
05/A-2004

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γ ε ν ι κ ή  ∆ ι ε ύ θ υ ν σ η  Π ρ ο ε δ ρ ί α ς

EL EL



ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ

Πολιτικές Οµάδες

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/MARE Προσωρινή Επιτροπή για τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα

http://www.europarl.eu.int/Bulletins

\\Epades\public\bulletin\Activités

Πέρας της συντάξεως : 26.04.2004

http://www.europarl.europa.eu/Bulletins
http://www.europarl.europa.eu/Bulletins


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3

∆ελτίο 03.05.2004 - EL - PE 344.003

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ

Κυριότερες αποφάσεις του Σώµατος των Κοσµητόρων.....................................................................6

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

∆ιορισµοί/παραιτήσεις/λήξεις εντολής ...............................................................................................8
Σύνθεση των πολιτικών οµάδων.......................................................................................................21

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Γραπτές ερωτήσεις............................................................................................................................24
Ώρα των Ερωτήσεων - (B5.0071/2004)............................................................................................42
Συνοπτικός πίνακας της ΄Ωρας των Ερωτήσεων - Απρίλιος 2004 ...................................................44
Γραπτές δηλώσεις .............................................................................................................................45

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Ορισµός εισηγητών ..........................................................................................................................52

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έγγραφα της Επιτροπής ...................................................................................................................54

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την κοινή θέση
2004/161/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για την ανανέωση των
περιοριστικών µέτρων κατά της Ζιµπάµπουε ..................................................................................59
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,σχετικά  µε την κοινή θέση
2004/137/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2004 σχετικά µε περιοριστικά
µέτρα κατά της Λιβερίας ..................................................................................................................59
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την ανακοίνωση
στην οποία προέβη στις 2 Μαρτίου 2004 το Εθνικό Εκλογικό Συµβούλιο όσον αφορά τη
διαδικασία επαλήθευσης των υπογραφών στη Βενεζουέλα ............................................................60
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την κατάργηση
της θανατικής ποινής στο Ανεξάρτητο Κράτος της Σαµόα .............................................................60
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την ελευθερία
των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και τους κανόνες της δηµοκρατίας στην Ουκρανία ....................61
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για την περιοχή της Gambela .....62
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την απονοµή
του παγκόσµιου βραβείου ελευθερίας του τύπου στον Raúl Riverο ...............................................63



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ4

∆ελτίο 03.05.2004 - EL - PE 344.003

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία
του Κονγκό .......................................................................................................................................64
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις προεδρικές εκλογές
στη Ρωσία .........................................................................................................................................65
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την κατάσταση που
επικρατεί στην Γεωργιανή Αυτόνοµη ∆ηµοκρατία της Ατζαρίας ...................................................66
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την επιτευχθείσα
συµφωνία περί µεταβατικού διοικητικού νόµου στο Ιράκ ...............................................................67
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το σχηµατισµό
νέας κυβέρνησης στην Αϊτή .............................................................................................................68
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία
του Κονγκό .......................................................................................................................................69

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή

Συνέλευση Ολοµέλειας στις 31 Μαρτίου και 1η Απριλίου 2004  ...................................................70

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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)

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


ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ 5

∆ελτίο 03.05.2004 - EL - PE 344.003

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ι Α



ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ6

∆ελτίο 03.05.2004 - EL - PE 344.003

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

Υπενθυµίζεται ότι οι Προεδρεύοντες του Σώµατος των Κοσµητόρων, διένειµαν προς ενηµέρωση των
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις ακόλουθες ανακοινώσεις:

Αριθ.  5/2004 : Κατάχρηση του συστήµατος e-mail·

Αριθ.  7/2004 : ∆ηµοσιονοµικές διατάξεις που ισχύουν για τα ταξίδια τα οποία πραγµατοποιούνται
           µετά την περίοδο συνόδου του Μαΐου και έως την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής
           περιόδου·

Αριθ.  9/2004 : Κατ΄εξαίρεση είσοδος ασκουµένων στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις
           Βρυξέλλες κατά την περίοδο από 10 Μαΐου έως 16 Ιουλίου 2004·

Αριθ.10/2004 : Προσωρινό κλείσιµο των εγκαταστάσεων σάουνας στο κτήριο WIC του Στρα-
           σβούργου·

Αριθ.11/2004 : ∆ιαδικασίες σχετικές µε τα κλειδιά - Επιστροφή των κλειδιών στο τέλος της
            κοινοβουλευτικής περιόδου.

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

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

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

_____________________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
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∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΛΗΞΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΕΛΛΗΝΑ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 29ης Μαρτίου 2004, έλαβε γνώση της
εκλογής της

κας Μερόπης ΚΑΛ∆Η

εις αντικατάσταση του κ. Χρήστου ΦΩΛΙΑ (PΡΕ-DR/GR),  µε ισχύ από  24ης  Μαρτίου 2004.

______________________________

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΤΡΙΩΝ ΙΣΠΑΝΩΝ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Την 2α Απριλίου 2004, οι αρµόδιες ισπανικές αρχές κοινοποίησαν στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου τον
ορισµό ως βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

•  της κυρίας Cristina SORIANO GIL, εις αντικατάστασιν της κυρίας María del Carmen ORTIZ RIVAS
(PSE/ES), από της 2ας Απριλίου 2004,

•  του κυρίου José VILA ABELLÓ, εις αντικατάστασιν του κυρίου Carlos RIPOLL Y MARTÍNEZ DE
BEDOYA (PPE-DE/ES), από της 2ας Απριλίου 2004,

•  του κυρίου Enric Xavier MORERA I CATALÁ, εις αντικατάστασιν του κυρίου Carles-Alfred
GASÒLIBA I BÖHM (ELDR/ES), από της 2ας Απριλίου 2004,

Το Κοινοβούλιο θα ενηµερωθεί κατά την σύνοδο της Ολοµέλειας της 19ης Απριλίου 2004.

______________________________
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΕΛΛΗΝΑ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Με επιστολή της 15ης Απριλίου 2004, οι αρµόδιες ελληνικές αρχές κοινοποίησαν την εκλογή του

κ. Νικολάου ΧΟΥΝΤΗ

εις αντικατάσταση του κ. Αλέξανδρου ΑΛΑΒΑΝΟΥ (GUE/NGL-GR)  ισχύ από  19ης  Απριλίου 2004.

Το Κοινοβούλιο ενηµερώθηκε κατά τη σύνοδο της Ολοµελείας της 19ης Απριλίου 2004.

______________________________

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΙΣΠΑΝΟΥ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 20ης Απριλίου 2004, έλαβε γνώση της
εκλογής του

κ. Luis Marco AGUIRIANO NALDA

εις αντικατάσταση της κας María RODRÍGEZ RAMOS (PSE/ES),  µε ισχύ από  19ης  Απριλίου 2004.

______________________________

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
 ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Κατά τη συνεδρίασή του της 29ης Μαρτίου 2004, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του διορισµού του:

κ. Χρήστου ΦΩΛΙΑ (PPE-DE/GR)

σε θέση ασυµβίβαστη µε αυτήν του Βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 4, του Κανονισµού, η εντολή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λήγει
µε ισχύ από τις 10 Μαρτίου 2004.

______________________________
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ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΑΛΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
 ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Κατά τη συνεδρίασή του της 22ας Απριλίου 2004, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του διορισµού του:

κ. Michel RAYMOND (EDD/FR)

µε αναδροµική ισχύ από 1ης Απριλίου 2004.

___________________________

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΙΣΠΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8,  παράγραφος 3 του Κανονισµού

ο κ. Carles Alfred GASÓLIBA I BÔHM  (ELDR/ES)

παραιτήθηκε από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από  2 Απριλίου 2004.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 1ης Απριλίου 2004.

__________________________

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΙΣΠΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8,  παράγραφος 3 του Κανονισµού

ο κ. Carlos RIPOLL Y MARTINEZ DE BEDOYA (PPE-DE/ES)

παραιτήθηκε από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από  2ας Απριλίου 2004.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 1ης Απριλίου 2004.

____________________________
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΙΣΠΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8,  παράγραφος 3 του Κανονισµού

η  κα  Maria del Cermen ORTIZ RIVAS (PSE/ES)

παραιτήθηκε από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από  1ης Απριλίου 2004.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 1ης Απριλίου 2004.

__________________________

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΙΣΠΑΝΟΥΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8,  παράγραφος 3 του Κανονισµού

η κα Maria RODRÍGUEZ RAMOS (PSE/ES)

παραιτήθηκε από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από  2ας Απριλίου 2004.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 1ης Απριλίου 2004.

_____________________________

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8,  παράγραφος 3 του Κανονισµού

ο κ. Αλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ (GUE-NGL-GR)

παραιτήθηκε από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από  15ης Απριλίου 2004.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 1ης Απριλίου 2004.

____________________________
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΛΕΤΤΟΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 29ης Μαρτίου 2004, έλαβε γνώση της λήξης της
θητείας των εξής παρατηρητών από τη Λεττονία:

•  του κ. Juris DOBELIS, από 18ης Μαρτίου 2004,
•  του κ. Aldis KU�ĶIS, από 18ης Μαρτίου 2004,
•  του κ. Rihards PĨKS, από 24ης Μαρτίου 2004,

καθώς και του διορισµού:

•  της κ. Silva GOLDE, σε αντικατάσταση του κ. PĨKS, από 24ης Μαρτίου 2004,
•  της κ. Inese �LESERE, σε αντικατάσταση του κ. KU�ĶIS, από 25ης Μαρτίου 2004.

__________________________

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ∆ΥΟ ΜΑΛΤΕΖΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Με επιστολή της 29ης Μαρτίου 2004, οι αρµόδιες αρχές της Μάλτας κοινοποίησαν στον Πρόεδρο του
Κοινοβουλίου, το διορισµό των δυο ακόλουθων παρατηρητών:

•  κ. Jason AZZOPARDI
•  κ. Mario de MARCO

 σε αντικατάσταση των κ.κ.  Michael FRENDO (ΕΛΚ-Ε∆) και Antonio FENECH (ΕΛΚ-Ε∆), µε ισχύ από
29 Μαρτίου 2004.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 19ης Απριλίου 2004.

____________________________

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Με επιστολή της 6ης Απριλίου 2004, οι αρµόδιες αρχές της Κύπρου κοινοποίησαν στον Πρόεδρο του
Κοινοβουλίου, το διορισµό του

κ. Λεφτέρη ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

σε αντικατάσταση του κ.  Γεωργίου ΤΑΣΟΥ (ΕΛΚ-Ε∆) , µε ισχύ από 13 Απριλίου 2004.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 1ης Απριλίου 2004.

___________________________



ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 13

∆ελτίο 03.05.2004 - EL - PE 344.003

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΕΤΤΟΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Με επιστολή της 8ης Απριλίου 2004, οι αρµόδιες αρχές της Λετονίας κοινοποίησαν στον Πρόεδρο του
Κοινοβουλίου, το διορισµό του

κ. Guntars KRASTS

σε αντικατάσταση του κ. Juris DOBELIS, µε ισχύ από 7 Aπριλίου 2004.

Το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας στις 19 Απριλίου 2004.

___________________________
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΣΕ Η ΠΟΛΩΝΙΑ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ 1ης ΜΑΪΟΥ 2004

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 29 Μαρτίου 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των
43 βουλευτών που όρισε το πολωνικό Sejm στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από 1ης Μαΐου 2004.

Ορίστηκαν1:

                                                     
1 Υπογραµµίζονται τα ονόµατα των παρατηρητών  που ορίζονται  βουλευτές.

BIELAN Adam
CHRZANOWSKI Zbigniew
CIBOROWSKA Danuta
CIEMNIAK Grażyna
FILIPEK Krzysztof
GADZINOWSKI Piotr
GAŁAŻEWSKI Andrzej
GAWŁOWSKI Andrzej
GIERTYCH Maciej
GRZEBISZ-NOWICKA Zofia
GRZYB Andrzej
IWIŃSKI Tadeusz
JASKIERNIA Jerzy
KALISZ Ryszard
KAMIŃSKI Michał Tomasz
KLICH Bogdan
KŁOPOTEK Eugeniusz
KLUKOWSKI Wacław
KOWALSKA Bronisława
KUBICA Józef
LEPPER Andrzej
LEWANDOWSKI Janusz Antoni
LIBERADZKI Bogusław
LIBICKI Marcin
LISAK Janusz
ŁYŻWIŃSKI Stanisław
MACIEREWICZ Antoni
PASTERNAK Agnieszka
PĘCZAK Andrzej
PROTASIEWICZ Jacek
PUSZ Sylwia
RUTKOWSKI Krzysztof
SIEKIERSKI Czesław
SMOLEŃ Robert
SZCZYGŁO Aleksander
TOMAKA Jan

TOMCZAK Witold
WENDERLICH Jerzy
WIDUCH Marek
WIKIŃSKI Marek
WINIARCZYK-KOSSAKOWSKA Małgorzata
WIŚNIOWSKA Genowefa
WOJCIECHOWSKI Janusz
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Με επιστολή µε ηµεροµηνία 12 Μαρτίου 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των
11 βουλευτών που όρισε η πολωνική Γερουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από 1ης Μαΐου
2004.

Ορίστηκαν1:

BIELA Adam
CHRONOWSKI Andrzej
CYBULSKI Zygmunt
DRZĘŹLA Bernard
GRABOWSKA Genowefa
LITWINIEC Bogusław
PIENIĄŻEK Jerzy
PODGÓRSKI Bogdan
SMORAWIŃSKI Jerzy
WITTBRODT Edmund
ŻENKIEWICZ Marian

* * *

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΣΕ Η ΜΑΛΤΑ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ 1ης ΜΑΪΟΥ 2004

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 29 Μαρτίου 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των
5 βουλευτών που όρισε το Κοινοβούλιο της Μάλτας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από 1ης Μαΐου
2004.

Ορίστηκαν1:

ATTARD-MONTALTO John
AZZOPARDI Jason
BONNICI Josef
DE MARCO Mario
VELLA George

* * *

                                                     
1Υπογραµµίζονται τα ονόµατα των παρατηρητών  που ορίζονται βουλευτές.
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΣΕ Η ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ 1ης ΜΑΪΟΥ 2004

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 6 Απριλίου 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των
14 βουλευτών που όρισε το Κοινοβούλιο της Σλοβακίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από 1ης
Μαΐου 2004.

Ορίστηκαν1:
A. NAGY László
BAUER Edit
BEŇOVÁ Monika
BROCKA Julius
FICO Róbert
HERIBAN Jozef
GAĽA Milan
GALBAVÝ Tomá�
KOZLÍK Sergej 
KUBOVIČ Pavol
�EVC Jozef
VETE�KA Viliam
ZÁBORSKÁ Anna
�IAK Rudolf

* * *

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΣΕ Η ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ 1ης ΜΑΪΟΥ 2004

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 6 Απριλίου 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των 7
βουλευτών που όρισε το Κοινοβούλιο της Σλοβενίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από 1ης Μαΐου
2004, .

Ορίστηκαν1:

BREJC Mihael
GERMIČ Ljubo
HORVAT Franc
JAKIČ Roman
PETERLE Alojz
PODOBNIK Janez
�IRCA Majda

                                                     
1 Υπογραµµίζονται τα ονόµατα των παρατηρητών που ορίζονται βουλευτές.
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΣΕ Η ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΣΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ 1ης ΜΑΪΟΥ 2004

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 6 Απριλίου 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των
13 βουλευτών που όρισε το Κοινοβούλιο της Λιθουανίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από 1ης
Μαΐου 2004.

Ορίστηκαν1:

BASTYS Mindaugas
BOBELIS Kazys Jaunutis
DID�IOKAS Gintaras
KRI�ČIŪNAS Kęstutis  
KUZMICKAS Kęstutis
KVIETKAUSKAS Vytautas
LANDSBERGIS Vytautas
LYDEKA Arminas
MALDEIKIS Eugenijus 
PLOK�TO Artur
SEDLICKAS Romanas Algimantas
VALYS Antanas
VĖSAITĖ Birutė

* * *

                                                     
1 Υπογραµµίζονται τα ονόµατα των παρατηρητών που ορίζονται βουλευτές.
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΣΕ Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ 1ης ΜΑΪΟΥ 2004

Με επιστολή µε ηµεροµηνία7 Απριλίου 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των
24 βουλευτών που όρισε το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από 1ης
Μαΐου 2004.

Ορίστηκαν1:
BAGÓ Zoltán
BALLA Mihály
BALSAI István
CZINEGE Imre
ÉKES József
EÖRSI Mátyás
FAZAKAS Szabolcs
GRUBER Attila
GURMAI Zita
GYÜRK András
HEGYI Gyula
KELEMEN András
KÓSA KOVÁCS Magda
MANNINGER Jenő
NÉMETH Zsolt
ŐRY Csaba
SURJÁN László
SZABÓ Zoltán
SZÁJER József
SZENT-IVÁNYI István
TABAJDI Csaba
VADAI Ágnes
VÁRI Gyula
VASTAGH Pál

* * *

                                                     
1 Υπογραµµίζονται τα ονόµατα των παρατηρητών που ορίζονται βουλευτές.
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΣΕ Η ΕΣΘΟΝΙΑ ΣΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ 1ης ΜΑΪΟΥ 2004

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 7 Απριλίου 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των 6
βουλευτών που όρισε το Κοινοβούλιο της Εσθονίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από 1ης Μαΐου
2004.

Ορίστηκαν1:

BERG Eiki
ILVES Toomas Hendrik
LAAR Mart
OVIIR Siiri
REILJAN Janno
SAVI Toomas

* * *

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΣΕ Η ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ 1ης ΜΑΪΟΥ 2004

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 8 Απριλίου 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των
24 βουλευτών που όρισαν από κοινού η "Γερουσία" και το "Poslanecká Sněmovna" της
Τσεχικής ∆ηµοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από 1ης Μαΐου 2004.

Ορίστηκαν1:

BENE� Miroslav POSPÍ�IL Jiří
EKERT Milan RANSDORF Miloslav
FAJMON Hynek RÖGNEROVÁ Helena
FALBR Richard ROUČEK Libor
HOLÁŇ Vilém SEFZIG Luděk
KONEČNÁ Kateřina �ULÁK Petr
KROUPA Daniel SVOBODA Pavel
LACHNIT Petr TITZ Milo�
LA�TŮVKA Vladimír VACULÍK Josef
LOBKOWICZ Jaroslav ZAHRADIL Jan
MALLOTOVÁ Helena
MA�TÁLKA Jiří
OUZKÝ Miroslav
PALEČKOVÁ Alena

* * *

                                                     
1 Υπογραµµίζονται τα ονόµατα των παρατηρητών που ορίζονται βουλευτές.
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΣΕ Η ΛΕΤΤΟΝΙΑ ΣΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ 1ης ΜΑΪΟΥ 2004

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 23 Απριλίου 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των
9 βουλευτών που όρισε το Κοινοβούλιο της Λεττονίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από 1ης
Μαΐου 2004.

Ορίστηκαν1:

CILEVIČS Boriss
GOLDE Silva
KĀPOSTS Andis
KIR�TEINS Aleksandrs
KĻAVIŅ� Paulis
KRASTS Guntars
LIEPINA Liene
�LESERE Inese
SOKOLOVSKIS Juris

* * *

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΣΕ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ 1ης ΜΑΪΟΥ 2004

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 28 Απριλίου 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των
6 βουλευτών που όρισε το Κυπριακό Κοινοβούλιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από 1ης Μαΐου
2004.

Ορίστηκαν1:

CHRISTODOULIDIS Doros
CHRISTOFOROU Lefteris
DEMETRIOU Panayiotis
MATSAKIS Marios
MAVROU Eleni
VARNAVA George

_______________________

                                                     
1 Υπογραµµίζονται τα ονόµατα των παρατηρητών που ορίζονται βουλευτές.
1 Υπογραµµίζονται τα ονόµατα των παρατηρητών που ορίζονται βουλευτές.



ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 21

∆ελτίο 03.05.2004 - EL - PE 344.003

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

Κατά τη συνεδρίαση της 19ης Απριλίου 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση ότι ο:

κ. Enric Xavier MORERA I CATALÁ

που εξελέγη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αντικατάσταση του κ. Carles-Alfred GASÓLIBA I BÖHM µε
ισχύ από 2 Απριλίου 2004, προσχώρησε στην Οµάδα Verts-ALE.

_____________________________
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ( Κατάσταση στις 26.04.2004)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Regina Bastos Στρέβλωση του ανταγωνισµού στον τοµέα του οίνου P-0836/04

Joaquim Piscarreta Στρέβλωση του ανταγωνισµού στον τοµέα του οίνου P-0837/04

Raquel Cardoso Στρέβλωση του ανταγωνισµού στον τοµέα του οίνου P-0838/04

João Gouveia Στρέβλωση του ανταγωνισµού στον τοµέα του οίνου P-0839/04

Sérgio Marques Στρέβλωση του ανταγωνισµού στον τοµέα του οίνου P-0840/04

Cristiana Muscardini Ακρωτηριασµοί γεννητικών οργάνων των γυναικών P-0841/04

Daniela Raschhofer Προβλεπόµενη οικονοµική ανάπτυξη P-0842/04

Luigi Vinci Σύµφωνη γνώµη της Περιφέρειας Friuli-Venezia Giulia
για την κατασκευή της σιδηροδροµικής γραµµής
υψηλής ταχύτητας Ronchi Sud -Trieste,στο πλαίσιο του
∆ιαδρόµου 5

P-0843/04

Ulpu Iivari Χορήγηση επιδοτήσεων σε ναυπηγεία κατά παράβαση
της κοινοτικής νοµοθεσίας

P-0844/04

Giorgio Celli Κατασκευή "κέντρου ιατρο-υγειονοµικού χαρακτήρα"
στον υγρότοπο του Es Salobar - Es Trenc της
Μαγιόρκας στις Βαλεαρίδες

E-0845/04

Monica Frassoni Κοινοτικοποίηση του άρθρου 2 της Σύµβασης Σένγκεν E-0846/04

Monica Frassoni Μονάδα άντλησης µεταλλικού ύδατος στο Padernello di
Paese (Τρεβίζο)

E-0847/04

Mario Borghezio Χρηµατοδότηση της Πάρµαλατ υπέρ του Προέδρου
Πρόντι;

E-0848/04

Joan Vallvé Καθυστέρηση πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές P-0849/04

Salvador Jové Peres ∆ιόρθωση για µη συµβατή χορήγηση συµπληρωµατικών
ποσοστώσεων (ενίσχυση στη µεταποίηση ντοµατών)

P-0850/04

Gianni Vattimo Καλή µεταχείριση ζωντανών ζώων P-0851/04

Michl Ebner Κατασκευαστικά προγράµµατα στην Ανατολική Αφρική E-0852/04

Terence Wynn Νέος Κανονισµός για την εξαγωγή και αποστολή
σακχάρεως από τις εξαιρετικά αποµακρυσµένες
περιοχές

E-0853/04

Roger Helmer Kοινό εξωτερικό δασµολόγιο E-0854/04

Jean-Maurice Dehousse Ασφάλεια στις Βρυξέλλες E-0855/04
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Ilda Figueiredo Προάσπιση των παραδοσιακών βιοµηχανιών E-0856/04

Vasco Graça Moura Στρέβλωση του ανταγωνισµού στον τοµέα του οίνου P-0857/04

Teresa Almeida Garrett Στρέβλωση του ανταγωνισµού στον τοµέα του οίνου P-0858/04

Torben Lund Οι βαφές µαλλιών και οι σοβαρές τους επιπτώσεις στην
υγεία

P-0859/04

Eluned Morgan Το Σύνταγµα και η χρηµατοδότηση P-0860/04

Jean-Louis Bernié Πρόγραµµα LIFE P-0861/04

Torben Lund Επαπειλούµενες µε ρύπανση από άζωτο περιοχές που
εµπίπτουν στο πρόγραµµα Natura 2000

E-0862/04

Christopher Huhne Αριθµητικά στοιχεία σχετικά µε το εµπόριο E-0863/04

Nelly Maes Γλωσσική πολυµορφία E-0864/04

Miet Smet Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις υπέρ της Φλαµανδικής
Κοινότητας

E-0865/04

Miet Smet Ευρωπαϊκή επιδότηση υπέρ της Φλαµανδικής
Κοινότητας

E-0866/04

Camilo Nogueira Román Πολεοδοµική συµφωνία µε τον ποδοσφαιρικό σύλλογο
Real Madrid και ελεύθερος ανταγωνισµός της αγοράς

E-0867/04

José Ribeiro e Castro Πολυµελείς οικογένειες E-0868/04

Esko Seppänen ECHO και Τσετσενία E-0869/04

Wolfgang Ilgenfritz Άδεια εργασίας για εκµισθούµενο εργατικό δυναµικό
στην Ιταλία

P-0870/04

José Pacheco Pereira Στρέβλωση του ανταγωνισµού στον τοµέα του οίνου P-0871/04

Giovanni Pittella Αρχή της προφύλαξης P-0872/04

Salvador Garriga Polledo Η κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και οι επιπτώσεις της στην κρίση της Αϊτής

E-0873/04

Salvador Garriga Polledo Μποϊκοτάρισµα των εµβολιασµών κατά της
πολυοµελίτιδας από τους νιγηριανούς φονταµενταλιστές

E-0874/04

Michl Ebner Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα βόρεια
της Ουγκάντα

E-0875/04

Struan Stevenson Παράνοµη άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων στα
ύδατα γύρω από τη Νήσο των Αζορών

E-0876/04

Patricia McKenna Επίλυση της σύγκρουσης στο Σουδάν E-0877/04

Antonio Di Pietro Εταιρεία Acque Albule  του Tivoli E-0878/04
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José Ribeiro e Castro Ροµάνο Πρόντι - Νέο κόµµα του κεντρώου χώρου E-0879/04

Paulo Casaca Άρθρο 5 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 E-0880/04

Ilda Figueiredo Εγκατάσταση αποτέφρωσης απορριµµάτων στην
Περιοχή του Κέντρου (Πορτογαλία)

E-0881/04

Piia-Noora Kauppi Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) και Συνθήκη
Ευρατόµ

E-0882/04

Piia-Noora Kauppi Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Πρωτόκολλο
Ευρατόµ

E-0883/04

Piia-Noora Kauppi Προσχώρηση και αποχώρηση από την Ένωση και τη
Συνθήκη Ευρατόµ

E-0884/04

Paulo Casaca Κατάλογος των ειδών βαθύβιων, πελαγικών και
βενθικών ιχθύων

E-0885/04

Piia-Noora Kauppi Το σύστηµα τελών χρήσης των οδικών δικτύων E-0886/04

Bob van den Bos Επιπτώσεις της εισαγωγής κατοικιδίων πτηνών στην
υγεία

E-0887/04

Bob van den Bos Σφαγεία στην Ελλάδα E-0888/04

Nelly Maes Εκλογές στο Ιράν E-0889/04

Margrietus van den Berg Αρµοδιότητα εκπαιδευτών αεροπλοΐας για την
παράδοση µαθηµάτων

E-0890/04

Ilda Figueiredo Παύση λειτουργίας του εργοστασίου της Valeo στην
Πορτογαλία

E-0891/04

Véronique De Keyser Ευρωπαίος Υπερεπίτροπος P-0892/04

Werner Langen Κόστος των διασυνοριακών µεταφορών πίστωσης E-0893/04

Theresa Villiers Οδηγία για τη κατάχρηση αγοράς - εκτελεστικά µέτρα E-0894/04

Jan Andersson Η διαµάχη σχετικά µε τα τέλη που καταβάλλονται στον
λιµένα του Helsingborg

P-0895/04

Francesco Fiori Κροατία E-0896/04

Monica Frassoni και άλλοι Μη ορθή εφαρµογή στην Ιταλία των οδηγιών
1999/74/ΕΚ και 2002/4/ΕΚ για την προστασία των
ωοπαραγωγών ορνίθων

E-0897/04

Erik Meijer Ο εκφοβισµός γνωστών ισραηλινών αντιρρησιών
συνείδησης που αντιτάσσονται στην κατοχή του
παλαιστινιακού εδάφους, µέσω παρατεταµένων και
επαναλαµβανόµενων φυλακίσεων

E-0898/04
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Patricia McKenna Εκπροσώπηση των µεγαλύτερων κρατών µελών στην
εκτελεστική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τραπέζης

E-0899/04

Glenys Kinnock Θηλασµός σε δηµόσιους χώρους E-0900/04

Graham Watson Η µεταχείριση ζώων στις αγορές ζώντων ζώων E-0901/04

Alexandros Alavanos Συνοµιλίες για επίλυση Κυπριακού P-0902/04

Ingo Friedrich Τερµατισµός της προνοµιακής συνδροµής της Επίσηµης
Εφηµερίδας της ΕΚ/ΕΕ (σε έντυπη µορφή) από τα
Ευρωπαϊκά Κέντρα Τεκµηρίωσης

P-0903/04

Richard Corbett Eγγύηση του κατασκευαστή για τα αυτοκίνητα
Mercedes-Benz

E-0904/04

Richard Corbett Προστατευτικά κράνη για τους ποδηλάτες E-0905/04

Graham Watson Καταβολή συµπληρώµατος µισθού στους βρετανούς
εκπαιδευτικούς των  ευρωπαϊκών σχολείων

E-0906/04

Franz Turchi ∆ιαφύλαξη του επαγγέλµατος του οπτοµετρικού E-0907/04

Paolo Bartolozzi Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας E-0908/04

Margrietus van den Berg Εταιρία To serve and Protect - Ολλανδικοί
Σιδηρόδροµοι

E-0909/04

Ingo Friedrich Επιδοτήσεις ελαιών, οργάνωση της αγοράς ελαιών E-0910/04

Nuala Ahern Προστασία των πυρηνικών σταθµών από τροµοκρατικές
επιθέσεις

E-0911/04

John Bowis Οδηγία 2001/83/ΕΚ και απαιτήσεις αναγραφής µε
σύστηµα Μπράϊγ

E-0912/04

Philip Bradbourn Βεβαίωση οδηγού P-0913/04

Caroline Lucas Παράνοµη παγίδευση πουλιών στην Κύπρο E-0914/04

John Bowis Οδηγία 2001/83/ΕΚ και "οριακά προϊόντα" E-0915/04

Proinsias De Rossa Ιρλανδία και νοµοθεσία για την ασφάλεια στη θάλασσα E-0916/04

Proinsias De Rossa Συµµόρφωση της Ιρλανδίας µε την Οδηγία Πλαίσιο περί
Αποβλήτων σχετικά µε την επεξεργασία των αστικών
λυµάτων

E-0917/04

Proinsias De Rossa Τυχαίοι έλεγχοι της ασφάλισης µηχανοκίνητων
οχηµάτων σε οχήµατα από άλλα κράτη µέλη στην
Ιρλανδία

E-0918/04

Proinsias De Rossa Εµπορία ανθρώπων E-0919/04
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Proinsias De Rossa Επεξεργασία των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων στην
Ιρλανδία

E-0920/04

Proinsias De Rossa Ισραηλινά πυρηνικά όπλα E-0921/04

Proinsias De Rossa Φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) επί των υπηρεσιών
που παρέχονται στον ταχυδροµικό τοµέα

E-0922/04

Roger Helmer Πρόγραµµα δράσης για την εµπορία των εκποµπών
αερίων θερµοκηπίου

E-0923/04

Seán Ó Neachtain Κατάρτιση νέου Προγράµµατος για την Ειρήνη ΙΙΙ E-0924/04

Franz Turchi Ιατρική περίθαλψη για αιµοφιλικούς ασθενείς E-0925/04

Claude Turmes Υγιεινή και ασφάλεια στα κοινοτικά θεσµικά όργανα E-0926/04

Claude Turmes Η πρακτική του "πρωτοτύπου" στην ΥΕΕΕΚ E-0927/04

Maurizio Turco Ίση µεταχείριση όσον αφορά τη γραπτή δοκιµασία του
διαγωνισµού COM/Α/3/02, τοµέας 2

P-0928/04

Glyn Ford Προώθηση γαλακτοκοµικών προϊόντων E-0929/04

Glyn Ford Σύλληψη  της  Maral Iklymova στο Τουρκµενιστάν E-0930/04

Cristiana Muscardini Προδιαγραφές για φορητές συσκευές υγρού οξυγόνου E-0931/04

Graham Watson Η συµβολή της αλιείας στην οικονοµία της ΕΕ E-0932/04

John Purvis Ενέργεια από την Κοινοπολιτεία των Ανεξαρτήτων
Κρατών

E-0933/04

Mogens Camre Κατανοµή των προσλήψεων της ΕΕ ανά µισθολογική
κατηγορία A, B, C και D.

P-0934/04

Hans Kronberger Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Περιβάλλον και την
Υγεία - SCALE

P-0935/04

Jens-Peter Bonde Οικονοµική ενίσχυση της ΕΕ για θετική διαφήµιση P-0936/04

Christopher Heaton-Harris Nomisma E-0937/04

Margrietus van den Berg Θρησκευτικές µειονότητες στο Gurajat E-0938/04

Robert Evans Αιθιοπία E-0939/04

Robert Evans Εκκλησίες στην Ινδονησία E-0940/04

Robert Evans Γενετικώς τροποποιηµένοι οργανισµοί (ΓΤΟ) E-0941/04

Gérard Caudron Παραγγελία πλοίων επιδοτούµενων βάσει του νόµου
Pons

E-0942/04

Cristiana Muscardini Πρόγραµµα έρευνας και σκλήρυνση κατά πλάκας E-0943/04
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Paulo Casaca Τεµάχια µικρών διαστάσεων σε προϊόντα διατροφής E-0944/04

Ilda Figueiredo Κοινοτικά επισιτιστικά προγράµµατα για τα ενδεέστερα
άτοµα στην ΕΕ

E-0945/04

Ilda Figueiredo Γάλα για µαθητές στα σχολεία της Πορτογαλίας E-0946/04

Maria Berger Έλεγχος της πρακτικής στην έκδοση θεώρησης
διαβατηρίου

P-0947/04

Paul Rübig Πυρηνική ασφάλεια και διεύρυνση της ΕΕ P-0948/04

Raffaele Costa ∆υσχέρειες για τους ιταλούς επιχειρηµατίες στον τοµέα
των χυτηρίων

P-0949/04

Paul Rübig Εµπόδια στην πλεύση του ∆ούναβη E-0950/04

Angelika Niebler Ερµηνευτικά σηµειώµατα για τη µεταφορά των οδηγιών
περί αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-0951/04

Benedetto Della Vedova ∆ιαδικασίες του  άρθρου 24 του κοινοτικού κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 4253/88

E-0952/04

Cristiana Muscardini Πρακτικές διακρίσεων εκ µέρους της Ρουµανίας E-0953/04

Raffaele Costa ∆υσχέρειες για τους ιταλούς επιχειρηµατίες στον τοµέα
των χυτηρίων

E-0954/04

Philip Claeys ∆ηλώσεις του Επιτρόπου κ. Verheugen σχετικά µε την
ενδεχόµενη προσχώρηση της Τουρκίας

E-0955/04

Brian Crowley Αποδέσµευση, απόσυρση από τη γεωργική
δραστηριότητα και οικογένειες

P-0956/04

Ilda Figueiredo Η εξαγγελθείσα πρόθεση παύσης της λειτουργίας της
Sorefame-Bombardier

P-0957/04

Manuel dos Santos Μεταβίβαση κινδύνου στην τιτλοποίηση δανείων που
πραγµατοποίησε η πορτογαλική κυβέρνηση

P-0958/04

Patricia McKenna Γνωµοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών σχετικά µε
την προσπελασιµότητα των αγροτικών περιοχών

E-0959/04

Jules Maaten Γλωσσικές διακρίσεις κατά την πρόσληψη στα
ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα

E-0960/04

Philip Claeys Συνδροµή σε περιοδικά E-0961/04

Erik Meijer Οι αυξανόµενοι κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία και το
περιβάλλον από την αύξηση των εκποµπών σωµατιδίων
από τις µηχανές αυτοκινήτων

E-0962/04
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Erik Meijer Τα Ευρω -4- πρότυπα και οι συναφείς περιορισµοί στην
τοποθέτηση φίλτρων παγίδευσης σωµατιδίων για την
πρόληψη εκποµπών τους από µηχανές αυτοκινήτων

E-0963/04

Erik Meijer Αντίδραση της ΕΕ στην µακρά και κατ' επανάληψη
φυλάκιση γνωστών ισραηλινών αντιρρησιών
συνειδήσεως λόγω της κατοχής της Παλαιστινιακής
περιοχής

E-0964/04

Philip Claeys ∆ηλώσεις αρχηγών κυβερνήσεων σχετικά µε την
ενδεχόµενη ένταξη της Τουρκίας

E-0965/04

Hiltrud Breyer Μονοπώλιο παροχής υπηρεσιών καπνοδοχοκαθαριστή P-0966/04

Mario Borghezio Κόσοβο: η Ευρώπη υπερασπίζεται τους χριστιανούς και
προστατεύει τις εκκλησίες και τα µοναστήρια

P-0967/04

Christopher Huhne Ηλεκτροµαγνητικό πρότυπο E-0968/04

José Ribeiro e Castro Βενεζουέλα - Πολιτικοί κρατούµενοι και ανθρώπινα
δικαιώµατα

E-0969/04

José Ribeiro e Castro Βενεζουέλα - ∆ηµοψήφισµα E-0970/04

José Ribeiro e Castro Βενεζουέλα - ∆ηµοψήφισµα E-0971/04

José Ribeiro e Castro ∆ίκτυο Natura - Χρηµατοδότηση E-0972/04

José Ribeiro e Castro Εµπόριο ανθρώπινων οργάνων. Απόφαση-πλαίσιο E-0973/04

Guido Sacconi Συµφωνίες ΕΕ / Ελβετίας και εφαρµογή της νοµολογίας
Ronfeldt- Thévenon

P-0974/04

Karl-Heinz Florenz Πολιτική στον τοµέα των χηµικών ουσιών - σύστηµα
REACH

E-0975/04

Avril Doyle Ισότητα ποινών E-0976/04

John Bowis Ασφάλειες υγείας στην Τσεχία E-0977/04

Christopher Huhne Συστατικά ειδών διατροφής E-0978/04

Luigi Vinci Πρωτοβουλία της Γενικής ∆ιοίκησης Χερσαίων
∆υνάµεων στην Τουρκία

E-0979/04

Luigi Vinci Πρωτοβουλία της Γενικής ∆ιοίκησης Χερσαίων
∆υνάµεων στην Τουρκία

E-0980/04

Giovanni Pittella και Guido
Sacconi

Προστασία και διατήρηση του θαλασσίου
περιβάλλοντος

E-0981/04

Piia-Noora Kauppi Η γραµµή του Συµβουλίου για µετακινήσεις χωρίς
θεώρηση διαβατηρίου µεταξύ Ρωσίας και ΕΕ

E-0982/04
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Piia-Noora Kauppi ∆ιαπραγµατεύσεις για µετακινήσεις χωρίς θεώρηση
διαβατηρίου µεταξύ Ρωσίας και ΕΕ

E-0983/04

Piia-Noora Kauppi Ο ρόλος της κόπωσης στα αυτοκινητικά δυστυχήµατα E-0984/04

Antonio Di Pietro Εξαφάνιση παιδιών στη Μοζαµβίκη P-0985/04

Richard Corbett ∆ιαµάντια του αίµατος E-0986/04

Yasmine Boudjenah Ευρωπαϊκό πρόγραµµα επισιτιστικής βοήθειας στους
ενδεέστερους

E-0987/04

Yasmine Boudjenah Ευρωπαϊκό πρόγραµµα επισιτιστικής βοήθειας στους
ενδεέστερους

E-0988/04

Jan Wiersma Πρόσφατες ταραχές µεταξύ των Κούρδων της Συρίας
και των συριακών αρχών (Μάρτιος 2004)

E-0989/04

Jan Wiersma Πρόσφατες ταραχές µεταξύ των Κούρδων της Συρίας
και των συριακών αρχών (Μάρτιος 2004)

E-0990/04

Antonio Di Pietro Εξαφάνιση παιδιών στη Μοζαµβίκη E-0991/04

Francesco Fiori Τηλεπικοινωνίες P-0992/04

Proinsias De Rossa Προστασία του παιδιού και κοινοτικά προγράµµατα µε
προορισµό τους νέους

E-0993/04

Proinsias De Rossa Προστασία του παιδιού και µελλοντικά κοινοτικά
προγράµµατα µε προορισµό τους νέους

E-0994/04

Bartho Pronk Περιοριστικά µέτρα που έχουν εκπονήσει κάποια κράτη
µέλη της ΕΕ, και τα οποία είναι αντίθετα µε το
κατοχυρωµένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση δικαίωµα
ίσης µεταχείρισης

E-0995/04

Bartho Pronk Περιοριστικά µέτρα που έχουν εκπονηθεί από την
Ελβετία και τα οποία είναι αντίθετα µε το
κατοχυρωµένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση δικαίωµα
ίσης µεταχείρισης

E-0996/04

Dominique Souchet ∆ιάθεση στην αγορά των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων

E-0997/04

Monica Frassoni Χρήση των κοινοτικών πόρων σε βάρος των τόπων
κοινοτικής σηµασίας (ΤΚΣ) κα ζώνες ειδικής
προστασίας (ΖΕΠ) στην Basilicata (Ιταλία)

E-0998/04

Daniel Hannan Σύνδεση σειρών πυλώνων υψηλής τάσης στον δήµο
Civitella Paganico

P-0999/04

Michiel van Hulten ∆ηµοσίευση του βιβλίου "Τα σύνορα της Ευρώπης" του
επιτρόπου κ. Bolkestein

P-1000/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Ulla Sandbæk Κριτικός διάλογος µε τους θρησκευτικούς ιθύνοντες του
Ιράν για τις µειονότητες

P-1001/04

Olivier Dupuis Νέα επίθεση του Κρεµλίνου εναντίον αγωνιστών των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και εναντίον της δηµοκρατίας

E-1002/04

Daniel Hannan Κατασκευή Ρουµανικού αυτοκινητοδρόµου E-1003/04

Daniel Hannan Κίνδυνοι για την ειρήνη και τη δηµοκρατία στην
Ατζαρία

E-1004/04

Alexander de Roo Σχέδιο κατασκευής αγωγού από το σταθµό υδροληψίας
Cerro Blanco (Rio Grande) µέχρι το σταθµό
επεξεργασίας πόσιµου ύδατος του "El Atabal"

E-1005/04

Camilo Nogueira Román Η δολοφονία του Αχµέτ Γιασίν από το κράτος του
Ισραήλ

E-1006/04

Manuel Medina Ortega Κατανοµή της θέσης  POSEI στον Προϋπολογισµό του
2004

P-1007/04

Albert Maat και Neil Parish ∆ιάσκεψη της Παγκόσµιας Οργάνωσης για την Υγεία
των Ζώων (ΟΙΕ) σχετικά µε τον εµβολιασµό κατά των
επιζωοτιών

E-1008/04

Johannes Voggenhuber Αυτοκινητόδροµος στο Lobau P-1009/04

Johannes Voggenhuber Αυτοκινητόδροµος Lobau E-1010/04

Olivier Dupuis Ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση  των δικαιωµάτων
του ανθρώπου στο Βιετνάµ και το Λάος

E-1011/04

Mario Borghezio Ποιος επιδιώκει να αποτρέψει τις έρευνες για τις απάτες
στην Eurolandia;

E-1012/04

Franz Turchi Αύξηση των διδάκτρων στα ευρωπαϊκά σχολεία E-1013/04

Ακυρωθείσα ερώτηση E-1014/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Αλιεία γαρίδας στο Svalbard E-1015/04

María Sornosa Martínez Προστασία της ΤΚΕ ES 5223037 στο Oropesa-
Benicàssim (Αυτόνοµη Περιφέρεια της Βαλένθια)

E-1016/04

María Sornosa Martínez Υποβάθµιση του φυσικού δρυµού της Albufera
(Βαλένθια)

E-1017/04

María Sornosa Martínez Χωροταξικό σχέδιο και η επίδρασή του στον φυσικό
δρυµό της Albufera (Βαλένθια)

E-1018/04

María Sornosa Martínez Ανησυχητική µείωση του πληθυσµού αλιευτικών ειδών
στη λίµνη της Albufera (Βαλένθια)

E-1019/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Cristiana Muscardini Κρίσιµη κατάσταση στην αγορά σιδηρούχων µετάλλων E-1020/04

Paolo Bartolozzi ∆έσµευση στα τελωνεία εισαγόµενων εµπορευµάτων
υπό διαµετακόµιση

E-1021/04

Ilda Figueiredo Εγκαίνια νέου εργοστασίου της Lactogal στη Vila do
Conde

E-1022/04

Ilda Figueiredo Εκσυγχρονισµός του πορτογαλικού αλιευτικού στόλου E-1023/04

Alexandros Alavanos Ολυµπιακή Αεροπορία E-1024/04

Alexandros Alavanos Υπερβολικά µεγάλη συγκέντρωση µικροσωµατιδίων
στην ατµόσφαιρα της Αθήνας

E-1025/04

Joachim Wuermeling "Ζύγιση κατ΄ άξονα" των φορτηγών στα
γερµανοτσεχικά σύνορα

P-1026/04

Marie Isler Béguin Tήρηση της κοινοτικής νοµοθεσίας για το περιβάλλον P-1027/04

Nicole Thomas-Mauro Ένταση στην αγορά χάλυβα P-1028/04

Eija-Riitta Korhola Εθνοτικές διακρίσεις στη χρηµατοδότηση και διαχείριση
της ανασυγκρότησης του Ιράκ

E-1029/04

Olivier Dupuis Σρεµπρενίτσα E-1030/04

Alexander de Roo Oostzanerveld: οικότοπος πτηνών  απειλούµενος από
κατασκευή οικιών και η δεύτερη σήραγγα Coen

E-1031/04

Ilda Figueiredo Χώρος υγειονοµικής ταφής "Aterro Sanitário do Oeste
(ASO)", στην Πορτογαλία

E-1032/04

Ilda Figueiredo Για την προάσπιση του δηµόσιου δανεισµού στις
πορτογαλικές βιβλιοθήκες

E-1033/04

Ilda Figueiredo Παρατυπίες στους διαγωνισµούς που διοργανώνει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

E-1034/04

Joachim Wuermeling Χορήγηση θεώρηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση E-1035/04

Joachim Wuermeling Χορήγηση θεώρησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση E-1036/04

Joachim Wuermeling Έλεγχοι τροφίµων στις υπό ένταξη χώρες E-1037/04

Avril Doyle Προτεινόµενη οδηγία για την επιθεώρηση των
πυρηνικών εγκαταστάσεων Sellafield

P-1038/04

Daniel Cohn-Bendit Υποψηφιότητα της επιτρόπου Reding στις ευρωπαϊκές
εκλογές

P-1039/04

Enrico Ferri Κριτήρια εγγραφής επιβητόρων  ίππων στο σχετικό
µητρώο,  µεταφορά των κοινοτικών κανονιστικών
ρυθµίσεων

P-1040/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

W.G. van Velzen Φορητότητα αριθµού στην κινητή τηλεφωνία P-1041/04

Roger Helmer και Charles
Tannock

Συντάξεις: διακρίσεις εις βάρος των ιδιωτικών
ασφαλίσεων

E-1042/04

Jens-Peter Bonde Ελευθερία του Τύπου E-1043/04

Jens-Peter Bonde Η σύλληψη του Χανς-Μάρτιν Τίλλακ E-1044/04

Eija-Riitta Korhola ∆ηµοσιονοµικές διατάξεις σχετικά µε έργα
αναπτυξιακής συνεργασίας

E-1045/04

Ulpu Iivari Ο εφοδιασµός για τα έργα αναπτυξιακής συνεργασίας E-1046/04

Christine De Veyrac Χρήση των γαλλικών ως γλώσσας εργασίας στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

E-1047/04

Antonio Di Pietro Σιδηροδροµική γραµµή Τορίνο-Λυών E-1048/04

Maurizio Turco και άλλοι ∆ραστηριότητα των κινεζικών µυστικών υπηρεσιών
κατά των αντιφρονούντων Ουιγούρων που κατοικούν
στη Γερµανία

E-1049/04

José Ribeiro e Castro Σχέδιο Iusimpresa.com E-1050/04

Paulo Casaca Επιβεβαίωση της θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σχετικά µε την εγκυρότητα του άρθρου 15 του
Κανονισµού ΕΚ αριθ. 1954/20031

E-1051/04

Christopher Heaton-Harris Πρόστιµα της ΕΕ E-1052/04

Olivier Dupuis Υπόθεση Zakaiev E-1053/04

Franz Turchi Αύξηση των διδάκτρων στα ευρωπαϊκά σχολεία E-1054/04

Raffaele Costa Έλλειψη ταχείας και αποτελεσµατικής προστασίας επί
θεµάτων ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας

E-1055/04

Benedetto Della Vedova και
Marco Cappato

Συνεννοήσεις που περιορίζουν τον ανταγωνισµό µεταξύ
ποδοσφαιρικών εταιρειών

E-1056/04

María Sornosa Martínez Συνέπειες για τον κοινοτικό τοµέα κλωστοϋφαντουργίας
ορισµένων εµπορικών πρακτικών της Κίνας

E-1057/04

Mary Honeyball Επαλήθευση της καλής πίστης των εµπειρογνωµόνων E-1058/04

Bart Staes Ενέργειες για την απελευθέρωση του Arjan Erkel E-1059/04

Bart Staes Ενέργειες για την απελευθέρωση του Arjan Erkel E-1060/04

Olivier Dupuis Επανασύσταση   της οικογένειας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση

P-1061/04

Christine De Veyrac Μεταναστευτικές και οικονοµικές επιπτώσεις από τη
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

P-1062/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Marie-Françoise Duthu Σύρραξη µεταξύ Ρωσίας και Τσετσενίας -
∆ιαµεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
κυβερνήσεις των Vladimir Putin και Aslan Maskhadov

P-1063/04

André Brie Αντιφάσεις σε σχέση µε την κατασκευή της νέας
εθνικής οδού S 282 στο ελεύθερο κράτος της Σαξονίας

E-1064/04

Anna Karamanou "Νόµιµη" λειτουργία δικτύων παιδοφιλίας στην
Ευρώπη-Nέοι Ντιτρού;

E-1065/04

Graham Watson Χορηγηθείσες κοινοτικές επιδοτήσεις στη Naveco E-1066/04

Joan Vallvé Προστασία της "Αλµπουφέρα" της Βαλένθια E-1067/04

Joan Vallvé Εκτροπή µεταξύ των ποταµών Σούκερ και Βιναλοπό E-1068/04

Nicole Thomas-Mauro Αντιφάσεις της Επιτροπής όσον αφορά τον οίνο E-1069/04

Olivier Dupuis ∆ιώξεις κατά του Αντρέι Μιρόνοφ, ρώσου αγωνιστή για
την δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα

E-1070/04

Cristiana Muscardini Αύξηση της κερδοσκοπίας και κρίση του συστήµατος E-1071/04

Roberta Angelilli Ιστορική αναπαράσταση της πρώτης ζωντανής φάτνης
στην πόλη του Greccio

E-1072/04

Proinsias De Rossa Αρχιτεκτονική ποιότητα σε αστικά και αγροτικά
περιβάλλοντα

E-1073/04

Proinsias De Rossa Ανθρώπινα δικαιώµατα και Συµφωνία του Κοτονού E-1074/04

Ilda Figueiredo Παύση λειτουργίας του εργοστασίου της Gamic, Ε.Π.Ε.,
στην Πορτογαλία

E-1075/04

Christopher Heaton-Harris Αλιείς στρειδιών και µυδιών E-1076/04

Adriana Poli Bortone Αλβανικές ΜΚΟ δικαιούχοι κοινοτικών κεφαλαίων E-1077/04

Philip Claeys Πολιτική ουδετερότητα περιφερειακού Infopunt  Europa
(Ενηµερωτικού γραφείου για την Ευρώπη) της
Φλαµανδικής  Βραβάνδης

P-1078/04

Proinsias De Rossa Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων E-1079/04

Proinsias De Rossa Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων E-1080/04

Maria Sanders-ten Holte Τα µικρότερα Ευρωπαϊκά Σχολεία E-1081/04

Adeline Hazan Απόφαση της Ολλανδίας να απελαθούν περισσότερα
από 26.000 άτοµα των οποίων απερρίφθησαν οι αιτήσεις
χορήγησης ασύλου

P-1082/04

Rolf Linkohr Μηχανισµοί για την εφαρµογή των σχεδίων του
Πρωτοκόλλου του Κυότο

P-1083/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Richard Howitt Ενδεχόµενη παραβίαση της οδηγίας 94/45/ΕΚ του
Συµβουλίου για τη θέσπιση µιας ευρωπαϊκής επιτροπής
επιχείρησης στο πλαίσιο των απολύσεων που
ανακοίνωσε η FLS Aerospace

P-1084/04

Paul Lannoye Αξιολόγηση των φυτοφαρµακευτικών προϊόντων µε
βάση την οδηγία 91/414/ΕΟΚ

P-1085/04

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Νοµοθεσία σχετικά µε το γιαούρτι P-1086/04

Kyösti Virrankoski Το φιλανδικό Natura 2000 - ασάφειες ως προς το δίκτυο P-1087/04

Arlene McCarthy Πιθανή παραβίαση της οδηγίας σχετικά µε τη θέσπιση
µιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης όσον αφορά τις
απολύσεις που ανήγγειλε η FLS Aerospace

P-1088/04

Hiltrud Breyer ∆ιασφάλιση ζωικής ινσουλίνης E-1089/04

Alexandros Alavanos Κοινωνικός διάλογος στο Cedefop E-1090/04

Marjo Matikainen-Kallström Αιτήσεις για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας εκ µέρους
ιδιωτών

E-1091/04

Jean Lambert ∆ιακρίσεις βάσει κάστας P-1092/04

Armin Laschet Η διεξαγωγή διεθνών αγώνων του γερµανικού
ποδοσφαιρικού συλλόγου TSV Alemannia Aachen στο
γήπεδο Κερκράντε της Ολλανδίας

P-1093/04

Avril Doyle Εκλογικό δικαίωµα κρατουµένων E-1094/04

Piia-Noora Kauppi Ανταγωνισµός στον τοµέα των ταχυδροµικών
υπηρεσιών

E-1095/04

Christopher Huhne Άµεσες ξένες επενδύσεις εντός ΕΕ E-1096/04

Adriana Poli Bortone Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2331/2003 E-1097/04

Erik Meijer ∆ιασφάλιση της λειτουργίας των εργοστασίων
κατασκευής τραµ και βαγονιών κατόπιν των
συγκεντρώσεων στην βιοµηχανία, της ελευθέρωσης των
µεταφορών και των εξοικονοµήσεων εκ µέρους των
αρχών

E-1098/04

Erik Meijer Μέτρα για την διασφάλιση της λειτουργίας των
εργοστασίων κατασκευής τραµ και βαγονιών λόγω
µεγάλων διακυµάνσεων στις παραγγελίες

E-1099/04

Piia-Noora Kauppi Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων σε
προηγούµενες διευρύνσεις

E-1100/04

Piia-Noora Kauppi Η ανάγκη για παρατηρητές φωκαινών E-1101/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Piia-Noora Kauppi Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων σε
προηγούµενες διευρύνσεις

E-1102/04

Matti Wuori ∆ιακρίσεις βάσει κάστας P-1103/04

Francesco Speroni Γλυκοµπανάνες P-1104/04

Massimo Carraro Πρώτες ύλες P-1105/04

Sebastiano Musumeci Εµβόλιο για τη νόσο της "κυανής γλώσσας" P-1106/04

Dirk Sterckx ∆ιοικητικό κόστος για την προετοιµασία φακέλου
επιδοτήσεως

P-1107/04

Dorette Corbey Γεωτρήσεις για φυσικό αέριο στην Waddenzee P-1108/04

Paul Rübig Περιορισµός των φοροαπαλλαγών για εισοδήµατα από
το εξωτερικό

E-1109/04

Christine De Veyrac ∆ιευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών E-1110/04

Marco Cappato Σεβασµός της ελευθερίας του Τύπου στην Τυνησία E-1111/04

Ilda Figueiredo Μη ανανέωση της αλιευτικής συµφωνίας ΕΕ-Μαρόκου E-1112/04

Ilda Figueiredo Κλείσιµο της βιοµηχανίας υποδηµατοποιίας Gabor E-1113/04

Proinsias De Rossa Πολιτική άµυνα E-1114/04

Proinsias De Rossa Εφαρµογή της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ σχετικά µε τις
διακρίσεις στο χώρο εργασίας στην Ιρλανδία

E-1115/04

Uma Aaltonen Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για παιδιά και εφήβους
στη διευρυνόµενη ΕΕ

P-1116/04

Christopher Huhne Κοινοτική οδηγία για την "εργασία σε ύψος" E-1117/04

Michl Ebner Ισότητα ανδρών και γυναικών E-1118/04

Michl Ebner Ισότητα ευκαιριών E-1119/04

Bartho Pronk Παραχάραξη χαρτονοµισµάτων ευρώ E-1120/04

Mario Mastella Το ιταλικό αίτηµα για την έκδοση του τροµοκράτη
Τσέζαρε Μπατίστι

P-1121/04

Ακυρωθείσα ερώτηση P-1122/04

Roy Perry Προσφυγή σε αστικά δικαστήρια P-1123/04

Neil MacCormick Φορολογικές διευκολύνσεις για ιπποφορβεία P-1124/04

Daniela Raschhofer Προγράµµατα της ΕΕ για την Τουρκία - πιθανές
επιπτώσεις της ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ ως
πλήρες κράτος µέλος

P-1125/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Véronique De Keyser Χρήση των διαρθρωτικών πόρων P-1126/04

Alexander de Roo Γεωτρήσεις: σηµαντική απειλή για την Waddenzee P-1127/04

Piia-Noora Kauppi Στρατηγική αναθεώρηση στην περίπτωση κατά την
οποία οι κυριότεροι οικονοµικοί εταίροι της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν επικυρώσουν το Πρωτόκολλο
του Κιότο

E-1128/04

Piia-Noora Kauppi και Gordon
Adam

Συµπεράσµατα της έκθεσης αξιολόγησης από οµοτίµους
ΟΘΑΕ/ΟΠΑ σχετικά µε την πυρηνική ασφάλεια στη
Βουλγαρία και αναθεώρηση των προϋποθέσεων
κλεισίµατος των µονάδων 3 και 4 του ΠΣ Κοζλοντούι

E-1129/04

Piia-Noora Kauppi και Gordon
Adam

Συµπεράσµατα της έκθεσης αξιολόγησης από οµοτίµους
ΟΘΑΕ/ΟΠΑ σχετικά µε την πυρηνική ασφάλεια στη
Βουλγαρία και αναθεώρηση των προϋποθέσεων
κλεισίµατος των µονάδων 3 και 4 του ΠΣ Κοζλοντούι

E-1130/04

Graham Watson Εξαίρεση του Γιβραλτάρ από την Υπηρεσία Εξωτερικών
Συνόρων

E-1131/04

Monica Frassoni Παραβίαση του δικαιώµατος περιβαλλοντικής
ενηµέρωσης και άσκηση διώξεων εκ µέρους των
ιταλικών αρχών

E-1132/04

Erik Meijer Η προσωρινή παράκαµψη του σιδηροδροµικού κόµβου
στην πόλη Breda των Κάτω Χωρών από τους συρµούς
της µελλοντικής γραµµής υψηλής ταχύτητας προς το
Βέλγιο και τη Γαλλία

E-1133/04

Erik Meijer Η µη προσβασιµότητα στο σιδηροδροµικό κόµβο
διεθνών µεταφορών στην πόλη Breda των Κάτω Χωρών
λόγω διαφωνίας µεταξύ σιδηροδροµικών επιχειρήσεων

E-1134/04

Erik Meijer Αρνητικές τάσεις σε θέµατα στέγασης, υγείας και
απασχόλησης του πληθυσµού Ροµ στη Σλοβακία και
επιπλέον κίνητρα για την αντιστροφή των εν λόγω
τάσεων

E-1135/04

Erik Meijer Περιορισµός του εκλογικού δικαιώµατος στις εκλογές
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη Βόρειο Ιρλανδία
κατά 16,5% µέσω περίπλοκων διαδικασιών εγγραφής
στους εκλογικούς καταλόγους σε ετήσια βάση

E-1136/04

Kyösti Virrankoski Ριζικές αλλαγές στις ενισχύσεις προς τις ατοµικές
επιχειρήσεις

E-1137/04

Kyösti Virrankoski Ενισχύσεις στις επιχειρήσεις, το άρθρο 87, παρ. 3, της
Συνθήκης ΕΚ και επιλέξιµες περιοχές

E-1138/04

Glenys Kinnock Βιρµανία P-1139/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Adeline Hazan Απόφαση της Ολλανδίας να απελαθούν περισσότερα
από 26.000 άτοµα των οποίων απερρίφθησαν οι αιτήσεις
χορήγησης ασύλου

P-1140/04

Göran Färm Ευρωπαϊκά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ P-1141/04

Piia-Noora Kauppi Έλεγχος των γραφείων υιοθεσίας που λειτουργούν
διαδικτυακώς

E-1142/04

Monica Frassoni Περιοχή οικολογικής προστασίας Torbiere del Sebino
(Brescia)

E-1143/04

Ilda Figueiredo Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη Σήραγγα
της Αµορέιρας

E-1144/04

Ilda Figueiredo ∆ηµιουργία κοινοτικού ελεγκτικού φορέα E-1145/04

Ilda Figueiredo Υαλοβιοµηχανία στη Marinha Grande E-1146/04

Ilda Figueiredo Κατάργηση των ενισχύσεων στη βιοµηχανία
κονσερβοποίησης στην Πορτογαλία

E-1147/04

Renato Brunetta Εντοπισµός παλαιοσιδηρικών στην αγορά της Ένωσης P-1148/04

Renato Brunetta ∆υνατότητα εξεύρεσης άχρηστων µετάλλων στην αγορά
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-1149/04

Giovanni Pittella Το κραχ της Πάρµαλατ E-1150/04

Elizabeth Lynne Χορήγηση άδειας για ιατρική θεραπεία στο εξωτερικό P-1151/04

Erik Meijer Συνέπειες των ευρωπαϊκών κανονισµών για τους
διαγωνισµούς ανάθεσης έργων και εξασφάλιση της
συνέχισης της απασχόλησης- Η εµπειρία των
σιδηροδροµικών σταθµών στια Κάτω Χώρες

E-1152/04

Erik Meijer Αµέλειες στα δηµόσια µέσα µεταφοράς στις διεθνείς
γραµµές µεταξύ ηπειρωτικής Ευρώπης και Ιρλανδίας
και αποτυχία στις ανταποκρίσεις

E-1153/04

Brice Hortefeux Αγώνας κατά της τροµοκρατίας P-1154/04

Marco Formentini Αίτηµα για παρέµβαση της Επιτροπής στη διαµάχη
µεταξύ της εταιρίας Invesmart bv και της ∆ηµοκρατίας
της Τσεχίας αναφορικά µε τη χρεοκοπία της Union
Banka.

P-1155/04

Chris Davies Ιός του έρπητος koi στους κυπρίνους E-1156/04

Charles Tannock ∆ιωκόµενοι χριστιανοί στο Σρι Λάνκα E-1157/04

Charles Tannock Η φυλάκιση του Jorge Luis Garéia Perey στην Κούβα E-1158/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Charles Tannock Η προστασία των αποθεµάτων ιχθύων από τον
κορµοράνο

E-1159/04

Mario Mauro Κλάδος χυτηρίων: έλλειψη πρώτων υλών E-1160/04

Mario Mauro Κλάδος χυτηρίων: έλλειψη πρώτων υλών E-1161/04

Maurizio Turco Στρατολόγηση και χρησιµοποίηση παιδιών σε ένοπλες
συγκρούσεις

E-1162/04

Maurizio Turco Στρατολόγηση και χρησιµοποίηση παιδιών σε ένοπλες
συγκρούσεις

E-1163/04

Maurizio Turco Στρατολόγηση παιδιών στις Ένοπλες ∆υνάµεις σε χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-1164/04

Maurizio Turco Στρατολόγηση παιδιών στις Ένοπλες ∆υνάµεις σε χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-1165/04

Christopher Huhne Πρόγραµµα βοήθειας στη µελισσοκοµία E-1166/04

José Ribeiro e Castro Κανονισµός 1954/2003: Αλιευτικές δραστηριότητες
στην ΑΟΖ (Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη των
Αζόρων

P-1167/04

Caroline Lucas Προµήθεια ξυλείας για τα κτήρια του Συµβουλίου E-1168/04

Eryl McNally Ενίσχυση της βιοϊατρικής έρευνας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση

P-1169/04

Manuel dos Santos Κατασκευή της σήραγγας στην Αµορέιρας (Λισσαβόνα) P-1170/04

Reinhold Messner Το φράγµα της Mularroya και η παροχέτευση του
ποταµού Jalón στην Αραγονία

E-1171/04

Joan Vallvé Ευρωπαϊκή Αµυντική ΄Ενωση E-1172/04

Christel Fiebiger Προστασία των προς πάχυνση κουνελιών E-1173/04

Christel Fiebiger Αντιθέσεις στη διαδικασία εξαίρεσης της περιοχής
οικοτόπου χλωρίδας και πανίδας DE 4733 301 αριθ. 29
Thüringer Liste "Westliche Schmücke - Spatenberge"
(Kahle Schmücke)

E-1174/04

Barbara Weiler Προστασία των καταναλωτών σε πιστωτικές συµβάσεις E-1175/04

Charles Tannock Ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόµων - οδηγία ΕΕ του
1991 - οδηγία 91/440/ΕΟΚ

E-1176/04

Monica Frassoni Θαλάσσιος πυθµένας της Αδριατικής λεκάνης E-1177/04

Avril Doyle Ισότητα ευκαιριών στον τοµέα της απασχόλησης και της
επαγγελµατικής κατάρτισης για τους Ευρωπαίους
πολίτες σε ολόκληρη την Κοινότητα

E-1178/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Robert Goebbels Συνολική έκθεση παρακολούθησης των προετοιµασιών
της Σλοβενία εν όψει της προσχώρησής της

E-1179/04

Hans Kronberger Kυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Λιβύης P-1180/04

Salvador Jové Peres ∆ιόρθωση για µη συµβατή χορήγηση συµπληρωµατικών
ποσοστώσεων µεταποιηµένης ντοµάτας

P-1181/04

Cristiana Muscardini Ιστοθέσεις ∆ιαδικτύου και "εικονικοί" κανόνες P-1182/04

Claude Moraes Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε βάρος των
φοιτητών της φυλής Ορόµο στην Αιθιοπία

E-1183/04

Catherine Stihler Κάρτα Υγείας ΕΕ και οδοντιατρική E-1184/04

Avril Doyle Χρηµατοδότηση για τον αρχαιότερο εν λειτουργία φάρο
της Ευρώπης

E-1185/04

María Sornosa Martínez και
María Valenciano Martínez-
Orozco

Επιπτώσεις της κατασκευής και της επέκτασης λιµένων
στο Alicante στην υποθαλάσσια παράκτια χλωρίδα
(posidonia oceanica)

E-1186/04

Johanna Boogerd-Quaak Μέτρα για τεχνάσµατα στον τοµέα των σιτηρών E-1187/04

Alexander de Roo ∆ασµοί αντιντάµπιγκ  στην εισαγωγή λαµπτήρων
χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας

E-1188/04

Philip Claeys ∆εύτερη εκδοχή της έκθεσης για τον αντισηµιτισµό από
το Ευρωπαϊκό  Παρατηρητήριο για τα φαινόµενα
αντισηµιτισµού και ξενοφοβίας (EUMC)

E-1189/04

Joan Vallvé Forum των Πολιτισµών 2004 P-1190/04

Angelika Niebler Αλλαγή φορέα ασφάλισης ασθενείας µέσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

E-1191/04

Emmanouil Mastorakis Ελληνικό Εθνικό Κτηµατολόγιο E-1192/04

John Bowis Πολιτική ανταγωνισµού E-1193/04

Charles Tannock Αγροτική νοµοθεσία στη Βαλένθια E-1194/04

Roberta Angelilli Αίτηµα έκδοσης του καταδικασθέντος Achille Lollo και
άρση του καθεστώτος του πολιτικού πρόσφυγα

E-1195/04

Roberta Angelilli Αδικαιολόγητη αύξηση των διοδίων στους
αυτοκινητοδρόµους

E-1196/04

Paolo Bartolozzi Προβλήµατα του κλωστοϋφαντουργικού τοµέα στην
Ιταλία

E-1197/04

Sérgio Marques Πρόσβαση των εξαιρετικά αποµεµακρυσµένων
περιφερειών στα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία κατά την περίοδο
µετά το 2006

E-1198/04
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (Β5-0071/2004) 20 Απριλίου 2004

10 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Michl EBNER Ελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -
Εκχωρήσεις µεγάλων ποσοτήτων ύδατος για
υδροηλεκτρικούς σκοπούς

H-0160/04

Linda McAVAN Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη H-0186/04

Carlos LAGE Παύση των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών εργοστασίων
της εταιρίας Bombardier

H-0193/04

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

κα  SCHREYER

Ulla SANDBÆK Συνέχεια που δίδεται σε πρότυπα έργα και µετασχηµατισµός
σε πολυετή προγράµµατα

H-0158/04

κα  BOLKESTEIN

Othmar KARAS Μελέτη των επιπτώσεων από την συµφωνία Basel II στις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις

H-0159/04

Bill NEWTON DUNN Κλοπή προσωπικών δεδοµένων H-0180/04

Malcolm HARBOUR Απόφαση Gambelli H-0188/04

Reino PAASILINNA Συγκέντρωση των ΜΜΕ H-0189/04
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κ. NIELSON

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Αίτηµα για διευκρινίσεις σε απαντήσεις της Επιτροπής
σχετικά µε την Κούβα

H-0164/04

Patricia McKENNA Τα προγράµµατα του ∆ΝΤ και οι συνολικοί στόχοι της ΕΕ για
την εξάλειψη της φτώχειας

H-0166/04

_______________________
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 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 24 0 Η ΄Ωρα των Ερωτήσεων προς το
Συµβούλιο αποσύρθηκε από την Η∆

Επιτροπή 52 10 41 10 0 1 0 κα de PALACIO
κ. DIMAS
κα SCHREYER
κ. BOLKESTEIN
κ. NIELSEN

Σύνολο 76 10 41 10 0 1 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 323

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

12.01.2004 12.04.2004 35

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 21

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 58

                                                     
1 Κατάσταση στις  22.04.2004
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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 59

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 68

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

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 13

9/2004 342.103 Marie Anne ISLER BÉGUIN et Jean
LAMBERT

Κοινοτικό καθεστώς οικολογικού πρόσφυγα 09.02.2004 09.05.2004 28

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 6
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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 159

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 38

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 45

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 41

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

Η θρησκευτική ελευθερία 23.*2.2004 23.05.2004 22

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 109
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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 37

19/2004 344.007 Nello Musumeci Tο οργανωµένο έγκληµα 17.03.2004 06.05.2004 8

20/2004 344.008 Marie Anne Isler Béguin Tα θεµελιώδη δικαιώµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και την προώθηση µιας νέας ευρωπαϊκής συνείδησης
του πολίτη βασισµένης στην αλληλεγγύη

18.03.2004 06.05.2004 15

21/2004 344.009 Jean-Louis Bernié, Yves Butel, Alain
Esclopé, Véronique Mahtieu και Jean
Saint- Josse

Η αναγνώριση της ιδιοµορφίας του οίνου και την
προστασία του ευρωπαϊκού αµπελοοινικού τοµέα

18.03.2004 06.05.2004 57

22/2004 344.010 Dana Scallon, Hiltrud Breyer, Patsy
Sörensen και Hans Blokland

Η προστασία του παιδιού από κακοποιήσεις
οφειλόµενες σε παραφιλίες

22.03.2004 06.05.2004 51

23/2004 344.011 Marie Anne Isler Béguin Η βελτιστοποίηση των πλαισίων οικονοµικών
συναλλαγών της ΕΕ µε τις τρίτες χώρες

22.03.2004 06.05.2004 10

24/2004 344.012 Jean-Thomas Nordmann, Glyn Ford
και Lennart Sacrédeus

Ο  αντισηµιτισµός 29.03.2004 06.05.2004 58
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25/2004 344.264 Caroline Lucas, Jean Lambert  και
Paul Lannoye

Tα προβλήµατα υγείας που συνδέονται µε την έκθεση
στις ακτινοβολίες TETRA

29.03.2004 06.05.2004 23

26/2004 344.265 Marie Anne Isler Béguin, Jan
Wiersma, Hans Modrow, Charles
Tannock και Samuli Pohjamo,

Πρόγραµµα κοινοτικής δράσης υπέρ των κατοίκων
των περιοχών που µολύνθηκαν από την καταστροφή
του Τσερνοµπίλ

29.03.2004 06.05.2004 37

27/2004 344.467 Marie Anne Isler Béguin Η αρχή της ανάµιξης σε θέµατα περιβάλλοντος 29.03.2004 06.05.2004 16

28/2004 344.468 Hans-Gert Poettering, Enrique Barón
Crespo, Graham R. Watson και
Charles Pasqua

Η κατάσταση των απαχθέντων στην Κολοµβία 31.03.2004 06.05.2004 169

29/2004 344.741 Miquel Mayol i Raynal, Ian Hudghton,
Nelly Maes, Camilo Nogueira Román
και Josu Ortuondo Larrea

Η αναγνώριση του δικαιώµατος της αυτοδιάθεσης 19.04.2004 06.05.2004 14

30/2004 344.894 John Bowis, Jillian Evans, Imelda
Read, Catherine Stihler και Diana
Wallis

Η ενδοµητρίωση 19.04.2004 06.05.2004 35

31/2004 344.895 Caroline Lucas, Paul Lannoye, Inger
Schörling και Patricia McKenna

Η εµπορία τροφίµων για παιδιά 19.04.2004 06.05.2004 24
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32/2004 344.896 Jean Lambert, Caroline Lucas, Matti
Wuori και Alima Boumediene-Thiery

Ο θάνατος πολιτών Σιχ στο Παντζάµπ και στην Ινδία
το 1984

19.04.2004 06.05.2004 15

33/2004 345.097 Carmen Cerdeira Morterero Η πρόσβαση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στις
εκλογές του  2004 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

21.04.2004 06.05.2004 32

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

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-µηνία ΄Εγγραφο

BROK
(PPE-DE)

Συµφωνία-πλαίσιο µε το ΠΑΚΙΣΤΑΝ AFET (O) 14.04.04 C5-0659/01

________________________
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο για τις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων  -
Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 2/2004

AGRI
CONT

SEC (04) 215
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Εκσυγχρονισµός της
κοινωνικής προστασίας για περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας, µια εκτενής προσέγγιση για την ανταµοιβή της εργασίας

FEMM
EMPL

COM (03) 842
τελ.

 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και στην Επιτροπή των Περιφερειών: σχετικά µε την πρoώθηση των
συνεταιριστικών εταιρειών στην Ευρώπη

ECON
EMPL
JURI

COM (04) 18
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα
έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της
Επιτροπής

AFCO
AFET
CONT
CULT
PETI
JURI
LIBE

COM (04) 45
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής που εκπονήθηκε κατ΄ εφαρµογή του άρθρου
18 της απόφασης-πλαισίου του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001,
σχετικά µε το καθεστώς των θυµάτων στις ποινικές διαδικασίες

LIBE COM (04) 54
τελ.

Aνακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών: Προς µια θεµατική στρατηγική
για το αστικό περιβάλλον

ENVI
RETT

COM (04) 60
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών: Συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων
στην Ευρώπη: πρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών

ITRE COM (04) 61
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοιννωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε την εφαρµογή στην
πράξη των διατάξεων των οδηγιών για την υγεία και την ασφάλεια
κατά την εργασία 89/391 (οδηγία πλαίσιο), 89/654 (χώροι εργασίας),
89/655 (εξοπλισµός εργασίας), 89/656 (εξοπλισµός ατοµικής
προστασίας), 90/269 (χειρωνακτική διακίνηση φορτίων) και 90/270
(εργασία σε εξοπλισµό µε οθόνη οπτικής απεικόνισης)

ENVI
FEMM
JURI

EMPL

COM (04) 62
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού χάρτη των µικρών
επιχειρήσεων

ECON
EMPL
ITRE

COM (04) 64
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο: Παγκόσµια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της
Ασφάλειας (GMES): Ανάπτυξη ικανότητας GMES µέχρι το 2008 -
(σχέδιο δράσης 2004-2008)

AFET
AGRI
BUDG
LIBE
RETT
PECH
ITRE
ENVI

COM (04) 65
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Eκθεση για την εφαρµογή του
σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τις δεξιότητες και την
κινητικότητα COM(2002)72 τελικό

CULT
FEMM
ITRE
EMPL

COM (04) 66
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την ακτινοβόληση των τροφών
για το έτος 2002

ITRE
ENVI

COM (04) 69
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβοούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών : Πρόγραµµα δράσης: Η ευρωπαϊκή
ατζέντα για την επιχειρηµατικότητα

ECON
EMPL
ITRE

COM (04) 70
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την υλοποίηση της
προπαρασκευαστικής δράσης για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού
βιοµηχανικού δυναµικού έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας - Προς
ένα πρόγραµµα προώθησης της ευρωπαϊκής ασφάλειας µέσω της
έρευνας και της τεχνολογίας

ITRE
AFET

COM (04) 72
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Eφαρµογή της κοινοτικής στρατηγικής σχετικά µε τη
µείωση εκποµπών CO2 από αυτοκίνητα: Τετάρτη ετήσια έκθεση
σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής (κθεση έτους
2002)

RETT
ENVI

COM (04) 78
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: ΄Εκθεση σχετικά µε τον ανταγωνισµό
στον τοµέα των επαγγελµατιών υπηρεσιών

ECON
JURI

COM (04) 83
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο : Πρόταση για την εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης ΕΕ-
Αφρικής µε στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης του τοµέα βάµβακος

AGRI
DEVE

COM (04) 87
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Αλυσίδες Γεωργικών Βασικών Προϊόντων, Εξάρτηση
και Φτώχια - Πρόταση για σχέδιο δράσεως της ΕΕ

COM (04) 89
τελ.

Ανακοινωση της Επιτροπης εκπληρωση της εντολης για
µεταρρυθµιση: εκθεση προοδου και µετρα που προκειται να
υλοποιηθουν το 2004

AFCO
BUDG
JURI

CONT

COM (04) 93
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο
Συµβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και στην Επιτροοπή των Περιφερειών σχετικά µε την εφαρµογή της
οδηγίας 94/33/EK για την προστασία των νέων κατά την εργασία

CULT
FEMM
EMPL

COM (04) 105
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε τις σχέσεις µε τη Ρωσία

ITRE
AFET

COM (04) 106
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, λτην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών : eEurope 2005 (ηλεκτρονική
Ευρώπη 2005): ενδιάµεση επανεξέταση

CULT
EMPL
JURI
LIBE
ITRE

COM (04) 108
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών : Προς µια παγκόσµια εταιρική
συνεργασία στον τοµέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας:  η
συνέχεια της ∆ιάσκεψης Κορυφής της Γενεύης "Παγκόσµια
∆ιάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας" (Π∆ΚΚΠ)

DEVE
ITRE

COM (04) 111
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο: Κατάσταση προόδου του ερευνητικού προγράµµατος
GALILEO στις αρχές του 2004

RETT
ITRE

COM (04) 112
τελ.
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Eκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: ΄Εκθεση περί της ισότητας µεταξύ
γυναικών και ανδρών, 2004

EMPL
LIBE

FEMM

COM (04) 115
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή: Ενσωµάτωση Περιβαλλοντικών Ζητηµάτων στην
Ευρωπαϊκή Τυποποίηση

ITRE
ENVI

COM (04) 130
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 9 της σύστασης 98/480/ΕΚ της
Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 1998,  για ορθή περιβαλλοντική
πρακτική όσον αφορά τα οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων
ρούχων

ITRE
ENVI

COM (04) 134
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών : Πίνακας αποτελεσµάτων
σχετικά µε την εφαρµογή της Ατζέντας Κοινωνικής Πολιτικής

FEMM
EMPL

COM (04) 137
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών: Αύξηση της απασχόλησης των
εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας και καθυστέρηση της εξόδου από
την αγορά εργασίας

EMPL COM (04) 146
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Εφαρµογή της Συναίνεσης του Μοντερέι στην πράξη:
η συµβολή της Ευρωπαϊκής νωσης

BUDG
ITRE
DEVE

COM (04) 150
τελ.

_____________________
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

28/2004
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε την κοινή θέση 2004/161/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2004
για την ανανέωση των περιοριστικών µέτρων κατά της Ζιµπάµπουε

Βρυξέλλες, 1η Μαρτίου 2004

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία , οι
χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι
χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους στόχους της κοινής θέσης 2004/161/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 19ης
Φεβρουαρίου 2004 για την ανανέωση των περιοριστικών µέτρων κατά της Ζιµπάµπουε.

Θα µεριµνήσουν ώστε οι εθνικές πολιτικές τους να συµµορφωθούν προς την κοινή θέση του Συµβουλίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει και χαιρετίζει αυτή τη δέσµευση.

________________________

29/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά
µε την κοινή θέση 2004/137/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2004

σχετικά µε περιοριστικά µέτρα κατά της Λιβερίας
Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2004

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία, οι
χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι
χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
δηλώνουν ότι προσυπογράφουν τους στόχους της κοινής θέσης 2004/137/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 10ης
Φεβρουαρίου 2004, σχετικά µε τα περιοριστικά µέτρα κατά της Λιβερίας.

Θα διασφαλίζουν ότι οι εθνικές πολιτικές τους συµµορφώνονται προς την ανωτέρω κοινή θέση του
Συµβουλίου.

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

________________________
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30/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την ανακοίνωση στην οποία προέβη στις 2 Μαρτίου 2004 το Εθνικό Εκλογικό Συµβούλιο

όσον αφορά τη διαδικασία επαλήθευσης των υπογραφών στη Βενεζουέλα
Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε γνώση της δηµοσίευσης, στις 2 Μαρτίου 2004, από το Εθνικό Εκλογικό
Συµβούλιο (Consejo Nacional Electoral - CNE) των προκαταρκτικών επίσηµων αποτελεσµάτων της
διαδικασίας επαλήθευσης των υπογραφών και επίσης έλαβε γνώση της απόφασης του CNE να διενεργήσει
διαδικασία προσφυγής όσον αφορά τις υπογραφές οι οποίες προσωρινώς απερρίφθησαν, στο πλαίσιο του
αιτήµατος για τη διεξαγωγή ανακλητικού δηµοψηφίσµατος σχετικά µε τη θητεία του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας της Βενεζουέλας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει το περιεχόµενο της προηγούµενης δήλωσής της, µε ηµεροµηνία 23
Φεβρουαρίου 2004, και επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει πλήρως το σηµαντικό µήνυµα που απηύθυναν οι
αποστολές του Οργανισµού Αµερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) και του κέντρου Κάρτερ στη Βενεζουέλα µε την
κοινή τους δήλωση στις 2 Μαρτίου 2004.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συµµερίζεται τις ανησυχίες του ΟΑΚ όσον αφορά την εφαρµογή από το CNE
συγκεκριµένων κριτηρίων επαλήθευσης και τις ενδεχόµενες συνέπειές τους στο αποτέλεσµα της
διαδικασίας. Ωστόσο, πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση συνταγµατικής,
δηµοκρατικής, ειρηνικής και εκλογικής λύσης για την κρίση που διέρχεται η χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
ενθαρρύνει όλα τα εµπλεκόµενα µέρη να συµµετάσχουν σε εποικοδοµητικές διαπραγµατεύσεις ώστε να
συµφωνηθούν εφαρµόσιµοι, δίκαιοι και διαφανείς όροι για τη διενέργεια διαδικασίας προσφυγής η οποία θα
σεβαστεί τα συνταγµατικά δικαιώµατα, την κυρίαρχη βούληση και την καλή πίστη των πολιτών της
Βενεζουέλας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά λύπη της για την εγκαθίδρυση κλίµατος βίας που οδήγησε σε
απώλειες ανθρώπινων ζωών και καλεί όλα τα µέρη να εξακολουθήσουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια
για την εφαρµογή της συµφωνίας της 29ης Μαΐου 2003 σε κλίµα αµοιβαίου σεβασµού, ανεκτικότητας και
µετριοπάθειας και να συµµορφωθούν πλήρως προς τη δήλωση κατά της βίας και υπέρ της ειρήνης και
δηµοκρατίας της 18ης Φεβρουαρίου 2003, σεβόµενα το κράτος δικαίου και τις δηµοκρατικές αρχές.

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

________________________

31/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Ανεξάρτητο Κράτος της Σαµόα

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Ανεξάρτητο Κράτος της Σαµόα.

Στις 15 Ιανουαρίου, η Βουλή της Σαµόα, που συµπεριλαµβάνει τα κόµµατα της κυβέρνησης και της
αντιπολίτευσης, ψήφισε υπέρ ενός νοµοσχεδίου για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Στη συνέχεια, η
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Αυτού Υψηλότης ο Αρχηγός του Κράτους, Susuga Malietoa Tanumafili II, αποδέχθηκε το νόµο για την
τροποποίηση της νοµοθεσίας περί εγκληµάτων (κατάργηση της θανατικής ποινής) στις 21 Ιανουαρίου 2004.
Ο εν λόγω νόµος θα διαγράψει την θανατική ποινή από το δίκαιο της Σαµόα.

Η ΕΕ πιστεύει ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συµβάλλει στην ενίσχυση της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και στην προοδευτική ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Επαναβεβαιώνει ότι στόχος
της είναι να εργασθεί για την κατάργηση της θανατικής ποινής σ� ολόκληρο τον κόσµο και θεωρεί ότι η
κατάργηση της θανατικής ποινής στη Σαµόα αποτελεί σηµαντικό βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµά ότι η απόφαση της Βουλής της Σαµόα αποτελεί ουσιαστική πρόοδο για την
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Σαµόα και σηµαντική συµβολή για την απανταχού κατάργηση
της θανατικής ποινής και συνιστά, όπως ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός της Σαµόα, η αυτού Εξοχότης ο κ.
Tuilaepa Sailele Malielegaoi, «µία ακόµη ένδειξη της αναγνώρισης εκ µέρους της Σαµόα των διεθνών και
περιφερειακών υποχρεώσεών της, καθώς και της µεγάλης σοβαρότητας µε την οποία αντιµετωπίζει τις
υποχρεώσεις αυτές».

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

________________________

32/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την ελευθερία
των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και τους κανόνες της δηµοκρατίας στην Ουκρανία

Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2004

H Ευρωπαϊκή Ένωση, σηµείωσε µε οδυνηρή κατάπληξη διάφορα πρόσφατα συµβάντα τα οποία εµπνέουν
ανησυχίες όσον αφορά το σεβασµό των κανόνων της δηµοκρατίας στην Ουκρανία κατά την µέχρι τις
προγραµµατισµένες για τις 31 Οκτωβρίου προεδρικές εκλογές περίοδο.

Η ΕΕ εκφράζει τη λύπη της για το ότι διάφορα µέτρα που λήφθηκαν και συµβάντα που σηµειώθηκαν
έπληξαν τα ανεξάρτητα µέσα ενηµέρωσης σε µια στιγµή όπου, ενόψει της εκλογικής αναµέτρησης του
Οκτωβρίου, η ποικιλία των πηγών πληροφόρησης καθώς και η ανεξαρτησία και η πολυφωνία στα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης περιβάλλονται µεγαλύτερη σηµασία παρά ποτέ για τον ουκρανικό λαό, ο οποίος
καλείται να διαλέξει δηµοκρατικά το δρόµο του. Οποιαδήποτε συρρίκνωση του χώρου των ανεξάρτητων
µέσων ενηµέρωσης, όποιοι και αν είναι οι εκάστοτε προβαλλόµενοι λόγοι, βλάπτει την αξιοπιστία της
Ουκρανίας στη διεθνή σκηνή καθώς και τη δέσµευσή της για διεξαγωγή ελεύθερων και αδιάβλητων
εκλογών.

Μεταξύ των πρόσφατων συµβάντων συγκαταλέγεται η απόφαση του ραδιοφωνικού σταθµού Dovira να
ακυρώσει τη σύµβασή του µε τον Radio Liberty, τα προβλήµατα που αντιµετώπισε το πέµπτο κανάλι
σχετικά µε την άδεια λειτουργίας του, και το κλείσιµο του ραδιοφωνικού σταθµού Kontinent στις 3
Μαρτίου.
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H Ένωση σηµείωσε επίσης µε ανησυχία αξιόπιστες πληροφορίες για σηµαντική αύξηση των παρενοχλήσεων
που ασκούν επιλεκτικά οι φορολογικές αρχές έναντι ανεξάρτητων δηµοσιογράφων και εταιριών που
ανήκουν ή φέρονται να ανήκουν σε υποστηρικτές της αντιπολίτευσης . Ο επιλεκτικός τρόπος µε τον οποίο
διεξήχθησαν οι φορολογικοί έλεγχοι και εξετάσεις εγείρει το θέµα των βαθύτερων κινήτρων που τους
υπαγόρευσαν.

Η ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης και η αµεροληψία της δηµόσιας διοίκησης αποτελούν ουσιώδεις
προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών. Η σταθερότητα των σχέσεων µεταξύ
ΕΕ και Ουκρανίας εξαρτάται από τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων από τις ουκρανικές αρχές προκειµένου να
γίνονται σεβαστές και να προωθούνται οι ευρωπαϊκές αξίες και αρχές, κεφαλαιώδες στοιχείο των οποίων
αποτελεί η διεξαγωγή ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών. Το κράτος δικαίου, η ανεξαρτησία της
δικαιοσύνης, η ελευθερία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και η προστασία των δηµοσιογράφων είναι
ακριβώς κριτήρια µε τα οποία µετριέται η καλή πίστη των αρχών στη συνάρτηση αυτή.

Εξάλλου, η Ένωση σηµειώνει µε κατάπληξη τις πληροφορίες που µεταδίδουν ορισµένοι παρατηρητές,
σύµφωνα µε τις οποίες οι επαναληπτικές εκλογές που έγιναν στις 7 Μαρτίου στην 61η εκλογική περιφέρεια
(περιφέρεια Donetsk) αµαυρώθηκαν από παρατυπίες τόσο κατά την προεκλογική εκστρατεία όσο και την
ηµέρα των εκλογών. Η ΕΕ εκτιµά ότι αυτό συνιστά άλλο ένα αρνητικό σύµπτωµα πριν από τη διεξαγωγή
των προεδρικών εκλογών του Οκτωβρίου και καλεί τις ουκρανικές αρχές να λάβουν τα αναγκαία µέτρα
ώστε οι εν λόγω εκλογές να διεξαχθούν µε εντελώς δηµοκρατικό τρόπο.

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

________________________

33/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
για την περιοχή της Gambela
Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ανησυχία της για τις σποραδικές αλλά επίµονες και εξαιρετικά βίαιες
συγκρούσεις που εκδηλώθηκαν στην περιοχή της Gambela στην Αιθιοπία τους τελευταίους µήνες και
προκάλεσαν εκατοντάδες θύµατα. Μολονότι σηµειώνει τα µέτρα που έλαβε η αιθιοπική κυβέρνηση για να
σταθεροποιήσει την περιοχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι, για να µειωθεί η ένταση µεταξύ των
διαφόρων εθνοτήτων, οι κυβερνητικές δυνάµεις ασφαλείας και ο στρατός πρέπει να δρούν µε αµεροληψία
και νοµιµότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί τη διεξαγωγή δηµόσιας και ανεξάρτητης έρευνας προκειµένου
να εξακριβωθεί η ενδεχόµενη συµµετοχή µελών του αιθιοπικού στρατού σε βιαιοπραγίες εναντίον αθώων
πολιτών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει την εθνοτική διάσταση της βίας και καλεί την αιθιοπική κυβέρνηση να
συνεργαστεί µε τους παραδοσιακούς αρχηγούς, τις µη κυβερνητικές οργανώσεις και τις τοπικές
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θρησκευτικές κοινότητες προκειµένου να τερµατιστούν οι διαµάχες µεταξύ των Ανουάκ και των κατοίκων
των υψιπέδων και να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη και η σταθερότητα στην περιοχή της Gambela.

Η Κύπρος, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακική
∆ηµοκρατία, η Τσεχική ∆ηµοκρατία και η Σλοβενία, χώρες υπό προσχώρηση, η Βουλγαρία, η Ρουµανία και
η Τουρκία, υποψήφιες χώρες, η Αλβανία, η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, η Κροατία και η Σερβία-Μοντενέγκρο, χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης,
καθώς και η Ισλανδία, το Λιχνενστάϊν και η Νορβηγία, χώρες της ΕΖΕΣ και µέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

________________________

34/2004
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε την απονοµή του παγκόσµιου βραβείου ελευθερίας του τύπου στον Raúl Riverο
Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον κ. Raúl Rivero, κουβανό δηµοσιογράφο και ποιητή, στον οποίο
απονεµήθηκε πρόσφατα το παγκόσµιο βραβείο ελευθερίας του τύπου Guillermo Cano 2004 από την
Οργάνωση των Ηνωµένων Εθνών για την εκπαίδευση, την επιστήµη και τον πολιτισµό (ΟΥΝΕΣΚΟ).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσυπογράφει τη δήλωση του γενικού διευθυντή της ΟΥΝΕΣΚΟ, κ. Koïchiro
Matsuura, κατά την ανακοίνωση του ονόµατος του βραβευθέντος, σύµφωνα µε την οποία το βραβείο αποτίει
φόρο τιµής στη µακροχρόνια θαρραλέα στράτευση του Raúl Rivero υπέρ µιας ανεξάρτητης πληροφόρησης,
που συνιστά την ουσία της επαγγελµατικής δηµοσιογραφίας.

Ο κ. Raúl Rivero είναι ένας από τους 75 κουβανούς διαφωνούντες και ανεξάρτητους  δηµοσιογράφους που
φυλακίσθηκαν τον Απρίλιο µετά από συνοπτικές δίκες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την κουβανική
κυβέρνηση να αναλογιστεί την απήχηση από την απονοµή του βραβείου αυτού στον κ. Rivero, και καλεί
άλλη µια φορά τις κουβανικές αρχές να ελευθερώσουν αµελλητί όλους τους κρατούµενους διαφωνούντες,
ορισµένοι από τους οποίους φαίνεται ότι είναι σοβαρά άρρωστοι.

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

________________________
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35/2004
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό
Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2004

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει ιδιαίτερα προσηλωµένη στην ειρήνη και τη σταθερότητα στη Λαϊκή
∆ηµοκρατία του Κονγκό (Λ∆Κ) και σε ολόκληρη την Περιοχή των Μεγάλων Λιµνών γενικά.
Χαιρετίζει τις προσπάθειες που κατέβαλαν έως τώρα οι αρχές της µεταβατικής περιόδου για το σκοπό
αυτό. Καλεί τις αρχές του Κονγκό να εγγράψουν τις δράσεις τους στο πλαίσιο του γράµµατος και του
πνεύµατος των αποφάσεων του Εσωτερικού ∆ιαλόγου, της Συνολικής και Χωρίς Αποκλεισµούς
Συµφωνίας και του Συντάγµατος της Μεταβατικής Περιόδου και να επιταχύνουν τη λήψη αποφάσεων
και τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις µε την προοπτική της ταχύτερης δυνατής σταθεροποίησης της
χώρας. Καλεί όλους όσους δεν έχουν ενστερνισθεί αυτή τη λογική να παύσουν την αταξία και τη βία
και να ενωθούν στο πλαίσιο της επίτευξης του ενός και µόνου στόχου της ειρήνης και της
σταθερότητας για χάρη ολόκληρου του λαού του Κονγκό.

2. Γι� αυτό το λόγο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για τη βραδύτητα της εφαρµογής των προγραµµάτων
της µεταβατικής περιόδου, καθώς και για τις εντάσεις και τα πολιτικά αδιέξοδα που διαπιστώθηκαν
πρόσφατα. Ενθαρρύνει τους παράγοντες και φορείς στο πλαίσιο των θεσµών να επιβεβαιώσουν τη
σαφή προσήλωσή τους στις αρχές της µεταβατικής περιόδου. Επιπλέον, κάνει έκκληση για την
ουσιαστική εφαρµογή της κατανοµής των ευθυνών που ορίζεται στη Συµφωνία της Πρετόρια και στο
Σύνταγµα της Μεταβατικής Περιόδου µε πνεύµα αµοιβαίας συνεννόησης. Τονίζει ειδικότερα τη
σηµασία της εξασφάλισης κλίµατος ηρεµίας και γαλήνης για τον πληθυσµό κατά την προεκλογική
αυτή περίοδο.

3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι πρέπει να ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα προκειµένου να
αποκατασταθεί το κλίµα εµπιστοσύνης και καλής συνεννόησης τόσο στο πλαίσιο των θεσµών της
µεταβατικής περιόδου, όσο και στον προεδρικό χώρο. Όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα που
προβλέπεται στο Σύνταγµα της Μεταβατικής Περιόδου για τη διεξαγωγή των εκλογών, η Ευρωπαϊκή
Ένωση επαναλαµβάνει ότι : - είναι επείγον να θεσπιστεί βασικός νόµος σχετικά µε τις εξουσίες και τη
λειτουργία της Ανεξάρτητης Εκλογικής Επιτροπής, που να επιτρέπει την πραγµατική λειτουργία και
την ανεξαρτησία της τηρουµένων των δεσµεύσεων που αναλήφθηκαν στη Sun City· - πρέπει να
συγκροτηθεί επιτροπή συνεννόησης σχετικά µε τις διάφορες πτυχές της εκλογικής διαδικασίας· -
πρέπει να τηρηθούν το συντοµότερο δυνατό ορισµένες προϋποθέσεις όσον αφορά τις διάφορες
επιχειρήσεις στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας, όπως ο νόµος περί ιθαγένειας και το νοµικό
πλαίσιο της εκλογικής απογραφής.

4. Σ� αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει έκκληση να ληφθούν κατεπειγόντως τα µέτρα που
είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση των κυριαρχικών λειτουργιών του κράτους και της εξουσίας
του σε ολόκληρη την επικράτεια της Λ∆Κ. Στη συνάρτηση αυτή, η τοπική αυτοδιοίκηση, η
ανασυγκρότηση, η οικονοµική ανάκαµψη της χώρας και η διαφανής διαχείριση των οικονοµικών του
κράτους λαµβανοµένων υπόψη των αναγκών και των στόχων της µεταβατικής περιόδου έχουν
προτεραιότητα.

5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει επίσης έκκληση για την επιτάχυνση της µεταρρύθµισης του τοµέα της
ασφάλειας, της µεταρρύθµισης της δικαιοσύνης και της αστυνοµίας, καθώς και της ολοκλήρωσης του
στρατού σε όλα τα κλιµάκια, παράλληλα µε τη θέσπιση της εθνικής διαδικασίας αφοπλισµού,
αποστράτευσης και επανένταξης (DDR). Για το σκοπό αυτό, ο διορισµός του Εθνικού Συντονιστή
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DDR και ο δηµοσιονοµικός και υλικοτεχνικός προγραµµατισµός των σχετικών ολοκληρωµένων
µονάδων δράσης αποδεικνύονται απαραίτητοι.

6. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί ιδιαίτερα για την αναζωπύρωση της έντασης όσον αφορά τον τοµέα
της ασφάλειας και τον πολιτικό τοµέα στο ανατολικό τµήµα της Λ∆Κ. Έχει θορυβηθεί ιδιαίτερα από
τις συνεχείς παραβιάσεις των δικαιωµάτων του ανθρώπου και τις βιαιοπραγίες που υφίσταται ο
άµαχος πληθυσµός στο Ituri, στις επαρχίες Kivu και Katanga, και ιδίως τους βιασµούς στους οποίους
προβαίνουν συστηµατικά και ατιµώρητα οι όλο και περισσότερες ένοπλες συµµορίες που προέρχονται
από τις διάφορες πολιτοφυλακές που δρουν στο Ituri, στις επαρχίες Kivu και Katanga.

7. Καλεί επισταµένως τους θεσµούς της µεταβατικής περιόδου να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια
για την αποκατάσταση της κυριαρχίας του κράτους σε ολόκληρη την επικράτεια. Καλεί όλους τους
παράγοντες επιτόπου να σεβασθούν τον πληθυσµό και να ενστερνισθούν αµετάκλητα τη λογική της
µεταβατικής περιόδου. Αναφερόµενη στα πρόσφατα περιστατικά στο Bukavu και στην Kinshasa, η
ΕΕ καλεί όλα τα µέρη να αποφύγουν τυχόν δηλώσεις ικανές να προκαλέσουν εθνοτικές εντάσεις.

8. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει τη διεξαγωγή της Περιφερειακής ∆ιάσκεψης
για την Ειρήνη, την Ασφάλεια, τη ∆ηµοκρατία και την Ανάπτυξη στην Περιοχή των Μεγάλων
Λιµνών και καλεί τις αρχές του Κονγκό να συµµετάσχουν πλήρως σ� αυτήν. Αποδίδει επίσης µεγάλη
σηµασία στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης και στην εξοµάλυνση των διµερών σχέσεων µεταξύ
των κρατών της περιοχής. Στη συνάρτηση αυτή, καλεί όλους τους πολιτικούς αρµόδιους της Λ∆Κ,
της Ρουάντας και της Ουγκάντας να εργασθούν εποικοδοµητικά για την αποκατάσταση της ειρήνης
και της σταθερότητας στην Περιοχή των Μεγάλων Λιµνών.

9. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να εκφράσει την πλήρη υποστήριξή της στη δράση της
Αποστολής των Ηνωµένων Εθνών στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό (MONUC), καθώς και στις
εργασίες της ∆ιεθνούς Επιτροπής για την Πλαισίωση της Μεταβατικής Περιόδου (CIAT).

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

________________________

36/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία

Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον Πρόεδρο Πούτιν για την επανεκλογή του για µια δεύτερη θητεία στην
προεδρία της Οµοσπονδίας της Ρωσίας. Η ΕΕ σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι οι προεδρικές εκλογές που
πραγµατοποιήθηκαν στις 14 Μαρτίου στη Ρωσία ήταν καλά οργανωµένες και διεξήχθησαν κατά οµαλό
τρόπο. Αυτό το αποτέλεσµα, που βασίζεται σε υψηλό ποσοστό συµµετοχής 61%, παρέχει στον Πρόεδρο
Πούτιν ευρεία νοµιµότητα για τη δεύτερη θητεία του.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για τα θετικά πορίσµατα που διατύπωσε η διεθνής αποστολή
παρατήρησης των εκλογών (ΜΙΟΕ) στην προκαταρκτική έκθεσή της της 15ης Μαρτίου 2004. Η έκθεση
αυτή σηµειώνει ότι υπήρχε πραγµατική βούληση παροχής δικαιώµατος ψήφου στον µεγαλύτερο δυνατό
αριθµό προσώπων και ότι οι εκλογές διενεργήθηκαν καλά. Η έκθεση διαπιστώνει, εξάλλου, ότι το νοµικό
πλαίσιο που καθόρισαν οι ρωσικές αρχές ευνοούσε το άνοιγµα και τη διαφάνεια όσον αφορά τόσο τη
διεξαγωγή όσο και την οργάνωση των εκλογών αυτών.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση διάβασε µε ανησυχία στην έκθεση αυτή ότι τα ελεγχόµενα από το κράτος
µέσα ενηµέρωσης µερολήπτησαν σαφώς υπέρ του απερχόµενου προέδρου και ότι οι αρχές δεν κατέβαλαν
καµία προσπάθεια για να επανορθώσουν αυτή την κατάσταση κατά την προεκλογική περίοδο. Η ανοικτή
συζήτηση στα µέσα ενηµέρωσης, στο πλαίσιο της οποίας µπορούν να ακουσθούν όλες οι απόψεις, αποτελεί
βασικό χαρακτηριστικό της πλουραλιστικής δηµοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία να
λάβει µέτρα ώστε στο µέλλον οι εκλογές να τηρούν περισσότερο τους κανόνες του Συµβουλίου της
Ευρώπης και του ΟΑΣΕ, µεταξύ άλλων όσον αφορά την ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπει σε ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας βάσει διαρκούς δέσµευσης υπέρ του
πλουραλισµού, του εκδηµοκρατισµού και των κανόνων του Συµβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ. Κατά
συνέπεια, ενθαρρύνει τις ρωσικές πολιτικές αρχές να συναγάγουν τα δέοντα συµπεράσµατα όσον αφορά τις
ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στην έκθεση της ΜΙΟΕ. Στη συνάρτηση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει
ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Πούτιν δεσµεύθηκε να συνεχίσει τη θέσπιση και την εδραίωση
πολυκοµµατικού συστήµατος στη χώρα του, να αναπτύξει την κοινωνία των πολιτών και να καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ελευθερία του Τύπου.

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακική
∆ηµοκρατία, Τσεχική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία,
καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

_______________________

37/2004
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση που επικρατεί στην

Γεωργιανή Αυτόνοµη ∆ηµοκρατία της Ατζαρίας
Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Γεωργία, κυρίως όσον αφορά τη Γεωργιανή
Αυτόνοµη ∆ηµοκρατίας της Ατζαρίας.

Η ΕΕ επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της γεωργίας. Καλεί
όλες τις πλευρές να αποφύγουν κάθε περαιτέρω κλιµάκωση που θα οδηγούσε σε βίαια επεισόδια. Καλεί
τόσο την κεντρική κυβέρνηση της Τυφλίδας όσο και τις αρχές του Βατούµι να αποκαταστήσουν τον µεταξύ
τους διάλογο σε ανώτατο επίπεδο προκειµένου να εξεύρουν ειρηνική λύση αποδεκτή από όλους και προς το
συµφέρον της Γεωργίας. Η ΕΕ είναι πρόθυµη να συµβάλει στη διευθέτηση αυτή µαζί µε τους άλλους
διεθνείς οργανισµούς και βασικούς φορείς της περιοχής.

Ο Ειδικός Εντεταλµένος της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο, Πρέσβης κ. Heikki Talvitie, µετέβη αεροπορικώς
στην Τυφλίδα εχτές, Τρίτη 16 Μαρτίου 2004. Συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο κ. Σακασβίλι, καθώς και µε τον
εκπρόσωπο της Ατζαρίας στην Τυφλίδα για να συζητήσουν την κατάσταση. Σήµερα µετέβη στο Πότι όπου
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είχε συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό κ. Ζβάνια και άλλους αξιωµατούχους. Ο Ειδικός Εντεταλµένος της ΕΕ
κρατεί πλήρως ενήµερο το Συµβούλιο γι τις τελευταίες εξελίξεις.

Η ΕΕ υποστηρίζει και εκτιµά τη σηµερινή επίσκεψη στο Βατούµι της κας Nino Burjanadze, Προέδρου της
γεωργιανής βουλής, γεγονός που θα πρέπει να προλειάνει το έδαφος προκειµένου ο Πρόεδρος κ. Σακασβίλι
να επισκεφθεί το Βατούµι το συντοµότερο. Η επίσκεψη του Προέδρου κ. Σακασβίλι θα πρέπει, µε τη σειρά
της, να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια ελεύθερων και αδιάβλητων κοινοβουλευτικών
εκλογών στην Ατζαρία, όπως και στην υπόλοιπη Γεωργία, στις 28 Μαρτίου.

Η ΕΕ καλεί τις αρχές της Γεωργιανής Αυτόνοµης ∆ηµοκρατίας της Ατζαρίας, να σεβαστεί τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, τις δηµοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου και να επιτρέψουν την οµαλή προετοιµασία
ελεύθερων και αδιάβλητων κοινοβουλευτικών εκλογών.

Οι προσχωρούσες χώρες Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία,
Σλοβενία και Τσεχική ∆ηµοκρατία συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

38/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την επιτευχθείσα συµφωνία περί µεταβατικού διοικητικού νόµου στο Ιράκ

Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για την συναίνεση που επετεύχθη από τα διάφορα µέρη του
Ιράκ, µε την υπογραφή στις 8 Μαρτίου του νέου µεταβατικού διοικητικού νόµου. Η ΕΕ κρίνει ότι πρόκειται
για ενθαρρυντικό βήµα προόδου της διαδικασίας µετάβασης και εκφράζει την ελπίδα ότι θα έχει ως
αποτέλεσµα την επανένταξη του Ιράκ στη διεθνή Κοινότητα ως χώρας κυρίαρχης, ανεξάρτητης,
δηµοκρατικής και ειρηνικής.

Η ΕΕ επιθυµεί διακαώς την πλήρη επιστροφή της κυριαρχίας του Ιράκ στον ιρακινό λαό. Θα συνεχίσουµε
να στηρίζουµε τις προσπάθειες προς επίτευξη αυτού του στόχου. Ειδικότερα, στηρίζουµε απολύτως το έργο
που επιτελούν τα Ηνωµένα Έθνη και εκφράζουµε ικανοποίηση για το ότι εξακολουθούν να συµµετέχουν
στη διαδικασία.

Οι προσχωρούσες χώρες Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακική
∆ηµοκρατία, Σλοβενία και Τσεχική ∆ηµοκρατία, οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι χώρες της
διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης Αλβανία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία και Μαυροβούνιο καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ, µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, Λιχτενστάϊν και Νορβηγία συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________
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39/2004
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε το σχηµατισµό νέας κυβέρνησης στην Αϊτή
Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για το σχηµατισµό νέας κυβέρνησης στην Αϊτή. Η
εξέλιξη αυτή δίνει τώρα ελπίδες για την επίτευξη σηµαντικής προόδου όσον αφορά την εγκαθίδρυση της
δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, ούτως ώστε να µπορέσει η χώρα να ξεφύγει από το πολιτικό αδιέξοδο
των τελευταίων ετών και να αποκτήσει και πάλι τη σταθερότητα που τόσο επιθυµεί.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να υποστηρίξει τη νέα κυβέρνηση, και να βοηθήσει για την εδραίωση
του κράτους δικαίου στη χώρα. Ανησυχώντας για τη σοβαρή επιδείνωση των κοινωνικών και οικονοµικών
συνθηκών στην Αϊτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να συµβάλει στην ανακούφιση του λαού της Αϊτής
παρέχοντας άµεση ανθρωπιστική βοήθεια ανάλογη µε τις περιστάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τη δήλωση του Πρωθυπουργού Gérard Latortue σχετικά µε την εθνική
συµφιλίωση και τη θέλησή του να σχηµατίσει κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Η ΕΕ πιστεύει ότι η
συµφιλίωση και η συνεργασία µεταξύ όλων των Αϊτινών αποτελεί προϋπόθεση για τη σταθερή ανάπτυξη της
Αϊτής και για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων των πολιτών της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για την οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών να αποστείλει µια Πολυεθνική Προσωρινή ∆ύναµη και καλωσορίζει όλες τις διεθνείς
προσπάθειες για την ασφάλεια και την σταθερότητα στη χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για τη διαρκή επιδείνωση της ασφάλειας στην Αϊτή και καλεί όλους
ανεξαιρέτως τους Αϊτινούς να απέχουν από κάθε είδους βίαιη συµπεριφορά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµά ιδιαίτερα τις σηµαντικές προσπάθειές που έχουν καταβάλει ο Οργανισµός
Αµερικανικών Κρατών (OAS) και η Caricom (Κοινότητα Καραϊβικής) για την επίτευξη ειρήνης και
σταθερότητας στην Αϊτή. Ελπίζει ότι οι προσπάθειες αυτές θα συνεχισθούν σε στενή συνεργασία µε τη νέα
κυβέρνηση της Αϊτής, τα Ηνωµένα Έθνη και την Πολυεθνική Προσωρινή Κυβέρνηση.

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

________________________
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40/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία της έπειτα από τα γεγονότα που συνέβησαν
στις 28 Μαρτίου 2004 στην Κινσάσα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τους ηγέτες του Κονγκό, τους θεσµούς της µεταβατικής περιόδου καθώς
και κάθε Κονγκολέζα και Κονγκολέζο να διατηρήσουν την ψυχραιµία τους και να συνεχίσουν να
δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της δυναµικής για τη µετάβαση όπως αυτή προβλέπεται από τη Συνολική
και χωρίς Αποκλεισµούς Συµφωνία της 17ης ∆εκεµβρίου 2002 και από την Τελική Πράξη του Εσωτερικού
∆ιαλόγου που υπογράφηκε στις 2 Απριλίου 2003.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει επείγουσα έκκληση στους θεσµούς της µεταβατικής περιόδου καθώς και σε
όλες τις συνιστώσες και οντότητές τους ώστε να λάβουν το συντοµότερο δυνατό όλα τα αναγκαία µέτρα για
τη διοργάνωση των εκλογών και την αποκατάσταση της τάξης και του κράτους δικαίου σε όλο το έδαφος
της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό. Τους καλεί επίσης να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη µεταρρύθµιση
του τοµέα της ασφάλειας � στρατού και αστυνοµίας � συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής του διάστασης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να ενδιαφέρεται ενεργά για τη διαδικασία µετάβασης στη Λαϊκή
∆ηµοκρατία του Κονγκό. Μαζί µε τα κράτη µέλη της, επαναλαµβάνει τη δέσµευσή της να υποστηρίξει τους
θεσµούς της µεταβατικής περιόδου στην εφαρµογή αυτών των µεταρρυθµίσεων, συµπεριλαµβανοµένου µε
την πραγµατοποίηση των κατάλληλων διαβηµάτων και ενεργειών έναντι των διεθνών χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών.

Αναφερόµενη στην πρόσφατη δήλωσή της, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του
σύνεγγυς την κατάσταση στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό και παραµένει προσηλωµένη στον σκοπό της
επίτευξης ευηµερίας και σταθερότητας για τον πληθυσµό του Κονγκό, ο οποίος υπήρξε για πολύ µεγάλο
χρονικό διάστηµα θύµα αυτής της σύγκρουσης.

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

______________________
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 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")

1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ)

 

•  Απλούστευση V
− Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Μισθωτοί � FR)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 71 τελικό � CESE 500/2004

− Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρωτοβουλία και το πλαίσιο δράσης για την απλούστευση του κοινοτικού
κεκτηµένου και εκφράζει την επιθυµία να διευρυνθεί ταχύτατα η απλούστευση αυτή στα διάφορα πεδία
του κεκτηµένου και να προωθηθεί η  πραγµατική εφαρµογή της, τόσο στα κράτη µέλη όσο και στις
χώρες της διεύρυνσης.

Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να συµµετάσχει πιο αποτελεσµατικά στην κατάρτιση του κοινοτικού δικαίου µέσω
των συµβουλευτικών γνωµοδοτήσεων της, πράγµα που προϋποθέτει την ενεργοποίησή της σε αρκετά
πιο προκαταρκτικό στάδιο απ� ό,τι συµβαίνει σήµερα· εκφράζει επίσης την επιθυµία να συµµετάσχει
στις αναλύσεις αντικτύπου και παρακολούθησης όπως επίσης στις προσπάθειες απλούστευσης, µε
ενεργό τρόπο προκειµένου να συµβάλει στην καλύτερη γνώση και στην αποτελεσµατικότητα του
κοινοτικού δικαίου σε µία διευρυµένη Ευρώπη.  Τα αιτήµατα αυτά εγγράφονται στην αρχή της
δηµοκρατίας και της ορθής διακυβέρνησης, καθώς και στην αρχή της προσέγγισης των πολιτών µε τα
κοινοτικά όργανα και την κοινοτική νοµοθεσία.

Τέλος, η ΕΟΚΕ επικροτεί τη διοργανική συµφωνία για τη «Βελτίωση της νοµοθεσίας», που
υιοθετήθηκε στις 16 ∆εκεµβρίου 2003 από το Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή, η οποία
θέτει τις συνθήκες για την καλύτερη απλοποίηση της κοινοτικής νοµοθεσίας και, ιδιαίτερα, ορίζει και

http://www.cese.europa.eu/
http://www.cese.europa.eu
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πλαισιώνει, και ταυτόχρονα ενθαρρύνει, την προσφυγή των κοινωνικοεπαγγελµατικών φορέων στην
αυτορύθµιση και στην από κοινού ρύθµιση.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jakob Andersen

(Tηλ.: 00 32 2 546 92 58 � e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

•  Στρατηγική για τον ΦΠΑ
�  Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες � IT)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 614 τελικό � CESE 518/2004

− Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ επιβεβαιώνει την άποψη σύµφωνα µε την οποία οι πολυάριθµες και σοβαρές ατέλειες του
υφισταµένου συστήµατος θα µπορούσαν να εξαλειφθούν µόνο µε την εισαγωγή ενός νέου οριστικού
καθεστώτος.

Εντούτοις, λαµβάνοντας υπόψη αφενός το αρνητικό κλίµα που επικρατεί αυτή την περίοδο έναντι της
υιοθέτησης ενός κοινού οριστικού καθεστώτος ΦΠΑ και αφετέρου την ανάγκη εκσυγχρονισµού του
µεταβατικού καθεστώτος, η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι οι βασικές συνιστώσες της βελτίωσης πρέπει να
αφορούν την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισµό των υφισταµένων κανόνων, την εναρµόνιση της
εφαρµογής των εν λόγω κανόνων και την περαιτέρω προαγωγή της διοικητικής συνεργασίας µεταξύ των
φορολογικών αρχών των κρατών µελών.

Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει και υποστηρίζει το έργο που επιτελεί η Επιτροπή για την καθιέρωση ενός
συστήµατος "µίας και µόνης θυρίδας" προκειµένου οι εταιρείες οι οποίες είναι εγγεγραµµένες σε
περισσότερα του ενός κράτη µέλη να δύνανται, στο επίπεδο της ΕΕ, να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις
τους όσον αφορά τον ΦΠΑ στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένες.

Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει τις πρωτοβουλίες που έχει ήδη αναλάβει η Επιτροπή, καθώς και
εκείνες που εξετάζονται επί του παρόντος κατ� εφαρµογήν της στρατηγικής του 2000.

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

•  ∆ιοικητική συνεργασία / Ειδικοί φόροι κατανάλωσης
� Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες � IT)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 797 τελικό � 2003/0309 (COD) �  2003/0310 (COD) � 

CESE 519/2004

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu
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� Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ επικροτεί τους νέους κανόνες συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών που προτείνονται από
την Επιτροπή και συµφωνεί ότι είναι απαραίτητο να εκσυγχρονισθεί και ενισχυθεί το σύστηµα
ανταλλαγής πληροφοριών, προκειµένου να αντιµετωπισθεί η απάτη στον τοµέα των ειδικών φόρων
κατανάλωσης.

Όµως, εξακολουθεί να παρέχεται υπερβολικά µεγάλη διακριτική ευχέρεια στην αρχή στην οποία
υποβάλλεται η αίτηση, όχι µόνο όσον αφορά τη συνέχεια που θα δώσει στην αίτηση παροχής
πληροφοριών, αλλά και στη διενέργεια ταυτόχρονων ελέγχων.

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Pawel Olechnowicz

(Τηλ.: 00 32 2 546 99 72 � e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

•  Κοινό σύστηµα φορολόγησης / Πληρωµές τόκων και δικαιωµάτων
 � Εισηγητής: ο κ. BURANI (Εργοδότες � IT)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 841 τελικό � 2003/0331 (CNS) � CESE 530/2004

− Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ εγκρίνει πλήρως τον στόχο της οδηγίας, ο οποίος εγγράφεται στο πλαίσιο της προοδευτικής
τελειοποίησης των φορολογικών διατάξεων µε σκοπό, αφενός, να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή και,
αφετέρου, να αποκλεισθούν οι διπλές φορολογίες και ο οποίος εµµέσως θα συµβάλει στη µελλοντική
εναρµόνιση των φορολογικών συστηµάτων και στην εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού
που είναι υπέρµετρα προφανείς σήµερα.

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Borbála Szij

(Τηλ.: 00 32 2 546 92 54 � e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

•  Μειώσεις των επιπέδων φορολογίας / Ενεργειακά προϊόντα
 � Εισηγητής: ο κ. ALLEN (∆ιάφορες δραστηριότητες � IE)

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 42 τελικό � 2004/0016 CNS � CESE 527/2004
    COM(2004) 185 τελικό �2004/0067 (CNS)

Κύρια σηµεία:

Εάν δεν τροποποιηθεί η οδηγία για τον ενεργειακό φόρο, τα υποψήφια κράτη µέλη θα πρέπει να
εφαρµόσουν τις διατάξεις της από την 1η Μαΐου 2004. Εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι ειδικοί
φόροι κατανάλωσης που επιβάλλουν σήµερα στα ενεργειακά προϊόντα είναι πολύ χαµηλότερη, η
αλλαγή αυτή (δηλαδή στην φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και του ηλεκτρισµού) µπορεί να έχει
σηµαντικό κοινωνικό και οικονοµικό αντίκτυπο.  Η µαζική αύξηση του κόστους θα µπορούσε να
καθηλώσει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις αυτών των κρατών και να δηµιουργήσει τεράστια εµπόδια για

mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu
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τη βιοµηχανία και τους καταναλωτές.  Το σοβαρότερο πλήγµα θα το δεχθούν τα φτωχότερα νοικοκυριά.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα υποψήφια κράτη µέλη ζήτησαν προσωρινές εξαιρέσεις ή
µειώσεις όσον αφορά το επίπεδο των φόρων που θα πρέπει να επιβάλουν στα ενεργειακά προϊόντα και
τον ηλεκτρισµό.

∆εδοµένου ότι στα σηµερινά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν παραχωρηθεί προσωρινές
εξαιρέσεις στον τοµέα αυτό,  θεωρείται δίκαιο και λογικό, τόσο κατ' αρχήν όσο και από την άποψη των
προηγουµένων που υπάρχουν, να επιτραπεί στα υποψήφια κράτη µέλη να ζητήσουν προσωρινές
εξαιρέσεις για ελαφρώς µεγαλύτερη περίοδο, στις περιπτώσεις που αυτό µπορεί να δικαιολογηθεί.

Η έγκριση της παρούσας οδηγίας πριν από την 1η Μαΐου θα αποτελέσει σηµαντικό πολιτικό µήνυµα
προς τις υποψήφιες χώρες ότι ενδιαφερόµαστε όλως ιδιαιτέρως για την ανάπτυξή τους. Η ΕΟΚΕ
συνιστά την έγκριση της παρούσας οδηγίας.

Για περισσότερες πληροφορίες: κα Borbála Szij
(Τηλ.: 00 32 2 546 92 54 � e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

Επιτροπές στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών
Εισηγήτρια: η κα FUSCO (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � IT)

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 659 τελικό � 2003/0263 (COD) � CESE 504/2004

� Κύρια σηµεία:

Στη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ δέχεται πολύ ευνοϊκά την πρόταση οδηγίας και κάνει µία σειρά
ειδικών παρατηρήσεων.

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

3.   ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

•  Ευρωπαϊκή διαστηµική πολιτική (Λευκή Βίβλος)
 � Εισηγητής: ο κ. BUFFETAUT (Εργοδότες � FR)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 673 τελικό � CESE 501/2004

− Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η Λευκή Βίβλος αποτελεί έγγραφο ποιότητας, που διαθέτει τη µεγάλη αξία να
εκφράζει µε ισχυρό και συνθετικό τρόπο µία πολιτική βούληση.

      Εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη της για τη µεγάλη αδυναµία του κεφαλαίου που αφιερώνεται στο ψηφιακό
χάσµα και στις τεχνολογίες ευρείας ζώνης.
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      Υπογραµµίζει εκ νέου τη µεγάλη στρατηγική σπουδαιότητα των διαστηµικών δραστηριοτήτων για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητεί συνεπώς η πολιτική προσέγγιση της Ένωσης, κυρίως στα θέµατα της διεθνούς
συνεργασίας, να διέπεται από µια ρεαλιστική οπτική, χωρίς απλοϊκότητα, και αυτό για τον πρόσθετο
λόγο ότι οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις διαστηµικές δραστηριότητες έχουν διπλό χαρακτήρα
(πολιτικό και στρατιωτικό).

Η ΕΟΚΕ επιµένει στο γεγονός ότι αυτός ο τοµέας δραστηριότητας, που αναδιαρθρώθηκε και κατέβαλε
τις αναγκαίες προσπάθειες ανταγωνιστικότητας προκειµένου να αντιµετωπίσει τον διεθνή ανταγωνισµό,
απασχολεί άµεσα 30.000 άτοµα, συνήθως υψηλής εξειδίκευσης, και στην επιτακτική ανάγκη να
διατηρηθεί και να εµπλουτιστεί αυτό το ανθρώπινο δυναµικό.

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

•  Συνεκτικό πλαίσιο για την αεροδιαστηµική βιοµηχανία
 � Εισηγητής: ο κ. BUFFETAUT (Εργοδότες � FR)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 600 τελικό � CESE 502/2004

− Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής για την έκθεση STAR 21 δικαίως επισύρει την
προσοχή στις αδυναµίες της στρατιωτικής αεροδιαστηµικής δραστηριότητας στην Ευρώπη. Πιστεύει,
παρά ταύτα, ότι η Επιτροπή µάλλον αποδίδει υπερβολική σηµασία στη θεσµική πτυχή των πραγµάτων
και ότι εκείνο που έχει σηµασία είναι να αναπτυχθεί στην Ευρώπη µια πραγµατική πολιτική βούληση
για αυτόνοµη κοινοτική άµυνα. Μόνον αυτή θα µπορέσει να προσφέρει µια στέρεα βάση στις
βιοµηχανίες µας.

Υπενθυµίζει ότι η ευρωπαϊκή αεροδιαστηµική βιοµηχανία παρέχει τα προς το ζην σε εκατοµµύρια
Ευρωπαίους και ότι απασχολεί προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, που κατέχει τις πλέον υψηλές
τεχνολογίες της εποχής, και ότι εναπόκειται στα κράτη µέλη να καθορίσουν πραγµατικές και φιλόδοξες
ευρωπαϊκές πολιτικές εξοπλισµού και διαστηµικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα συντονίζονται και θα
συναρµόζονται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

● ∆ικαστήριο του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας / ∆ιαφορές σχετικά µε το
κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 

− Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Μισθωτοί � FR)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 828 τελικό � 2003/0324 � CESE 521/2004

COM(2003) 827 τελικό � 2003/0326 � CESE 522/2004

− Κύρια σηµεία:

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


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 75

∆ελτίο 03.05.2004 - EL - PE 344.003

Η ΕΟΚΕ επικροτεί, σε γενικές γραµµές, τις ιδέες που εκφράζονται στις δύο ανακοινώσεις της
Επιτροπής, µε την επιφύλαξη των παρατηρήσεων που διατυπώνει. Υποστηρίζει έντονα τη θέσπιση
δικαιοδοτικού οργάνου για το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ως στοιχείο αποφασιστικής σηµασίας
για το σύστηµα του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.

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

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

•  Νοµοθεσία για τα χηµικά προϊόντα
 � Εισηγητής: ο κ. BRAGHIN (Εργοδότες � IT)

 
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 644 τελικό � 2003/0256 COD � 2003/0257 COD � 

CESE 524/2004
 
− Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ επικροτεί τους στόχους και την υλοποίηση του συστήµατος REACH, θεωρεί όµως ότι
χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτοµέρειες της εφαρµογής του, ούτως ώστε η σκόπιµη
νοµοθετική εξέλιξη να µην θίξει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της βιοµηχανίας και
επιδεινώσει, κατά συνέπεια, το πρόβληµα της απασχόλησης.  Η απαίτηση αυτή, που ανταποκρίνεται
στην προσπάθεια για την επιδίωξη βιώσιµης ανάπτυξης από κοινωνικής, οικονοµικής και
περιβαλλοντικής πλευράς, καθίσταται πιο απτή σε αυτή την πρόταση, καθώς η ανάλυση του αντίκτυπου
δεν εξασφαλίζει αποδεδειγµένη ισορροπία µεταξύ κόστους και οφέλους. 

Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει τη µεθοδολογία ευρείας διαβουλεύσεως που υιοθέτησε η Επιτροπή για την
κατάρτιση της προτάσεως και εύχεται να συνεχιστεί η διαδικασία διαβουλεύσεων και συµµετοχής των
ενδιαφερόµενων, ούτως ώστε να επέλθουν περαιτέρω βελτιώσεις στο κείµενο, ειδικότερα σε ό,τι αφορά
τα εξής: 

� κάθε δυνατή αλλαγή που µπορεί να συµβάλει, χωρίς να τροποποιεί τους στόχους, στην απλοποίηση
των διαδικασιών και που συνεπώς επιφέρει µείωση των δαπανών,

� διεύρυνση και ενίσχυση των καθηκόντων του µελλοντικού Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών
Προϊόντων (κυρίως σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων και των ουσιών � Τίτλος
VI), ούτως ώστε να καταστεί ο άξονας του νέου συστήµατος, σε στενή και εποικοδοµητική
συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές υπηρεσίες,

� πρόβλεψη ενός προγράµµατος παροχής βοήθειας και υποστήριξης, ειδικότερα για τις ΜΜΕ και τους
µεταγενέστερους χρήστες, για να διευκολυνθεί η εφαρµογή του συστήµατος REACH και η σύσταση
οµίλων για τον σκοπό αυτό,

� εξεύρεση πιο συγκεκριµένων αυτόµατων µηχανισµών για την ενθάρρυνση της καινοτοµίας και του
προσδιορισµού και εµπορίας νέων ουσιών.
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Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η ανάληψη µίας σθεναρής πολιτικής εκστρατείας για την
προαγωγή των προδιαγραφών του συστήµατος REACH σε παγκόσµιο επίπεδο, προκειµένου να
καταστούν κοινώς αποδεκτά τα βασικά σηµεία του συστήµατος αυτού για την καλύτερη προστασία της
υγείας του ευρέος κοινού και των εργαζοµένων, την αποτελεσµατικότερη προστασία του περιβάλλοντος
και, τέλος, για την υπεράσπιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας χηµικών
προϊόντων. 

Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει τις πρωτοβουλίες πρακτικού πειραµατισµού και τα πρότυπα σχέδια εφαρµογής
που έχουν ήδη ξεκινήσει σε ορισµένα κράτη µέλη µε τη συµµετοχή των περιφερειακών αρχών και όλων
των ενδιαφεροµένων µερών, προκειµένου να απλοποιηθεί και να επιτευχθεί πιο συγκεκριµένη
αξιολόγηση του αντίκτυπου.  Επικροτεί επίσης τις ενέργειες της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Χηµικών Ουσιών για την κατάρτιση, µε τη βοήθεια των ενδιαφεροµένων, τεχνικών
τοµεακών οδηγών  για την πρακτική εφαρµογή του συστήµατος REACH.  Πιστεύει ότι όλα τα
ευρωπαϊκά όργανα, κατά τη θέσπιση των τελικών νοµοθετικών µέσων, πρέπει να αντλήσουν
συµπεράσµατα από τις εµπειρίες αυτού του ενδιάµεσου σταδίου και επιφυλάσσεται να καταρτίσει
πρόσθετη γνωµοδότηση προκειµένου να αξιολογήσει τα αποτελέσµατα της τρέχουσας φάσης. 

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

•  Οικολογικός σχεδιασµός / Προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια
�  Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες � IT)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 453 τελικό � 2003/0172 (COD) � CESE 505/2004

− Κύρια σηµεία:
 

 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης για την εξοικονόµηση ενέργειας
και την ενεργειακή απόδοση στις πολιτικές για τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα τους ως αναπόσπαστο
τµήµα των πολιτικών αυτών. Η ΕΟΚΕ διατηρεί, ωστόσο, κάποιες επιφυλάξεις για την σηµερινή
πρόταση της Επιτροπής. Σύµφωνα µε την ΕΟΚΕ, το ευρύ φάσµα κοινοτικών διατάξεων θα άξιζε ίσως
να ενοποιηθεί, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα νοµικό πλαίσιο µε οργανική συνοχή. Η ΕΟΚΕ
υποστηρίζει επίσης την ευρύτερη διάδοση εθελοντικών συµφωνιών του τοµέα και άλλων µέσων. Πρέπει
επίσης να αξιολογηθεί περισσότερο η πλήρης ανταπόκριση των προτάσεων της Επιτροπής στις
απαιτήσεις της αναλογικότητας, της επικουρικότητας και της διοικητικής και γραφειοκρατικής
απλοποίησης αλλά και της ανταγωνιστικότητας. Για να λειτουργήσει το προτεινόµενο πλαίσιο
ενδείκνυται η λήψη µέτρων εφαρµογής στο πλαίσιο εκχώρησης αρµοδιοτήτων στην ίδια την Επιτροπή,
µε την παρέµβαση µόνο των διαδικασιών επιτροπολογίας. Κατά τον καθορισµό των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών σχετικά µε τον οικολογικό σχεδιασµό υπάρχει ο κίνδυνος να λιµνάσει η πρόοδος και η
τεχνική και εµπορική καινοτοµία και να σταµατήσει η άµιλλα των τεχνολογικών επιδόσεων σε ό,τι
αφορά τα νέα προϊόντα. Χρειάζεται, επίσης, να εξεταστεί η δυνατότητα πλήρους εφαρµογής τους σε όλα
τα προϊόντα που κατασκευάζονται στην ΕΕ ή σε τρίτες χώρες. Τέλος, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει την
σηµερινή κατάσταση των ΜΜΕ, κατάσταση που έχει επιδεινωθεί από τις µεγάλες ανισότητες µεταξύ
κρατών µελών και από το γεγονός ότι οι τοµείς υψηλής συγκέντρωσης ΜΜΕ είναι οι τοµείς όπου θα
καθυστερήσει περισσότερο η επίτευξη συναίνεσης για την υιοθέτηση εθελοντικών µέτρων. Η παροχή
οικονοµικών και φορολογικών κινήτρων θα µπορούσε να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο.

�    Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Siegfried Jantscher
(Τηλ.: 00 32 2 546 82 87 � e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
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•  Προσαρµοσµένες περιβαλλοντικές τεχνολογίες στα υποψήφια κράτη µέλη
�  Εισηγητής: ο κ. RIBBE (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � DE)
 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 523/2004

− Κύρια σηµεία:

 
 Οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο τόσο στη µείωση της ρύπανσης του

περιβάλλοντος όσο και στην επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης.  
 
 Προκειµένου να αποφευχθεί η ακατάλληλη χρήση των πόρων, είναι πολύ σηµαντικό να ληφθεί µέριµνα,

ώστε να προάγονται µόνο οι βέλτιστες και οι πλέον προσαρµοσµένες στην εκάστοτε περίπτωση λύσεις.
 Οι προσαρµοσµένες τεχνολογίες µπορεί µεν να συνεπάγονται εν µέρει υψηλότερες δαπάνες
σχεδιασµού, αλλά επιτρέπουν την εξοικονόµηση σηµαντικών πόρων, τόσο κατά τη φάση των
επενδύσεων όσο και κατά τη φάση της λειτουργίας και, κατά συνέπεια, συµβάλλουν στη δηµιουργία
περισσοτέρων και ασφαλέστερων θέσεων εργασίας. Χάρη στις οικονοµίες αυτές περιορίζεται και η
επιβάρυνση των δηµόσιων, αλλά και των ιδιωτικών προϋπολογισµών. Συνεπώς, οι σηµερινές συνθήκες
επιβάλλουν την εφαρµογή προσαρµοσµένων περιβαλλοντικών τεχνολογιών.  

 
 Οι προσαρµοσµένες τεχνολογίες είναι, ωστόσο, σχεδόν άγνωστες, τόσο στις υποψήφιες χώρες όσο και

στα σηµερινά κράτη µέλη, µε αποτέλεσµα να χρησιµοποιούνται δυστυχώς σπάνια. Αυτό οφείλεται στην
τεράστια έλλειψη τεχνογνωσίας αλλά και στην αβεβαιότητα για το αν µε τις εναλλακτικές τεχνολογίες
µπορούν πράγµατι να επιτευχθούν τα υποχρεωτικά πρότυπα. 

 
 Η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να επιληφθεί εντατικά του προβλήµατος αυτού στο πλαίσιο της

εφαρµογής του προγράµµατος δράσης για την προώθηση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Η ίδρυση
κέντρων εµπειρογνωµοσύνης για προσαρµοσµένες τεχνολογίες στις υποψήφιες χώρες, θα µπορούσε να
αποτελέσει µια αρχή για την κάλυψη της έλλειψης πληροφόρησης.  

 
 Ένα µέρος των ενισχύσεων θα πρέπει να συγκεντρωθεί σε ένα ταµείο από το οποίο θα

χρηµατοδοτούνται κυρίως µέτρα µικρής εµβέλειας. Το Ταµείο Συνοχής, µε το οποίο χρηµατοδοτούνται
µόνο έργα που ανέρχονται σε τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ, δεν στηρίζει προσαρµοσµένες λύσεις όσο θα
έπρεπε. Θα ήταν χρήσιµο να αναφέρουν οι ενδιαφερόµενοι στις αιτήσεις για ενισχύσεις από το Ταµείο
Συνοχής τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν τη συγκεκριµένη τεχνολογία και ποιες εναλλακτικές
τεχνολογίες απέρριψαν.  

� Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Johannes Kind
 (Τηλ.: 00 32 2 546 91 11 � e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
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•  Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση
� Εισηγήτρια: η κα SÀNCHEZ MIGUEL (Μισθωτοί � ES)

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 550 τελικό � 2003/0210 COD � CESE 509/2004

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

5.  ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
•  Γενετικοί πόροι στη γεωργία
�  Εισηγητής: ο κ. VOSS (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � DE)
 
Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 817 τελικό � 2003/0321 CNS � CESE 514/2004

� Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Johannes Kind
 (Τηλ.: 00 32 2 546 91 11 � e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Ενέργειες στον τοµέα της µελισσοκοµίας
� Εισηγητής: ο κ. CABALL i SUBIRANA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � ES)

Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 30 τελικό � 2004/0003 CNS � CESE 531/2004

Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolatonio
(Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 � e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

6.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

•  Προσθήκη βιταµινών στα τρόφιµα
Εισηγήτρια: η κα HEINISCH (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � DE)

Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 671 τελικό � 2003/0262 COD � CESE 512/2004

Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolatonio
(Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 � e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Οδηγία για την ανάκληση της ισχύος της οδηγίας 72/462/EΟΚ (υγειονοµικός
έλεγχος)

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

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 71 τελικό � 2004/0022 CNS � CESE 526/2004

� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Katalin Gönczy
(Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 � e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int)
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7.  ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

•  Η υποψηφιότητα της Κροατίας για προσχώρηση στην ΕΕ
� Εισηγητής: ο κ. STRASSER (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � AT)

� Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας �  CESE 520/2004

� Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τις µεγάλες προσπάθειες που κατέβαλε η Κροατία για να ανταποκριθεί στις
προϋποθέσεις για ένταξη στην ΕΕ. Η Κροατία έχει αλλάξει πολύ κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Η
διαδικασία του εκδηµοκρατισµού σηµείωσε µεγάλη πρόοδο. Οι µακροοικονοµικοί δείκτες παρουσίασαν
σηµαντική βελτίωση, παρόλο που η υψηλή ανεργία εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα
κοινωνικά και πολιτικά προβλήµατα.

Στην Κροατία υπάρχουν περισσότερες από 20.000 ΜΚΟ. Η δηµιουργία του "Εθνικού ιδρύµατος για
την προώθηση της κοινωνίας των πολιτών" στις 16 Οκτωβρίου 2003 έδωσε τη δυνατότητα στις οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών να συµβάλουν στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου.

Η ΕΟΚΕ θεωρεί το κροατικό Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο, που συστάθηκε το 1999,
ουσιώδη προϋπόθεση για την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων που απαιτούνται ακόµη για την ένταξη στην
Ένωση, ιδίως στους τοµείς της δικαιοσύνης, της προστασίας των µειονοτήτων, της καταπολέµησης της
διαφθοράς και σε σχέση µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο της Χάγης.

Η ΕΟΚΕ συνιστά τη συµµετοχή της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών συνολικά, και όχι µόνο
των αντιπροσωπευτικών επαγγελµατικών ενώσεων, στις απαιτούµενες διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Georgine Willems
(Τηλ.: 00 32 2 546 94 71 � e-mail: georgine.willems@esc.eu.int)

8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η κοινωνική διάσταση του πολιτισµού
� Εισηγητής: ο κ. LE SCORNET (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � FR)

� Έγγραφα αναφοράς: Αίτηση γνωµοδότησης του ΕΚ �  CESE 517/2004

� Κύρια σηµεία:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισαν να
καταστήσουν το θέµα της "κοινωνικής διάστασης του πολιτισµού" ζήτηµα κοινού ενδιαφέροντος, επειδή
είναι της άποψης ότι ο πολιτισµός και η κοινωνική ανάπτυξη αλληλοσυνδέονται στενά και ότι αυτό το πεδίο
συνεύρεσης θα αποκτήσει αυξάνουσα σηµασία στο πλαίσιο της πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

mailto:georgine.willems@cese.europa.eu
mailto:georgine.willems@cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ80

∆ελτίο 03.05.2004 - EL - PE 344.003

Η ΕΟΚΕ, ήδη από το 1999, σε µία γνωµοδότηση διαπίστωνε ότι "εάν θεωρήσουµε την ευρύτερη
έννοια του πολιτισµού ως ένα σύστηµα αξιών που σέβονται τα µέλη µιας κοινωνίας, τότε ο πολιτισµός
διαµορφώνει και το πεδίο δράσης της κοινωνίας των πολιτών". Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, ο πολιτισµός,
ως διαδικασία και κοινή έκφραση της σκέψης και της δράσης, διαµορφώνει την εκπαίδευση και τις
κοινωνικές συµµετοχικές βασικές λειτουργίες. Το σχέδιο Ευρωπαϊκού Συντάγµατος βασίζεται σε µεγάλο
βαθµό στα θεµέλια των κοινών ηθικών αξιών, στόχων, θεµελιωδών δικαιωµάτων και σε µία νέα αντίληψη
της δηµοκρατικής συµπεριφοράς. Αυτά τα στοιχεία συνιστούν στο σύνολό τους τις βάσεις µίας ευρωπαϊκής
αντίληψης του πολιτισµού. Τα κοινωνικά στοιχεία όπως είναι η αλληλεγγύη, η ανοχή, η κοινωνική συνοχή,
µέτρα εναντίον της περιθωριοποίησης και των διακρίσεων, καθώς και η κοινωνική ένταξη αποτελούν τις
βασικές συνιστώσες. Εξ αυτών συνεπάγεται η ιδιαίτερη ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως οργάνου
δηµοκρατικής εκπροσώπησης των πολιτών της Ευρώπης, και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής, ως θεσµικού εκπροσώπου της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, για τα εν λόγω σύνθετα
θέµατα.

Σε αυτή τη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ επικεντρώνεται σε τρεις κεντρικούς τοµείς ή πτυχές:

Μία νέα "πολιτιστική πραγµατικότητα" που συνδυάζει οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές
πρακτικές.
Οι συνέπειες των αλλαγών στον κόσµο της εργασίας επί της κοινωνικής διάρθρωσης και των πολιτισµικών
αξιών.
Μια νέα πολιτισµική δηµοκρατία.

Η ΕΟΚΕ προτείνει να συνεχιστεί, σε συνεργασία µε την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
ο προβληµατισµός σχετικά µε την πρόταση που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συσταθεί ένα
ευρωπαϊκό παρατηρητήριο της πολιτιστικής συνεργασίας.

Η ΕΟΚΕ προτείνει επίσης να προσδιοριστούν µε ακρίβεια σε µία γνωµοδότηση πρωτοβουλίας οι
στόχοι που θα πρέπει να επιδιώκει ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο της πολιτιστικής συνεργασίας, υπέρ της
σύστασης του οποίου µάχεται, από κοινού µε το ΕΚ.

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

CEDEFOP
�    Εισηγητής: ο κ. GREIF (Μισθωτοί � AT)

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 854 τελικό � 2003/0034 CNS � CESE 516/2004

� Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει τις περισσότερες τροποποιήσεις που προτείνει η Επιτροπή. ∆ιατυπώνει,
ωστόσο, ορισµένες παρατηρήσεις και απορίες, που αφορούν, µεταξύ άλλων, τις εξής πτυχές:
την τυποποίηση δοκιµασµένων πρακτικών,
τον ρόλο των ευρωπαϊκών οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων,
τη συνεργασία µε ιδρύµατα και µε το ∆ηµόσιο,
τη µείωση του αριθµού των συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου,
τη συνέχεια της συµµετοχής,
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τη σύνθεση του προεδρείου,
τον ρόλο του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή,
τον προσδιορισµό των µεσοπρόθεσµων προτεραιοτήτων,
την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου.

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

9.  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόσπαση εργαζοµένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών
Εισηγήτρια: η κα LE NOUAIL MARLIERE (Μισθωτοί � FR)

Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 458 τελικό � CESE 515/2004

Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η ανακοίνωση είναι χρήσιµη, αλλά ανεπαρκής. Καλεί την Επιτροπή να
εµβαθύνει την ανάλυση της, κυρίως σε ό,τι αφορά τον αθέµιτο ανταγωνισµό και το κοινωνικό ντάµπινγκ
που µπορεί να προκύψουν από τις καταχρηστικές αποσπάσεις. Η ΕΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή να
διασφαλίσει τις τοµεακές διαβουλεύσεις µε τους πραγµατικούς συνοµιλητές-αποδέκτες των µεταγραφών,
κυρίως στον τοµέα των κατασκευών, όπου οι κοινωνικοί εταίροι δεν έχουν ακόµη γνωµοδοτήσει.

Λαµβάνοντας υπόψη τις ανεπάρκειες της ανακοίνωσης, η ΕΟΚΕ ζητά από την Επιτροπή να
υποβάλει νέα έκθεση που θα επιτρέψει να επαληθευτεί:

εάν υπάρχει πραγµατική διαφάνεια των δικαιωµάτων,
εάν διασφαλίζονται τα θετικά δικαιώµατα των εργαζοµένων,
εάν η κινητικότητα των εργαζοµένων εµποδίζεται ή διευκολύνεται από την εφαρµογή των διατάξεων ως
συνέπεια της µεταφοράς της οδηγίας στη νοµοθεσία των κρατών µελών, ενόψει του κινδύνου να προκληθεί
κλείσιµο των αγορών εργασίας λόγω προστατευτισµού,
εάν αποτρέπονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού ενόψει της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών,
εάν οι µικρές επιχειρήσεις έχουν κατάλληλη και επαρκή πρόσβαση στις απαιτούµενες πληροφορίες.

Επιπλέον, η ΕΟΚΕ προτείνει:

πιο εµπεριστατωµένη ανάλυση προς την κατεύθυνση των κοινωνικών και οικονοµικών συντελεστών,

αξιολόγηση, προκειµένου να βελτιωθούν οι µηχανισµοί ενηµέρωσης των εργαζοµένων και των
επιχειρήσεων,
προώθηση τοπικών, περιφερειακών ή διασυνοριακών δικτύων ενηµέρωσης,
καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ τόσο των
εργαζοµένων όσο και µεταξύ των εργοδοτών,
νοµική µελέτη προκειµένου να επαληθευθεί κατά πόσον το νοµοθετικό και συµβατικό πλαίσιο των κρατών
µελών, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά µε τις εφαρµοστέες συλλογικές συµβάσεις είναι επαρκώς σαφείς,
προσιτές και ενηµερωµένες στο πλαίσιο της διεύρυνσης.

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

10.  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ

Οικονοµική διαφοροποίηση στις υπό ένταξη χώρες � Ρόλος των ΜΜΕ και των
επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονοµίας
Εισηγήτρια: η κα FUSCO (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � IT)
Συνεισηγητής: ο κ. GLORIEUX (αντιπρόσωπος ΣΕΒΜ)

Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 528/2004

 Κύρια σηµεία:

Η γνωµοδότηση αυτή αποτελεί συµβολή στη συζήτηση για τις συνέπειες της διεύρυνσης,
υπογραµµίζοντας τον ρόλο που διαδραµατίζουν οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και οι
επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονοµίας (ΕΚΟ) στην οικονοµική διαφοροποίηση (συµπεριλαµβανοµένων
των κοινωνικών επιπτώσεών της) στις  εντασσόµενες χώρες, καθώς και την πρόκληση που αποτελεί η
πλήρης ενσωµάτωσή τους στην ενιαία αγορά. Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η επιτυχία  και η
αποτελεσµατικότητα των ΜΜΕ και των ΕΚΟ δεν είναι αυτόµατες και δεν εξαρτώνται µόνο από τις ίδιες.
Θεωρεί ότι η βιοµηχανική πολιτική σε µια διευρυµένη Ευρώπη οφείλει να συνεκτιµά κατά τρόπο πολύ πιο
αποτελεσµατικό τις ανάγκες και τις προκλήσεις των ΜΜΕ και των ΕΚΟ στις υπό ένταξη χώρες.

�Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Miguel Colera
(Τηλ.: 00 32 2 546 96 29 � e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

11. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μετωπική προστασία στα µηχανοκίνητα οχήµατα
Εισηγητής: ο κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες � IT)

Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 586 τελικό � 2003/0226 COD � CESE 503/2004

� Για περισσότερες πληροφορίες: κα Aleksandra Klenke
(Τηλ.: 00 32 2 546 98 99 � e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

Τεχνολογίες πληροφοριών / Ασφαλή οχήµατα
 �   Εισηγητής: ο κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες � IT)

Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 542 τελικό � CESE 506/2004

�    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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Άδεια οδήγησης
Εισηγητής: ο κ. SIMONS (Εργοδότες � NL)

Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 621 τελικό � 2003/0252 (COD) � CESE 507/2004

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

12. ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Κωδικοποίηση / Αποθέµατα πετρελαίου
 �   Εισηγητής: ο κ. WILKINSON (Εργοδότες � UK)

Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 35 τελικό � 2004/0004 (COD) � CESE 508/2004

�    Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Siegfried Jantscher
(Τηλ.: 00 32 2 546 82 87 � e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

Στερεά απόβλητα (κωδικοποίηση)
� Εισηγητής: ο κ. DONNELLY (∆ιάφορες δραστηριότητες � IE)

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 731 τελικό � 2003/0283 COD � CESE 513/2004

� Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Robert Wright
(Τηλ.: 00 32 2 546 91 09 � e-mail: robert.wright@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
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address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 70
Type: http:

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

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 72
Type: mailto

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

Page: 72
Type: mailto

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

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 75
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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Page: 77
Type: mailto

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

Page: 78
Type: mailto

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

Page: 78
Type: mailto

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

Page: 78
Type: mailto

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

Page: 78
Type: mailto

Old: mailto:katalin.gonczy@esc.eu.int
New: mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu

Page: 79
Type: mailto

Old: mailto:georgine.willems@esc.eu.int
New: mailto:georgine.willems@cese.europa.eu

Page: 80
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 81
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 82
Type: mailto

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

Page: 82
Type: mailto

Old: mailto:iguez@esc.eu.int
New: mailto:iguez@cese.europa.eu

Page: 82
Type: mailto

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

Page: 82
Type: mailto

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

Page: 83
Type: mailto

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

Page: 83
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 83
Type: mailto

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

Page: 85
Type: http:

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