑΥ και των ευρωπαϊκών οργανώσεων που εκπροσωπούνται στους κόλπους της.   Η ΕΟΚΕ
εκτιµά, επίσης, ότι το σχετικό βάρος της συνισταµένης "λοιπές οµάδες συµφερόντων" στη σύνθεση των
ΠΓΣ δεν είναι η κατάλληλη και προτείνει το ποσοστό των εδρών που της αναλογούν να είναι της τάξης
του 20% του συνόλου. Προτείνει ακόµη την ίδρυση ενός ΠΓΣ "εξωτερικές αλιευτικές περιοχές", το
οποίο να συµπεριλαµβάνει τα ενδιαφερόµενα µέρη για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκτός των
κοινοτικών υδάτων, στις οποίες συµµετέχει σηµαντικό µέρος του αλιευτικού στόλου της ΕΕ.

 
  �  Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Eleonora Di Nicolantonio
           (Tηλ. : 00 32 2 546 94 � e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
 
 6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

•  H κοινωνική συνοχή στη Λατινική Αµερική και την Καραϊβική
� Εισηγητής : κ. ZUFIAUR NARVAIZA (Μισθωτοί � ES)

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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� Έγγραφο αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση� CESE 315/2004
 
� Κύρια σηµεία:

Η παρούσα διερευνητική γνωµοδότηση, που ζητήθηκε από τον Επίτροπο κ. Patten, έχει σκοπό να εκφράσει
την άποψη της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης, της Λατινικής Αµερικής και της
Καραϊβικής σχετικά µε την κοινωνική συνοχή στη Λατινική Αµερική και την Καραϊβική. Ειδικότερα,
σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο οι οργανώσεις της ΟΚΠ µπορούν να συµβάλουν σε αυτόν τον στόχο, π.χ.
µέσω του κοινωνικού διαλόγου, της ανάπτυξης των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας ή της προαγωγής
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από πλευράς των επιχειρήσεων. Γι' αυτό, η παρούσα γνωµοδότηση της
ΕΟΚΕ θα πρέπει να συµπληρωθεί µε τις συµβολές των οργανώσεων της Λατινικής Αµερικής και της
Καραϊβικής και µε τα αποτελέσµατα των συζητήσεων της Τρίτης Συνάντησης της Οργανωµένης Κοινωνίας
των Πολιτών ΕΕ-ΛΑΚ, που θα πραγµατοποιηθεί στην πόλη του Μεξικού τον προσεχή Απρίλιο.

Απορρίπτοντας οποιαδήποτε αξίωση ορισµού της έννοιας της κοινωνικής συνοχής, η γνωµοδότηση
επισηµαίνει τις διάφορες διαστάσεις αυτής της έννοιας (πολιτική, οικονοµική, κοινωνική και εδαφική),
προκειµένου να λάβει υπόψη όχι µόνο τους µακροοικονοµικούς παράγοντες που εξετάζονται συνήθως, αλλά
και άλλους, όπως τους εκπαιδευτικούς, τους θεσµικούς και την πρόσβαση σε βασικά δηµόσια αγαθά, που
είναι θεµελιώδεις για την ανάλυση του βαθµού της κοινωνικής συνοχής στη ΛΑΚ.

Η πιο σηµαντική εκδήλωση της έλλειψης κοινωνικής συνοχής στη ΛΑΚ είναι, όπως προκύπτει από τη
γνωµοδότηση, η φτώχεια και η ανισότητα. Αν και η πρώτη βελτιώθηκε σχετικά κατά την τελευταία δεκαετία
(από το 48% του πληθυσµού που έπληττε το 1990 έπεσε στο 43% το 2002), η δεύτερη συνέχισε να
αυξάνεται, µε αποτέλεσµα να καταστεί χρόνια � ώστε η Λατινική Αµερική στο σύνολό της, µε µεγάλη
εσωτερική ανοµοιογένεια, να είναι η περιοχή µε τη µεγαλύτερη ανισότητα στον πλανήτη. Στην υλική
προστίθενται η άυλη φτώχεια (πρόσβαση στην εκπαίδευση και στον καταµερισµό των ευκαιριών) και η
νοµική φτώχεια (πρακτική ανισότητα έναντι του νόµου, χαµηλή αίσθηση των ατοµικών, πολιτικών και
κοινωνικών δικαιωµάτων του πολίτη, ανασφάλεια για τη ζωή). Όλα αυτά προκαλούν βία, διάσπαση και
κοινωνική ανοµία και πλήττουν την αξιοπιστία των θεσµών και του δηµοκρατικού συστήµατος. Ο κίνδυνος
να διαδοθεί µεταξύ των πολιτών της Λατινικής Αµερικής η αντίληψη ότι οι δηµοκρατίες τους είναι
"αδιάφορες" υπογραµµίστηκε σε  πρόσφατη έκθεση του Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών για την
Ανάπτυξη.

Η ανεπαρκής ανάπτυξη διαρθρωτικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν κάθε προηγµένη κοινωνία (υποδοµές,
εκπαίδευση, σύστηµα υγείας ή φορολόγησης, δικαιοσύνη, κοινωνική προστασία, πλαίσιο εργασιακών
σχέσεων κλπ.) είναι κοινό στοιχείο σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αµερικής και της Καραϊβικής � µέχρι
του σηµείου που η προαναφερθείσα έκθεση να µιλά για "απόντα κράτη" ως χαρακτηριστικό φαινόµενο
πολλών λατινοαµερικανικών χωρών. Τρεις σηµαντικές του εκφάνσεις είναι, µεταξύ άλλων: α) η χαµηλή
ποιότητα, η άνιση πρόσβαση και η αποσύνδεση του παραγωγικού συστήµατος από τα εκπαιδευτικά, β) η
ανεπάρκεια και η έλλειψη δικαιοσύνης των φορολογικών συστηµάτων που επικρατούν στην περιοχή και γ)
η ανυπαρξία, στις περισσότερες χώρες της περιοχής, καθολικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας,
γεγονός που προξενεί βαθιές ανισότητες και αποκλεισµό της πλειονότητας του πληθυσµού από την κάλυψη
που παρέχουν τα υπάρχοντα συστήµατα.

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, βασική προϋπόθεση για να αυξηθεί ο βαθµός κοινωνικής συνοχής στη ΛΑΚ
είναι να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα και να προαχθεί ο εκδηµοκρατισµός του παραγωγικού
συστήµατος, το οποίο επιβαρύνεται από τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα άτυπης απασχόλησης, τις
περιορισµένες διαστάσεις των αγορών της ΛΑΚ, την έλλειψη διαφοροποίησης των οικονοµιών της, την
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περιορισµένη ύπαρξη υποδοµών, ιδίως στις µεταφορές και τις επικοινωνίες, τις εκκρεµούσες γεωργικές
µεταρρυθµίσεις, την έλλειψη χρηµατοδοτικών πόρων και τη χρηµατοδοτική εξάρτηση από το εξωτερικό, τη
χαµηλή ανάπτυξη διάφορων µορφών κοινωνικής οικονοµίας, την ελλιπή ποιότητα και προστασία της
απασχόλησης και την πρακτική ανυπαρξία συστηµάτων εργασιακών σχέσεων βασισµένων στον σεβασµό
των βασικών εργασιακών δικαιωµάτων, στην ισορροπία και στην εµπιστοσύνη.

Στη γνωµοδότηση τονίζεται, επίσης, κάτι βασικό κατά την άποψη της ΕΟΚΕ: ότι η επίτευξη υψηλότερων
επιπέδων δηµοκρατίας, ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού και χρηστής διακυβέρνησης στη ΛΑΚ
προϋποθέτει την ενίσχυση της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών και την αύξηση της συµµετοχής της
στις αποφάσεις. Αυτή είναι ουσιώδης προϋπόθεση για την ενίσχυση της πολιτικής δηµοκρατίας, την
επίτευξη δικαιότερης κατανοµής του υλικού και του άυλου πλούτου και την προαγωγή της συµµετοχής στην
πολιτική, οικονοµική και κοινωνική ζωή των οµάδων και των µειονοτήτων, όπως ο ιθαγενής πληθυσµός,
που είναι µόνιµα περιθωριοποιηµένες.

Στη γνωµοδότηση διατυπώνεται µια σειρά προτάσεων και συστάσεων σχετικά µε τη συµβολή που µπορούν
να παράσχουν οι σχέσεις ΕΕ-ΛΑΚ στην κοινωνική συνοχή σ' αυτό το τµήµα της αµερικανικής ηπείρου. Οι
συλλογισµοί της ξεκινούν από δύο βασικές αποδοχές: αφενός, τη στρατηγική σηµασία που έχουν για την ΕΕ
οι σχέσεις µε τη ΛΑΚ, τόσο για την ενίσχυση του ρόλου της σε παγκόσµιο επίπεδο όσο και για την
προώθηση µιας νέας διεθνούς τάξης και µιας δίκαιης και αλληλέγγυας διαχείρισης της παγκοσµιοποίησης,
αλλά και τη σηµασία που έχουν για τη ΛΑΚ οι σχέσεις της µε την ΕΕ, τόσο για την επίτευξη µιας
ισορροπηµένης ολοκλήρωσης της περιοχής όσο και για την ενίσχυση της διαπραγµατευτικής της ικανότητας
σε διεθνές πλαίσιο· και, αφετέρου, την πεποίθηση ότι, πέρα από τη συµβολή της στην αύξηση της
κοινωνικής συνοχής στη ΛΑΚ µέσω της αναπτυξιακής βοήθειας και συνεργασίας, η ΕΕ πρέπει να
τοποθετήσει αυτόν τον στόχο στο κέντρο όλων των σχέσεών της µε τη ΛΑΚ, σε όλους τους τοµείς.

Από τις συστάσεις που περιλαµβάνονται στη γνωµοδότηση, ορισµένες στοχεύουν στην ενίσχυση της
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών (στήριξη σχεδίων για την ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης
στις διαδικασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης, ενίσχυση των µικτών φόρουµ ΕΕ-ΛΑΚ µεταξύ
κοινωνικο-επαγγελµατικών οργανώσεων, δηµιουργία µιας θέσης του προϋπολογισµού για τη στήριξη
των κοινωνικο-επαγγελµατικών οργανώσεων, θέσπιση ενός Προγράµµατος Προστασίας των
Υπερασπιστών των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στη ΛΑΚ κ.ά.)· άλλες προσπαθούν να συντελέσουν
στην ανάπτυξη του παραγωγικού συστήµατος και στη θέσπιση δηµοκρατικών πλαισίων
εργασιακών σχέσεων και κοινωνικού διαλόγου (µεταφορά ευρωπαϊκών εµπειριών κοινωνικού
διαλόγου, ενθάρρυνση της δηµιουργίας υποδοµών για την προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων,
δηµιουργία ενός Ταµείου ΜΜΕ για τη Λατινική Αµερική, κοινά αναπτυξιακά σχέδια µε τις χώρες
προέλευσης των µεταναστών της ΛΑΚ προς την ΕΕ, θέσπιση ενός Χάρτη µε τις αρχές της κοινωνικής
ευθύνης των επιχειρήσεων)· προτείνονται πρωτοβουλίες µε στόχο τη µείωση του βάρους του
εξωτερικού χρέους και τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης (µέθοδοι αναδιαπραγµάτευσης,
εξόφλησης ή παραγραφής του εξωτερικού χρέους µέσω προγραµµάτων καταπολέµησης της φτώχειας,
περιβαλλοντικής ή εκπαιδευτικής συνεργασίας, συστάσεις για προσπάθεια αποφυγής της εξάρτησης
από τους οργανισµούς rating)· άλλες προτάσεις προσανατολίζονται προς την ενίσχυση των
συστηµάτων κοινωνικής προστασίας (µεταφορά ευρωπαϊκών εµπειριών, στήριξη της σύναψης
διακρατικών συµφωνιών για τη µετανάστευση, στήριξη της διαχείρισης και της εξειδικευµένης
κατάρτισης)· τέλος, διατυπώνεται επίσης ένα σύνολο συστάσεων για την αναπτυξιακή βοήθεια και
την αναπτυξιακή συνεργασία: αύξηση του συντονισµού µεταξύ των Ευρωπαίων χρηµατοδοτών,
βελτίωση της συνοχής των ενισχύσεων µε τους επιδιωκόµενους στόχους, εξασφάλιση της λήψης των
βασικών αποφάσεων για τις επιδοτήσεις από τις δικαιούχους χώρες, βοήθεια στις χώρες µε τη
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µεγαλύτερη ένδεια για να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί η δυνατότητα αυτόνοµης συµµετοχής τους
στις πολυµερείς διαπραγµατεύσεις· και, γενικά, κατά προτεραιότητα, κατάρτιση των ατόµων και
ενίσχυση των θεσµών.

� Για περισσότερες πληροφορίες :   κα Beatriz Porres De Mateo
            (Τηλ.: 00 32 2 546 91 31 - e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)

Αµερικανική ζώνη ελεύθερων συναλλαγών� ΑΖΕΣ
� Εισηγητής : κ. SOARES (Μισθωτοί � PT)

� Έγγραφο αναφοράς:  Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CESE 314/2004

� Κύρια σηµεία:

Οι απόψεις της κοινωνίας των πολιτών της Λατινικής Αµερικής και της Καραϊβικής (ΛΑΚ) για το σχέδιο
αυτό είναι πολύ διαφορετικές. Αφενός, ο επιχειρηµατικός κόσµος βλέπει στο σχέδιο ALCA  τη δυνατότητα
πρόσβασης στη µεγάλη αµερικανική αγορά έστω και αν ορισµένες επιχειρήσεις φοβούνται τον αµερικανικό
και καναδικό ανταγωνισµό· αφετέρου, ορισµένοι κλάδοι που έχουν συσπειρωθεί γύρω από την Κοινωνική
Ηπειρωτική Ένωση (συνδικάτα, ΜΚΟ, πανεπιστηµιακά ιδρύµατα) αρνούνται το σχέδιο ALCA εφόσον οι
κυριότερες ανησυχίες τους  - σεβασµός του περιβάλλοντος, δικαιώµατα των εργαζοµένων, κοινωνικός
αποκλεισµός, εξωτερικό χρέος, δηµοκρατία και σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, εκµετάλλευση των
παιδιών και σεβασµός των αυτοχθόνων πληθυσµών � δεν συνεκτιµούνται ή δεν λαµβάνονται επαρκώς
υπόψη στο σχέδιο.

Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η ΕΕ, στις διαπραγµατεύσεις της µε τις χώρες της ΛΑΚ, πρέπει οπωσδήποτε να δείξει
µεγαλύτερη πολιτική βούληση, εφόσον πρόκειται για τα οικονοµικά και εµπορικά συµφέροντά της.

Σήµερα είναι περισσότερο έκδηλη από κάθε άλλη φορά η ανάγκη για την προβολή του ευρωπαϊκού
προτύπου στη µαστιζόµενη από κρίση λατινοαµερικανική ήπειρο και στην Καραϊβική.  Η ΕΕ εξακολουθεί
να θεωρείται ως κοινωνικό και πολιτικό πρότυπο αναφοράς. Η µεγάλη πρόκληση που αντιµετωπίζουν οι
χώρες της ΛΑΚ είναι η εξεύρεση ενός οικονοµικού και κοινωνικού προτύπου εναλλακτικού της
"συναίνεσης της Ουάσιγκτον" και του υπερβολικά ηγεµονικού σχεδίου ολοκλήρωσης που προωθούν οι
ΗΠΑ.

Αν και αυτή η επιθυµία για περισσότερη Ευρώπη στην κοινωνία της Λατινικής Αµερικής είναι
αισθητή κυρίως στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις, η ΕΕ πρέπει να καταβάλει σηµαντικές
προσπάθειες για να ενσωµατώσει καλύτερα στη στρατηγική της την κοινωνία των πολιτών. Μόνο
µια αποφασιστική πολιτική δέσµευση, µε κατάλληλη και αποτελεσµατική ενηµέρωση, και
συµµετοχή της   κοινωνίας των πολιτών θα δείξει ότι πρόκειται για ένα  σχέδιο αµοιβαίου οφέλους.
Η ΕΕ δεν επιτρέπεται να διαπράξει το ίδιο σφάλµα  που έκανε µε το σχέδιο ALCA.

� Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Beatriz Porres De  Mateo
           (Τηλ.: 00 32 2 546 91 31 - e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)

� Σύστηµα Γενικευµένων ∆ασµολογικών Προτιµήσεων
Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες - IT)
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� Έγγραφο αναφοράς:  ∆ιερευνητική γνωµοδότηση � CESE 313/2004
 
� Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την απόφαση της Επιτροπής να προβεί στη θέσπιση του νέου συστήµατος µε ισχύ από
την 1η Ιανουαρίου 2006 και να µην περιµένει τα αποτελέσµατα του Γύρου της Ντόχα κάποια απροσδιόριστη
στιγµή στο µέλλον. Επιπλέον,  εκτιµά ότι οι στόχοι του ισχύοντος συστήµατος είναι σηµαντικοί και πρέπει
να αποτελούν τη βάση οποιουδήποτε νέου συστήµατος που προορίζεται να αντικαταστήσει τις ισχύουσες
συµφωνίες.

Ωστόσο, η γενική άποψη της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών και της ΕΟΚΕ είναι ότι το σύστηµα δεν
λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Για παράδειγµα, οι ασιατικές χώρες επωφελούνται από το 75% του συνολικού
όγκου των µειώσεων δασµών, ποσοστό εκ του οποίου 1/3 αντιστοιχεί στην Κίνα. Συχνά, αυτοί που
επωφελούνται περισσότερο είναι οι διεθνείς εµπορικοί παράγοντες, αντί των κρατών εθνών. η δασµολογική
διάβρωση διακυβεύει τον αντίκτυπο των γενικευµένων προτιµήσεων. Λόγω της γενικής µείωσης των
δασµών, περιορίζονται τα περιθώρια για την παροχή προτιµησιακής µεταχείρισης σηµαντικού µεγέθους σε
ορισµένες χώρες. Το σύστηµα είναι ευάλωτο στις απάτες και ο έλεγχος της χώρας προέλευσης είναι µια
περίπλοκη διαδικασία, ιδίως για τα µεταποιηµένα προϊόντα που περιέχουν διάφορα υλικά ή συστατικά. Σε
γενικές γραµµές, υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχει µόνο έλλειψη συνοχής των γενικών εµπορικών και των
αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ αλλά και ότι οι πολιτικές αυτές είναι ενίοτε αλληλοσυγκρουόµενες. Για την
επανόρθωση της κατάστασης αυτής και την επίτευξη ισορροπίας µεταξύ των διαφόρων παραγόντων που
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, θα απαιτηθεί συντονισµένη προσέγγιση από όλα τα θεσµικά όργανα της ΕΕ
καθώς και η ενεργός συµµετοχή ορισµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων της Επιτροπής.

Η ΕΟΚΕ είναι της άποψης ότι το σύστηµα Γ∆Π καλύπτει υπερβολικά πολλές χώρες και ότι, εν γένει:

Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η απλούστευση του συστήµατος πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο των νέων
κατευθυντήριων γραµµών. Ελπίζει ότι οι προτάσεις τις οποίες διατύπωσε, µεταξύ άλλων:

•  Για τη µείωση του αριθµού των δικαιούχων χωρών,
•  Για την αντικατάσταση των ειδικών καθεστώτων ενθάρρυνσης µε την εφαρµογή του µηχανισµού

προσωρινής αναστολής βάσει σαφώς καθορισµένων κανόνων,
•  Για την αντικατάσταση των ισχυόντων κανόνων προέλευσης µε κανόνες που θα βασίζονται στους µη

προτιµησιακούς κανόνες προέλευσης,
•  Για τη µείωση του χρονικού διαστήµατος ανάµεσα στο σηµείο διαβάθµισης και την περίοδο αναφοράς

και
•  Για τη µετατροπή των βιοµηχανικών τοµέων και των κατηγοριών προϊόντων που καλύπτονται από το

σύστηµα

θα συµβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου.

� Για περισσότερες πληροφορίες:  κα Beatriz Porres De Mateo
           (Τηλ.: 00 32 2 546 91 31 - e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)

 7. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

•  Τελωνειακός κώδικας
� Εισηγητής: κ. SIMPSON (∆ιάφορες δραστηριότητες - UK)
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� Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 452 τελικό -2003/0167 COD � CESE 316/2004
 
 � Κύρια σηµεία:

 
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι οι  ανακοινώσεις της Επιτροπής και ο νέος κανονισµός που προτείνεται προσφέρουν
καλύτερες προοπτικές για την εφαρµογή ενός ενιαίου τελωνειακού κώδικα σε όλη την Κοινότητα.

Η πρόταση κανονισµού για την τροποποίηση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα συνάδει µε τις αρχές που
περιγράφονται στις δύο ανακοινώσεις.

Οι αρχές για ένα απλούστερο και χωρίς χαρτιά περιβάλλον για τα τελωνεία και το εµπόριο είναι πλέον
εύλογες και πρακτικές.  Επίσης,  είναι απαραίτητες για να µπορέσει η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να λειτουργήσει χωρίς άσκοπα προσκόµµατα.

Οι αρχές για την καθιέρωση κοινών τελωνειακών προτύπων στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι εγγενείς στην έννοια της Ένωσης ως ενιαίου χώρου συναλλαγών.

Επίσης,  πρέπει να επιδοκιµαστεί το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη για την καθιέρωση ενός πλαισίου
συνεργασίας,  προκειµένου να διασφαλισθεί η µεγαλύτερη δυνατή αποτελεσµατικότητα των τελωνειακών
υπηρεσιών,  της αστυνόµευσης των συνόρων,  των ελέγχων της ασφάλειας και των στρατηγικών για την
κοινή διαχείριση κινδύνων.

Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να βελτιωθούν το συντοµότερο δυνατό οι πολιτικές που εφαρµόζονται και οι υπηρεσίες
που προσφέρονται.

Επειδή η Κοινότητα δεν είναι αρµόδια για τις τελωνειακές υπηρεσίες, οι τροποποιήσεις αυτές προσεγγίζουν
µάλλον το πλαίσιο ενός ενιαίου τελωνειακού οργανισµού ο οποίος θα µπορούσε να βελτιώσει τη λειτουργία
της Κοινότητας.

 
�  Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jakob Andersen
                      (Tηλ.: 00 32 2 546 92 58 � e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 

Έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχηµάτων
� Εισηγητής: ο κ. BARROS VALE (Εργοδότες � PT)

 
� Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 510 τελικό -2003/0198 COD � CESE 304/2004

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

 8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
 
•  Ατµοσφαιρικός αέρας /Βαρέα µέταλλα
 � Εισηγητής : κ. McDONOGH (Εργοδότες � IE)

 
 � Έγγραφο αναφοράς: COM(2003) 423 τελικό -2003/0164 COD � CESE 307/2004
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 � Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Robert Wright
                  (Τηλ. : 00 32 2 546 91 09 � e-mail : robert.wright@esc.eu.int)

 
   
•  Θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες που αποδίδονται στα τρόφιµα
•  �  Εισηγήτρια : κα DAVISON  (∆ιάφορες δραστηριότητες � UK)
 
� Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 424 τελικό -2003/0165 COD � CESE 308/2004
 
 �  Για περισσότερες πληροφορίες :   κ. Robert Wright
                      (Τηλ. : 00 32 2 546 91 09 � e-mail : robert.wright@esc.eu.int)
 

 9. ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
 
•  2003, Ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε αναπηρίες
− Εισηγητής: κ. CABRA DE LUNA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � ES)

 
− Έγγραφο αναφοράς: COM(2003) 650 τελικό - CESE 311/2004
 
− Κύρια σηµεία :

Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Αναπηρίες είχε ως
αποτέλεσµα την εκπόνηση συγκεκριµένου προγράµµατος δράσης για την περίοδο 2004-2010.
Εντούτοις, πρέπει να επισηµανθεί ότι το εν λόγω πρόγραµµα δράσης δεν θεωρείται επαρκώς φιλόδοξο
και, συνεπώς, η ΕΟΚΕ θα επιθυµούσε να προτείνει ορισµένα πρόσθετα στοιχεία:

•  την εξεύρεση του τρόπου µε τον οποίο τα θέµατα αναπηρίας θα µπορούσαν να ενσωµατωθούν στις ΚΓΑ
µε την  καθιέρωση κατάλληλου µηχανισµού παρακολούθησης για τη διατύπωση συγκεκριµένων
συστάσεων προς τα κράτη µέλη

•  τη χρήση των διρθρωτικών ταµείων µε την αναγνώριση του στοιχείου της αναπηρίας και των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες, αντιστοίχως, ως βασικού τοµέα και οµάδας στόχο.

•  την επέκταση της υπηρεσίας αυτής σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες για την ένταξη των απαιτήσεων
περί παροχής δυνατότητας πρόσβασης όσον αφορά τις Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
στις προσκλήσεις για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων

•  την ανάγκη να αναληφθεί σαφής δέσµευση όσον αφορά την έκδοση ειδικής οδηγίας για τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες.

•  τη δηµιουργία ευρωπαϊκού δικτύου σχετικά µε τα µέσα ενηµέρωσης και την αναπηρία
•  την παροχή οικονοµικών κινήτρων στις επιχειρήσεις ούτως ώστε να καταστήσουν προσιτές τις

εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες τους.
•  την καθιέρωση δοµής για την παρακολούθηση του προγράµµατος δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
•  την ιδιαίτερη εξέταση των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρίες στο πλαίσιο κάθε µελλοντικής

δράσης που θα αναλαµβάνεται στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

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

 
 
 10. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
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•  Μετάβαση από τις αναλογικές στις ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές
 
 �   Εισηγητής : κ. GREEN (Εργοδότες � DK)
 
� Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 541 τελικό - CESE 324/2004

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

� Φορολογικό καθεστώς / Συγχωνεύσεις, διασπάσεις και ανταλλαγές µετοχών
�    Εισηγητής : M. RAVOET (Εργοδότες � BE)

� Έγγραφο αναφοράς: COM(2003) 613 τελικό -2003/0239 CSN - CESE 312/2004
 
� Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει πλήρως τις προτάσεις τροποποίησης που έχει διατυπώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
όσον αφορά την οδηγία για τις "Συγχωνεύσεις". Οι προτάσεις αυτές επιφέρουν απολύτως αναγκαίες και
ενδεδειγµένες τροποποιήσεις στην εν λόγω οδηγία και θα δώσουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις �
µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται πλέον η ευρωπαϊκή εταιρεία (ΕΕ), η ευρωπαϊκή
συνεταιριστική εταιρεία (ΕΣΕ) και ολοένα και µεγαλύτερος αριθµός ΜΜΕ � να επωφεληθούν πλήρως
των πλεονεκτηµάτων της ενιαίας αγοράς, γεγονός το οποίο αναµένεται να συµβάλει στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητάς τους και να επηρεάσει θετικά τη δηµιουργία απασχόλησης και την καταπολέµηση
της ανεργίας.

Η ΕΟΚΕ καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να επανεξετάσει ορισµένες βασικές συνιστώσες, οι οποίες
παραµένουν σε εκκρεµότητα και επισηµαίνονται στις ειδικές παρατηρήσεις που διατυπώνει.

� Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Borbala SZIJ
                       (Τηλ.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail : borbala.szij@esc.eu.int)
 
 12. ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

•  ∆ραστηριότητες ορισµένων τρίτων χωρών/Θαλάσσιες µεταφορές
 �    Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Μισθωτοί � FR)

 
 �   Έγγραφο αναφοράς : COM(2003) 732 τελικό -2003/0046 COD � CESE 306/2004

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