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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∆ΡΙΑ6

∆ελτίο 20.07.2004 - EL - PE 344.004

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ι Α



ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ 7

∆ελτίο 20.07.2004 - EL - PE 344.004

 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. 15/2004 Υπενθύµιση των νέων κανόνων που ισχύουν από την 1η Ιουνίου 2003 σχετικά µε
ωτους επισκέπτες (εννέα ή περισσότερους) που προσκαλούνται απ΄ευθείας από
τους βουλευτές·

Αριθ. 16/2004 Σύνοδος Μαΐου στο Στρασβούργο

Αριθ. 17/2004 Γενικές πληροφορίες σχετικά µε τις υπηρεσίες εστίασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου·

Αριθ. 18/2004 ∆ιάθεση χαρτιού για τις συσκευές τηλεοµοιοτυπίας και τους εκτυπωτές·

Αριθ. 20/2004 Ακροάσεις των νέων υποψηφίων Επιτρόπω·

Αριθ. 21/2004 Sundry items of office equipment made available to Members·

Αριθ. 22/2004 Εστιατόρια, κυλικεία και εµπορικό κέντρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου -
Χρονοδιάγραµµα και ωράρια λειτουργίας κατά την περίοδο από 10 Μαΐου
έως 2 Ιουλίου 2004 και κατά τη θερινή περίοδο·

Αριθ. 23/2004 ∆ιατάξεις περί της χρησιµοποίησης των χώρων των Γραφείων Πληροφοριών του
 Κοινοβουλίου από τους βουλευτές και τις πολιτικές οµάδες·

Αριθ. 24/2004 Ποιότητα των τροφίµων που παρέχουν εξωτερικές εταιρείες τροφοδοσίας
σε δεξιώσεις·

Αριθ. 25/2004 Περίοδος συνόδου του Ιουλίου 2004 για τη συγκρότηση σε Σώµα.

Αριθ. 26/2004 Πληρωµή των εξόδων ταξιδίου και διαµονής από το Ταµείο των Βουλευτών

Αριθ. 27/2004 Πρόσβαση στη βιβλιοθήκη στις Βρυξέλλες

Αριθ. 28/2004 Εργοτάξιο στις Βρυξέλλες

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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∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΛΗΞΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΩΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Με επιστολή της 5ης Μαΐου 2004, οι αρµόδιες αρχές της Πολωνίας κοινοποίησαν στο Κοινοβούλιο τον
ορισµό του:

κ. Zbyszek ZABOROWSKI

σε αντικατάσταση του κ. Ryszard KALISZ (PSE), ο οποίος διορίστηκε υπουργός στην κυβέρνηση της
Πολωνίας.

Κατά τη συνεδρίαση της Ολοµέλειας στις  5 Μαΐου 2004, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση της λήξης της
εντολής του κ. KALISZ µε ισχύ από 2 Μαΐου 2004 και της έναρξης της εντολής του κ. ZABOROWSKI
µε ισχύ από 4 Μαΐου 2004.

_______________________

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ

Με απόφαση του Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης της 7ης Μαΐου 2004,

ο κ. Josef BONNICI (MT/PPE-DE)

διορίστηκε µέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

∆εδοµένου ότι τα καθήκοντα αυτά είναι ασυµβίβαστα µε τα καθήκοντα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η εντολή του κ. BONNICI στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λήγει µε ισχύ από 7 Μαΐου
2004.

_________________________
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΓΙ∆ΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Με επιστολή της 28ης Ιουνίου 2004,

η κ. Jacqueline ROUSSEAUX (BE-ΦΙΛ)

γνωστοποίησε στον Πρόεδρο ότι είχε εκλεγεί στο Κοινοβούλιο των Βρυξελλών και ότι παραιτείτο από το
αξίωµα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συνεπώς, η εντολή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λήγει µε ισχύ από 29 Ιουνίου 2004.

_________________________
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ  ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 15 Ιουνίου 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των
13 βουλευτών που εκλέχθηκαν, στην Ιρλανδία, ως µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Ορίστηκαν1:

AYLWARD Liam
COVENEY Simon
CROWLEY Brian
DE ROSSA Proinsias
DOYLE Avril
Mme HARKIN Marian
HIGGINS Jim
McDONALD Mary Lou
McGUINNESS Mairead
MITCHELL Gay
Ó NEACHTAIN Seán
RYAN Eoin
SINNOTT Kathy

__________________________

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ  ΩΣ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 16 Ιουνίου 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των 5
βουλευτών που εκλέχθηκαν, στη Μάλτα, ως µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Ορίστηκαν1:

 ATTARD-MONTALTO John
 BUSUTTIL Simon
 CASA David
 GRECH Louis
 MUSCAT Joseph

___________________________

                                                     
 1 Τα ονόµατα των επανεκελεγέντωνβουλευτών είναι υπογραµµισµένα
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ  ΣΟΥΗ∆ΙΑ
ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 18 Ιουνίου 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των
19 βουλευτών που εκλέχθηκαν, στη Σουηδία, ως µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Ορίστηκαν1:

ANDERSSON Jan
CARLSHAMRE Maria
CEDERSCHIÖLD Charlotte
EK Lena
FJELLNER Christofer
GOUDIN Hélène
HEDH Anna
HEDKVIST PETERSEN Ewa
HÖKMARK Gunnar
IBRISAGIC Anna
LUNDGREN Nils
MALMSTRÖM Cecilia
SCHLYTER Carl
SEGELSTRÖM Inger
SJÖSTEDT Jonas
SVENSSON Eva-Britt
WESTLUND Åsa
WIJKMAN Anders
WOHLIN Lars

____________________

                                                     
1 Τα ονόµατα των επανεκελεγέντωνβουλευτών είναι υπογραµµισµένα
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ
ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 21 Ιουνίου 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των 6
βουλευτών που εκλέχθηκαν, στην Εσθονία, ως µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Ορίστηκαν1:

ILVES Toomas Hendrik
KELAM Tunne-Väldo
MIKKO Marianne
OVIIR Siiri
PADAR Ivari
SAVI Toomas

______________________

∆ Ι Ο Ρ Θ Ω Τ Ι Κ Ο

Με επιστολή της 1ης Ιουλίου 2004, οι αρµόδιες αρχές της Εσθονίας γνωστοποίησαν την αντικατάσταση του
κ. Ivari PADARI από:

τον κ. Andres TARAND

Λαµβάνοντας υπόψη την αλλαγή αυτή, ο κατάλογος των βουλευτών που εξελέγησαν στην Εσθονία είναι ο
ακόλουθος1:

ILVES Toomas Hendrik
KELAM Tunne-Väldo
MIKKO Marianne
OVIIR Siiri
SAVI Toomas
TARAND Andres

________________________

                                                     
1 Τα ονόµατα των επανεκελεγέντωνβουλευτών είναι υπογραµµισµένα
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 22 Ιουνίου 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των
13 βουλευτών που εκλέχθηκαν, στη Λιθουανία, ως µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Ορίστηκαν1:

ANDRIKIENĖ Laima Liucija
BIRUTIS �arūnas
BUDREIKAITĖ Danutė
DEGUTIS Arūnas
DIČKUTĖ Jolanta
DID�IOKAS Gintaras
GENTVILAS Eugenijus
JUKNEVIČIENĖ Ona
LANDSBERGIS Vytautas
PALECKIS Justas Vincas
PAVILIONIS Rolandas
SAKALAS Aloyzas
STARKEVIČIŪTĖ Margarita

________________________

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 23 Ιουνίου 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των
27 βουλευτών που εκλέχθηκαν, στην Ολλανδία, ως µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Ορίστηκαν1:

BELDER Bastiaan
van den BERG Margrietus J.
BERMAN Thijs
BLOKLAND Johannes (Hans)
BOZKURT Emine
van BUITENEN Paul K.T.J.
BUITENWEG Kathalijne Maria
van den BURG Ieke
CORBEY Dorette

                                                     

1 Τα ονόµατα των επανεκελεγέντωνβουλευτών είναι υπογραµµισµένα
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DOORN Bert
EURLINGS Camiel
de GROEN Els
HENNIS-PLASSCHAERT Jeanine
IN'T VELD Sophia Helena
LAGENDIJK Joost
LIOTARD Kartika
MAAT Albert Jan
MAATEN Jules
MANDERS Toine

MARTENS Maria
MASTENBROEK Edith
MEIJER Erik
MULDER Jan
van NISTELROOIJ Lambert
OOMEN-RUIJTEN Ria G.H.C.
WIERSMA Jan Marinus
WORTMANN-KOOL

_________________________

1 Τα ονόµατα των επανεκελεγέντωνβουλευτών είναι υπογραµµισµένα
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ  ∆ΑΝΙΑ ΩΣ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 24 Ιουνίου 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των
14 βουλευτών που εκλέχθηκαν, στη ∆ανία, ως µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Ορίστηκαν1:

AUKEN Margrete
BONDE Jens-Peter
BUSK Niels
CAMRE Mogens N.J.
CHRISTENSEN Ole
JENSEN Anne Elisabet
JØRGENSEN Dan
KRARUP Ole
KRISTENSEN Henrik Dam
RASMUSSEN Poul Nyrup
RIIS-JØRGENSEN Karin
SAMUELSEN Anders
SEEBERG Gitte
THOMSEN Britta

_______________________

                                                     
1 Τα ονόµατα των επανεκελεγέντωνβουλευτών είναι υπογραµµισµένα
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ
ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 25 Ιουνίου 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των
54 βουλευτών που εκλέχθηκαν, στην Πολωνία, ως µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Ορίστηκαν1:

ADWENT Filip
BIELAN Adam Jerzy
BUZEK Jerzy
CHMIELEWSKI Zdzisław Kazimierz
CHRUSZCZ Sylwester
CZARNECKI Marek
CZARNECKI Ryszard
FOTYGA Anna Elżbieta
GEREMEK Bronisław
GERINGER DE OEDENBERG Lidia
GIEREK Adam
GIERTYCH Maciej Marian
GOLIK Bogdan
GRABOWSKA Genowefa
GRABOWSKI Dariusz Maciej
HANDZLIK Małgorzata Maria
JAŁOWIECKI Stanisław
JANOWSKI Mieczysław Edmund
KACZMAREK Filip Andrzej
KAMIŃSKI Michał Tomasz
KLICH Bogdan Adam
KRUPA Urszula
KUC Wiesław Stefan
KUDRYCKA Barbara KUŁAKOWSKI Jan Jerzy
KUŻMIUK Zbigniew Krzysztof
LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław Marian
LIBICKI Marcin
MASIEL Jan Tadeusz
OLBRYCHT Jan Marian
ONYSZKIEWICZ Janusz Adam
PĘK Bogdan
PINIOR Józef
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz
PISKORSKI Pawel Bartlomiej
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew
PROTASIEWICZ Jacek
ROGALSKI Bogusław
ROSATI Dariusz Kajetan
ROSZKOWSKI Wojciech
RUTOWICZ Leopold Józef
SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil
SIEKIERSKI Czesław Adam
SIWIEC Marek Maciej
SONIK Bogusław Andrzej
STANISZEWSKA Grażyna
SZEJNA Andrzej Jan
SZYMAŃSKI Konrad
TOMCZAK Witold
WIERZEJSKI Wojciech
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław
ZALESKI Zbigniew
ZWIEFKA Tadeusz Antoni

______________________

                                                     
1 Τα ονόµατα των επανεκελεγέντωνβουλευτών είναι υπογραµµισµένα
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 2 Iούλιος 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των 54
βουλευτών που εκλέχθηκαν, στην Ισπανία , ως µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Ορίστηκαν1:

                                                     
1 Τα ονόµατα των επανεκελεγέντωνβουλευτών είναι υπογραµµισµένα

 AYALA SENDER Inés
 AYUSO GONZÁLEZ María del Pilar
 BADÍA i CUTXET María
 BARÓN CRESPO Enrique
 BORRELL FONTELLES José
 CALABUIG RULL Joan
 CARNERO GONZÁLEZ Carlos
 del CASTILLO VERA Pilar
 CERCAS Alejandro
 DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Augustín
 DÍEZ GONZÁLEZ Rosa M.
 DÜHRKOP DÜHRKOP Bárbara
 FERNÁNDEZ MARTÍN Fernando
 FRAGA ESTÉVEZ Carmen
 GALEOTE QUECEDO Gerardo
 GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL

José Manuel
 GARCÍA PÉREZ Iratxe
 GARRIGA POLLEDO Salvador
 de GRANDES PASCUAL Luis
 GUARDANS CAMBÓ Ignasi
 GUTIÉRREZ-CORTINES Cristina
 HAMMERSTEIN MINTZ David
 HERRANZ GARCÍA María Esther
 HERRERO-TEJEDOR ALGAR

Luis Francisco
 ITURGAIZ ANGULO Carlos José
 JOAN i MARÍ Bernat
 LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

 MARTÍNEZ MARTÍNEZ Miguel Angel
 MASIP HIDALGO Antonio
 MATO ADROVER Ana
 MAYOR OREJA Jaime María
 MEDINA ORTEGA Manuel
 MÉNDEZ DE VIGO Íñigo
 MENÉNDEZ del VALLE Emilio
 MEYER PLEITE Willy
 MIGUÉLEZ RAMOS Rosa
 MILLÁN MON Francisco José
 MONTORO ROMERO Cristóbal Ricardo
 MORENO SÁNCHEZ Javier
 OBIOLS i GERMÀ Raimon
 ORTUONDO LARREA Josu
 PLEGUEZUELOS AGUILAR Francisca
 POMÉS RUIZ José Javier
 RIERA MADURELL Teresa
 ROMEVA RUEDA Raũl
 RUDI UBEDA Luisa Fernanda
 SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

José Ignacio
 SALINAS GARCÍA María Isabel
 SÁNCHEZ PRESEDO Antolín
 SORNOSA MARTÍNEZ María
 VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO

María Elena
 VARELA SUANZES-CARPEGNA Daniel
 VIDAL-QUADRAS ROCA Alejo

 YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA Luis
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ
ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 30 Ιουνίου 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των
18 βουλευτών που εκλέχθηκαν, στην Aυστρία, ως µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Ορίστηκαν1:

BERGER Maria
BÖSCH Herbert
ETTL Harald
KARAS Othmar
LEICHTFRIED Jörg
LICHTENBERGER Evelin
MARTIN Hans-Peter
MÖLZER Andreas
PRETS Christa
RACK Reinhard
RESETARITS Karin
RÜBIG Paul
SCHEELE Karin
SCHIERHUBER Agnes
SEEBER Richard
STENZEL Ursula
SWOBODA Johannes (Hannes)
VOGGENHUBER Johannes

_______________

                                                     
1 Τα ονόµατα των επανεκελεγέντωνβουλευτών είναι υπογραµµισµένα
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΛΕΤΤΟΝΙΑ
ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 6 Iούλιος 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των 9
βουλευτών που εκλέχθηκαν, στη  Λεττονία, ως µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Ορίστηκαν1:

ANDREJEVS Georgs
DOMBROVSKIS Valdis
KRASTS Guntars
KRISTOVSKIS Ģirts Valdis
KU�ĶIS Aldis
PĪKS Rihards
VAIDERE Inese
�DANOKA Tatjana
ZĪLE Roberts

_______________

                                                     
1 Τα ονόµατα των επανεκελεγέντωνβουλευτών είναι υπογραµµισµένα
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 7 Iούλιος 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των 24
βουλευτών που εκλέχθηκαν, στην Πορτογαλία , ως µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

_
Ορίστηκαν1:

                                                     
1 Τα ονόµατα των επανεκελεγέντωνβουλευτών είναι υπογραµµισµένα

ASSIS Francisco
CAPOULAS SANTOS Luis
CASACA Paulo
COELHO Carlos
CORREIA Fausto
COSTA António
de DEUS PINHEIRO João
ESTEVES Assunção
ESTRELA Edite
FERREIRA Elisa
FIGUEIREDO Ilda
FREITAS Duarte

GOMES Ana
GRAÇA MOURA Vasco
JARDIM FERNANDES Emanuel
MADEIRA Jamila
MARQUES Sérgio
PORTAS Miguel
QUEIRÓ Luís
RIBEIRO Sérgio
RIBEIRO E CASTRO José
dos SANTOS Manuel António
SILVA PENEDA José Albino
SOUSA PINTO Sérgio

_______________
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Oο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των 24 βουλευτών που εκλέχθηκαν, στην Ελλάδα,
ως µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ορίστηκαν1:

                                                     
1 Τα ονόµατα των επανεκελεγέντωνβουλευτών είναι υπογραµµισµένα

ARNAOUTAKIS Stavros
BATZELI Katerina
BEGLITIS Panagiotis
DIMITRAKOPOULOS Giorgos
GLAVAKIS Ioannis
HATZIDAKIS Konstantinos
KARATZAFERIS Georgios
KRATSA-TSAGAROPOULOU Rodi
LAMBRINIDIS Stavros
MANOLAKOU Diamanto
MATSOUKA Maria (Mairi)
MAVROMMATIS Emmanouil

PAFILIS Athanasios
PANAGIOTOPOULOU-KASSIOTOU Maria
PAPADIMOULIS Dimitrios
PAPASTAMKOS Georgios
SAMARAS Antonis
SIFUNAKIS Nikolaos
TOUSSAS Georgios
TRAKATELLIS Antonios
TZAMBAZI Evangelia
VAKALIS Nikolaos
VARVITSIOTIS Ioannis
XENOGIANNAKOPOULOU Marilisa

_______________
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ
ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 22 Ιουνίου 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των
14 βουλευτών που εκλέχθηκαν, στη  Φιλανδία , ως µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ορίστηκαν1:

HASSI Satu Maijastiina
ITÄLÄ Ville
JÄÄTTEENMÄKI Anneli
KAUPPI Piia-Noora
KORHOLA Eija-Riitta Anneli
LAX Henrik
LEHTINEN Lasse Antero
MYLLER Riitta
PAASILINNA Reino
SEPPÄNEN Esko Olavi
STUBB Alexander
TAKKULA Hannu
VÄYRYNEN Paavo
VIRRANKOSKI Kyösti Tapio

_______________

                                                     
1 Τα ονόµατα των επανεκελεγέντωνβουλευτών είναι υπογραµµισµένα
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 5 Iούλιος 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των 24
βουλευτών που εκλέχθηκαν, στην Ουγγαρία , ως µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Ορίστηκαν1:

                                                     
1 Τα ονόµατα των επανεκελεγέντωνβουλευτών είναι υπογραµµισµένα

BARSINÉ PATAKY Etelka
BECSEY Zsolt
DEMSZKY Gábor
DOBOLYI Alexandra
FAZAKAS Szabolcs
GÁL Kinga
GLATTFELDER Béla
GURMAI Zita
GYÜRK András
HARANGOZÓ Gábor
HEGYI Gyula
HERCZOG Edit

JÁRÓKA Lívia
KÓSÁNÉ KOVÁCS Magda
LÉVAI Katalin
OLAJOS Péter
ŐRY Csaba
PÁLFI István
SCHMITT Pál
SCHÖPFLIN György
SURJÁN László
SZÁJER József
SZENT-IVÁNYI István
TABAJDI Csaba Sándor

_______________
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 6 Iούλιος 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των 7
βουλευτών που εκλέχθηκαν, στην Σλοβενία  , ως µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Ορίστηκαν1:

BREJC Mihael
DRČAR MURKO Mojca
JORDAN CIZELJ Romana
KACIN Jelko
NOVAK Ljudmila
PAHOR Borut
PETERLE Alojz

_______________

                                                     
1 Τα ονόµατα των επανεκελεγέντωνβουλευτών είναι υπογραµµισµένα
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

 Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των 78 βουλευτών που εκλέχθηκαν, στη  Γαλλία , ως
µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Ορίστηκαν1:

                                                     
1 Τα ονόµατα των επανεκελεγέντωνβουλευτών είναι υπογραµµισµένα

ARIF Kader
AUBERT Marie-Hélène
BACHELOT Roselyne
BEAUPUY Jean Marie
BENNAHMIAS Jean-Luc
BERÈS Pervenche
BONO Guy
BOURLANGES Jean-Louis
BOURZAI Bernadette
CARLOTTI Marie-Arlette
CASTEX Françoise
CAVADA Jean-Marie
CORNILLET Thierry
COTTIGNY Jean Louis
COÛTEAUX Paul Marie
DAUL Joseph
DE SARNEZ Marielle
DESCAMPS Marie-Hélène
DÉSIR Harlem
DE VEYRAC Christine
DOUAY Brigitte
FERREIRA Anne
FLAUTRE Hélène
FONTAINE Nicole
FOURTOU Janelly

RUTEAU Jean-Claude
GAUBERT Patrick
GAUZES Jean-Paul
GIBAULT Claire
GOLLNISCH Bruno
GRIESBECK Natalie
GROSSETÊTE Françoise
GUELLEC Ambroise
GUY-QUINT Catherine
HAMON Benoît
HAZAN Adeline
HENIN Jacky
HORTEFEUX Brice
ISLER BÉGUIN Marie Anne
LAIGNEL André
LAMASSOURE Alain
LANG Carl
LAPERROUZE Anne
LE FOLL Stéphane
LEHIDEUX Bernard
LE PEN Jean-Marie
LE PEN Marine
LIENEMANN Marie-Noëlle
LIPIETZ Alain
LOUIS Patrick
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MARTINEZ Jean-Claude
MATHIEU Véronique
MORILLON Philippe
MOSCOVICI Pierre
NAVARRO Robert
ONESTA Gérard
PATRIE Béatrice
PEILLON Vincent Benoît Camille
POIGNANT Bernard
REYNAUD Marie-Line

ROCARD Michel
ROURE Martine
SAÏFI Tokia
SAVARY Gilles
SCHAPIRA Pierre Lionel Georges
SCHENARDI Lydia
SIMONOT Chantal
SUDRE Margie
TOUBON Jacques
TRAUTMANN Catherine
VATANEN Ari
VAUGRENARD Yannick
VERGES Paul
VERGNAUD Bernadette
VILLIERS Philippe
VLASTO Dominique
WEBER Henri
WURTZ Francis

_______________
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 12 Iούλιος 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των
99 βουλευτών που εκλέχθηκαν, στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, ως µέλη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Ορίστηκαν1:

                                                     
1 Τα ονόµατα των επανεκελεγέντωνβουλευτών είναι υπογραµµισµένα

BEER Angelika
BEREND Rolf
BÖGE Reimer
BREYER Hiltrud
BRIE André
BROK Elmar
BULLMANN Hans Udo
CASPARY Daniel
CHATZIMARKAKIS Georgios
COHN-BENDIT Daniel Marc
CRAMER Michael
DESS Albert
DUIN Garrelt
EHLER Jan Christian
FERBER Markus
FLORENZ Karl-Heinz
FRIEDRICH Ingo
GAHLER Michael
GEBHARDT Evelyne
GLANTE Norbert
GOEPEL Lutz
GOMOLKA Alfred
GRAEFE zu BARINGDORF Friedrich-Wilhelm
GRÄSSLE Ingeborg
GRÖNER Lissy

HÄNSCH Klaus
HARMS Rebecca
HAUG Jutta D.
HIERONYMI Ruth
HOPPENSTEDT Karsten Friedrich
HORACEK Milan
JARZEMBOWSKI Georg
EGGLE Elisabeth
JÖNS Karin
KALLENBACH Gisela
KAUFMANN Sylvia-Yvonne
KINDERMANN Heinz
KLAMT Ewa
KLASS Christa
KLINZ Wolf
KOCH Dieter-Lebrecht
KOCH-MEHRIN Silvana
KONRAD Christoph Werner
KRAHMER Holger
KREHL Constanze Angela
KREISSL-DÖRFLER Wolfgang
KUHNE Helmut
LAMBSDORFF GRAF Alexander
LANGEN Werner

  LASCHET Armin
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LAUK Kurt Joachim
LECHNER Kurt
LEHNE Klaus-Heiner
LEINEN Jo
LIESE Peter
MANN Erika
MANN Thomas
MARKOV Helmuth
MAYER Hans-Peter
NASSAUER Hartmut
NIEBLER Angelika
ÖGER Vural
ÖZDEMIR Cem
PACK Doris
PFLÜGER Tobias
PICKART ALVARO Alexander
PIECYK Wilhelm Ernst
PIEPER Markus
POETTERING Hans-Gert
POSSELT Bernd
QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve
RADWAN Alexander
RAPKAY Bernhard

REUL Herbert Otto
ROTH-BEHRENDT Dagmar
ROTHE Mechtild
RÜHLE Heide
SCHMIDT Frithjof
SCHMITT Ingo
SCHNELLHARDT Horst
SCHRÖDER Jürgen
SCHROEDTER Elisabeth
SCHULZ Martin
SCHUTH Willem
SCHWAB Andreas
SOMMER Renate
STOCKMANN Ulrich
TRÜPEL Helga
UCA Feleknas
ULMER Thomas
WAGENKNECHT-NIEMEYER Sarah
WALTER Ralf
WEBER Manfred
WEILER Barbara
WEISGERBER Anja
WIELAND Rainer
von WOGAU Karl
WUERMELING Joachim

  ZIMMER Gabriele

_______________
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 9 Iούλιος 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των 6
βουλευτών που εκλέχθηκαν, στην Κύπρο  , ως µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Ορίστηκαν1:

ADAMOU Adamos
DEMETRIOU Panayiotis
KASOULIDES Ioannis
MATSAKIS Marios
MATSIS Yiannakis
TRIANTAFYLLIDES Kyriacos

_______________

                                                     
1 Τα ονόµατα των επανεκελεγέντωνβουλευτών είναι υπογραµµισµένα
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤO  ΒΕΛΓΙΟ
ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 9 Iούλιος 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των 24
βουλευτών που εκλέχθηκαν, στo Βέλγιο  ως µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Ορίστηκαν1:

                                                     
1 Τα ονόµατα των επανεκελεγέντωνβουλευτών είναι υπογραµµισµένα

BELET Ivo
 BREPOELS Frederika
 CLAEYS Philip
 DAERDEN Michel
 DE GUCHT Karel
 DEHAENE Jean-Luc
 DE KEYSER Véronique
 DEPREZ Gérard
 DE VITS Mia
 DILLEN Koenraad
 DI RUPO Elio
 DUQUESNE Antoine

 EL KHADRAOUI Saïd
 GROSCH Mathieu
 HUTCHINSON Alain
 JONCKHEER Pierre
 LANGENDRIES Raymond
 NEYTS-UYTTEBROECK Annemie
 RIES Frédérique
 STAES Bart
 STERCKX Dirk
 THYSSEN Marianne
 VANHECKE Frank
 VAN LANCKER Anne

_______________
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤO
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 9 Iούλιος 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των 24
βουλευτών που εκλέχθηκαν, στo Ηνωµένο Βασίλειο, ως µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Ορίστηκαν1:

                                                     
1 Τα ονόµατα των επανεκελεγέντωνβουλευτών είναι υπογραµµισµένα

 ALLISTER Jim
 ASHWORTH Richard James
Sir ATKINS Robert
 ATTWOOLL Elspeth
 BATTEN Gerard Joseph
 BEAZLEY Christopher J.P.
 BLOOM Godfrey William
 BOOTH Graham H.
 BOWIS John
 BRADBOURN Philip Charles
 BUSHILL-MATTHEWS Philip
 CALLANAN Martin
 CASHMAN Michael
 CHICHESTER Giles Bryan
 CLARK Derek Ronald
 CORBETT Richard
 DAVIES Chris
 de BRUN Bairbre
 DEVA Nirj
 DOVER Den
 DUFF Andrew Nicholas
 ELLES James E.M.
 EVANS Jillian
 EVANS Jonathan
 EVANS Robert J.E.

 FARAGE Nigel Paul
 FORD Glyn
 GILL Neena
 HALL Fiona Jane
 HANNAN Daniel J.
 HARBOUR Malcolm
 HEATON-HARRIS Christopher
 HELMER Roger
 HONEYBALL Mary
 HOWITT Richard
 HUDGHTON Ian Stewart
 HUGHES Stephen
 HUHNE Christopher
 JACKSON Caroline F.
 KARIM Sajjad Haider
 KILROY-SILK Robert
 KINNOCK Glenys
 KIRKHOPE Timothy
 KNAPMAN Roger Maurice
 LAMBERT Jean Denise
 LUCAS Caroline
LUDFORD Baroness Sarah
 LYNNE Elizabeth
 McAVAN Linda

   McCARTHY Arlene
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 McMILLAN-SCOTT Edward H.C.
 MARTIN David W.
 MORAES Claude
 MORGAN Eluned
 MOTE Ashley
 NATTRASS Michael
 NEWTON DUNN Bill
 NICHOLSON James
NICHOLSON OF WINTERBOURNE

Baroness Emma Harriet
 PARISH Neil
 PURVIS John
 SKINNER Peter William
 SMITH Alyn Edward
 STEVENSON Struan

 STIHLER Catherine
 STURDY Robert William
 SUMBERG David
Dr. TANNOCK Charles
 TITFORD Jeffrey William
 TITLEY Gary
 VAN ORDEN Geoffrey
 VILLIERS Theresa
 WALLIS Diana
 WATSON Graham R.
 WHITEHEAD Phillip
 WHITTAKER John
 WISE Thomas Harold

 WYNN Terence

_______________
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ,

ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 14 Iούλιος 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των
24 βουλευτών που εκλέχθηκαν, στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας , ως µέλη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου:

Ορίστηκαν1:

                                                     
1 Τα ονόµατα των επανεκελεγέντωνβουλευτών είναι υπογραµµισµένα

BOBO�ÍKOVÁ Jana
 BŘEZINA Jan
 CABRNOCH Milan
 DUCHOŇ Petr
 FAJMON Hynek
 FALBR Richard
 FLASAROVÁ Věra
 HYBÁ�KOVÁ Jana
 KOHLÍČEK Jaromír
 MA�TÁLKA Jiří
 OUZKÝ Miroslav
 RANSDORF Miloslav

 REMEK Vladimir
 ROITHOVÁ Zuzana
 ROUČEK Libor
 �KOTTOVÁ Nina
 STREJČEK Ivo
 STROS Franz
 VLASÁK Oldřich
 ZAHRADIL Jan
 ZATLOUKAL Tomá�
 �ELEZNÝ Vladimír
 ZIELENIEC Josef
 ZVĔŘINA Jaroslav

_______________
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ  ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 23 Ιουνίου 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των
14 βουλευτών που εκλέχθηκαν, στη Σλοβακία, ως µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Ορίστηκαν1:

BACO Peter
 BAUER Edit
 BELOHORSKÁ Irena
 BEŇOVÁ Monika
 DUKA-ZÓLYOMI Árpád
 GAĽA Milan
 HUDACKÝ Ján
 KOTEREC Milo�
 KOZLÍK Sergej
 MAŇKA Vladimír
 MIKOLÁ�IK Miroslav
 PLE�TINSKÁ Zita
 �ŤASTNÝ Peter
 ZÁBORSKÁ Anna

_______________

                                                     
1 Τα ονόµατα των επανεκελεγέντωνβουλευτών είναι υπογραµµισµένα
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                         Κατάσταση στις 22.06.2004

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Helmuth Markov Επιβολή φόρου προστιθέµενης αξίας σε επιδοτήσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

P-1199/04

Charles Tannock Η πρόοδος της Ουκρανίας προς την αναγνώρισή της
από την ΕΕ ως χώρας µε καθεστώς οικονοµίας της
αγοράς (ΚΟΑ)

P-1200/04

Roberta Angelilli ∆ήµος της Ρώµης - µη τήρηση της απόφασης της
Επιτροπής 2000/628/ΕΚ σχετικά µε τις κρατικές
ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στη δηµοτική
επιχείρηση του Κέντρου Παραγωγής Γάλακτος
(ACCL)

P-1201/04

Françoise Grossetête Ορισµός των απορριµµάτων και των τρόπων
διαχείρισης και επεξεργασίας τους

P-1202/04

Gianfranco Dell'Alba Υποψίες για παρατυπίες στη διαχείριση των πόρων
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) που
προορίζονται για το σχέδιο 8.ACP.PNG.003

P-1203/04

Charles Tannock Η πρόοδος που έχει σηµειωθεί στην Ουκρανία έχει
αναγνωρισθεί από την ΕΕ ως Καθεστώς Οικονοµίας
της Αγοράς

E-1204/04

Christopher Huhne Μελισσοκοµία E-1205/04

Avril Doyle ∆ιαχείριση των αποβλήτων E-1206/04

Claude Moraes Ανθρώπινα δικαιώµατα στις Μαλδίβες E-1207/04

Claude Moraes Συµφωνίες επανεισδοχής E-1208/04

Roberta Angelilli Εσφαλµένος αποκλεισµός εκ µέρους της Επιτροπής
των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στο
Κέντρο Παραγωγής Γάλακτος της Ρώµης

E-1209/04

Maria Martens Το πρόβληµα των µεγάλων πληθυσµών χαβαρονιών E-1210/04

Erik Meijer Κατασκευή µεγάλου σταθµού παρακολούθησης
διεθνών ηλεκτροµαγνητικών µηνυµάτων (µε 22
παραβολικές κεραίες) πλησίον του χωριού Zoutkamp
στις βόρειες ακτές της Ολλανδίας

E-1211/04

Erik Meijer Η εκµετάλλευση εκ µέρους της Ολλανδίας του
συστήµατος παρακολούθησης διεθνών
ηλεκτροµαγνητικών µηνυµάτων για διεθνείς
συναλλαγές δεδοµένων και η παραβίαση εθνικών και
ευρωπαϊκών κανόνων

E-1212/04
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Erik Meijer Κίνδυνος πυρκαγιάς εξαιτίας της κατάργησης των
περιοδικών ελέγχων της ασφάλειας στη σύνδεση
µεταξύ των οικιών και του δικτύου παροχής
ενέργειας συνεπεία της ελευθέρωσης της αγοράς

E-1213/04

Christa Prets Αίτηση της Κροατίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση

E-1214/04

Proinsias De Rossa ∆ικαιώµατα ιθαγένειας στη Λετονία E-1215/04

Roger Helmer Χρηµατοδότηση ΜΚΟ P-1216/04

Marco Cappato Συµβατότητα του "Νοµοθετικού διατάγµατος
Urbani" µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς

P-1217/04

Jean-Louis Bernié Νιτρικά άλατα P-1218/04

Robert Evans Συνεταιριστικό κίνηµα E-1219/04

Robert Evans Ταµείο της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας για τα θύµατα
του Ολοκαυτώµατος

E-1220/04

Robert Evans ∆ολοφονίες παιδιών του δρόµου στην Ονδούρα E-1221/04

Robert Evans Πρόσβαση στα ποτάµια ύδατα E-1222/04

Roger Helmer Χρηµατοδότηση ΜΚΟ και κοινωνίας των πολιτών -
Ευρωπαϊκή Συνέλευση

E-1223/04

Koenraad Dillen Πρόσβαση επιστηµόνων σε αρχεία, σε όλα τα κράτη
µέλη

E-1224/04

Erik Meijer Απασχόληση κατοίκων ενός κράτους µέλους σε
άλλο, έναντι µικρότερου ή και µηδενικού
ηµεροµισθίου και εκφοβισµός µε χρήση βίας

E-1225/04

Vincenzo Lavarra Κίνδυνος από αµίαντο στη βιοµηχανική περιοχή
πρώην Fibronit του Μπάρι

P-1226/04

Claude Moraes Συνεταιρισµοί P-1227/04

Antonio Di Pietro Αιώνιοι συµβασιούχοι στην Υπηρεσία Χωροταξίας P-1228/04

Maurizio Turco ∆ίωξη της οργάνωσης "Κίνηση ∆ηµοκρατικών
Εφοριακών"

E-1229/04

Maurizio Turco ∆ίωξη της οργάνωσης "Κίνηση ∆ηµοκρατικών
Εφοριακών"

E-1230/04

Ulpu Iivari Οι ερευνητικές µέθοδοι της Επιτροπής P-1231/04

Peter Skinner Κοινωνική εκπροσώπηση για ελεύθερους
επαγγελµατίες

E-1232/04
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Jules Maaten Χάρτινα φορολογικά ένσηµα E-1233/04

José Ribeiro e Castro Ανατολικό Τιµόρ/Αυστραλία - διαπραγµατεύσεις για
τα κοινά θαλάσσια σύνορα

E-1234/04

José Ribeiro e Castro Ανατολικό Τιµόρ/Αυστραλία - διαπραγµατεύσεις για
τα κοινά θαλάσσια σύνορα

E-1235/04

José Ribeiro e Castro Αγκόλα - µελανόµορφοι ιππότραγοι E-1236/04

José Ribeiro e Castro Αγκόλα - υποστήριξη των γενικών εκλογών από την
Ευρωπαϊκή Ένωση

E-1237/04

Seán Ó Neachtain Μαθήµατα ιρλανδικής γλώσσας στο Ευρωπαϊκό
Σχολείο του Λουξεµβούργου

P-1238/04

Luigi Vinci Συµπερίληψη της Kongra-Gel στον κατάλογο των
οργανώσεων που θεωρούνται τροµοκρατικές

P-1239/04

Ieke van den Burg Αναθεώρηση της ολλανδικής νοµοθεσίας για το
χρόνο εργασίας

P-1240/04

José Ribeiro e Castro Moζαµβίκη - σωµατεµπόριο και/ή εµπόριο
ανθρώπινων οργάνων

E-1241/04

José Ribeiro e Castro Moζαµβίκη - σωµατεµπόριο και/ή εµπόριο
ανθρώπινων οργάνων

E-1242/04

Didier Rod Κανονισµός 1807/1999: φάρµακα οµοιοπαθητικής
και φυτοθεραπείας

P-1243/04

Kathalijne Buitenweg Γενική απαγόρευση στην εισαγωγή δερµάτων
φώκιας

P-1244/04

Christopher Huhne Ωράριο εργασίας E-1245/04

Christopher Huhne Άµεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) E-1246/04

Christopher Huhne Άµεσες ξένες επενδύσεις και απασχόληση E-1247/04

Christopher Huhne Άµεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) και µισθοί E-1248/04

Christopher Huhne Αλλοδαπές άµεσες επενδύσεις ανά τοµέα E-1249/04

Christopher Huhne Στοιχεία πληρωµών E-1250/04

Christopher Huhne Καταβολές συντάξεων E-1251/04

Christopher Huhne Επίπτωση των µέτρων για την υγεία των φυτών στις
εισαγωγές

E-1252/04

Christopher Huhne ∆ηµόσιες αργίες E-1253/04

Christopher Huhne Ανακύκλωση E-1254/04
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Christopher Huhne Ελαστικότητες στον τοµέα του εµπορίου E-1255/04

Glenys Kinnock Ρούµι της Καραϊβικής E-1256/04

Marie Isler Béguin Αρχή της ανάµιξης σε περιβαλλοντικά ζητήµατα E-1257/04

Marie Isler Béguin Η κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο όρος  για τις
συµφωνίες µεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών

E-1258/04

Alexander de Roo Η µη ποινική δίωξη περιβαλλοντικών παραβάσεων
από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) στο Petten

E-1259/04

Camilo Nogueira Román ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας λογισµικού E-1260/04

John Bowis Τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο Ουζµπεκιστάν P-1261/04

Christoph Konrad ∆ιασυνοριακή απάτη στον τοµέα του Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ)

E-1262/04

Christopher Huhne Εξαγωγές όπλων ως µερίδιο εκ του συνόλου του
κάθε κράτους µέλους

E-1263/04

Christopher Huhne Εξαγωγές όπλων E-1264/04

John Bowis Προδιαγραφές κατάρτισης και αµοιβαία αναγνώριση
στα υπό ένταξη κράτη

E-1265/04

John Bowis Προστασία των ψαριών στον Αχελώο E-1266/04

John Bowis Προϊόντα που χρησιµοποιούν οι οδοντίατροι για τη
λεύκανση των οδόντων

E-1267/04

Glyn Ford Εµβάσµατα των µεταναστών E-1268/04

José Ribeiro e Castro Μοζαµβίκη - στήριξη του δικαστικού συστήµατος µε
στόχο την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος στο χώρο της εµπορίας ανθρώπων και/ή
ανθρώπινων οργάνων

E-1269/04

Sérgio Sousa Pinto Η κατασκευή του φράγµατος του Sabor E-1270/04

Robert Goodwill Σύγχρονη αλληλοσύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων
ΕΕ/Ρωσίας

P-1271/04

Rosa Miguélez Ramos Εκχύσεις στην ακτή της Γαλικίας την 4η Απριλίου
2004

P-1272/04

Patricia McKenna Ακατάλληλες εκθέσεις αξιολόγησης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέδια αστικής
ανάπτυξης στην Ιρλανδία

P-1273/04

Patricia McKenna Αναγνώριση της ιρλανδικής ως επίσηµης γλώσσας
της ΕΕ

E-1274/04
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Rosa Miguélez Ramos Προέλευση της πρόσφατης ρύπανσης από πετρέλαιο
των ακτών της Γαλικίας

E-1275/04

David Bowe Μη εφαρµογή της οδηγίας περί αφερεγγυότητας εκ
µέρους της κυβέρνησης του Ηνωµένου Βασιλείου

P-1276/04

Alexander de Roo Η κατάσταση της λίµνης Παµβώτιδας  στα Ιωάννινα,
στα βορειοδυτικά της Ελλάδας

E-1277/04

David Bowe Εφαρµογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ περί απόσπασης
εργαζοµένων στο Ηνωµένο Βασίλειο

E-1278/04

Franz Turchi Μέτρα για την προστασία της παραγωγής κάστανων E-1279/04

Philip Claeys Προπαρασκευαστική διάσκεψη δωρητών για την
Κύπρο

E-1280/04

Manuel dos Santos Aποζηµιώσεις στα κράτη µέλη για απώλειες εσόδων
λόγω φοροδιαφυγής

E-1281/04

Christopher Huhne Οδηγία ΕΕ σχετικά µε την ασφαλιστική
διαµεσολάβηση

P-1282/04

Paul Rübig Εφαρµογή της οδηγίας 97/55/ΕΚ E-1283/04

Cristiana Muscardini Ισοτιµία/ισοδυναµία τίτλων σπουδών E-1284/04

Mario Borghezio Όµηροι στο Ιράκ E-1285/04

Glenys Kinnock Η εφαρµογή της οδηγίας για την επεξεργασία των
αστικών λυµάτων

E-1286/04

Glenys Kinnock Συµφωνίες Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης E-1287/04

Philip Claeys Αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρµενίων από την
Τουρκία

E-1288/04

José Ribeiro e Castro ∆ιακίνηση ναρκωτικών και δίκτυα τροµοκρατίας E-1289/04

Nirj Deva Πόλεµος στη Βόρεια Ουγκάντα E-1290/04

Nirj Deva Πόλεµος στη Βόρεια Ουγκάντα E-1291/04

Paulo Casaca Έλλειµµα για το οποίο µπορεί να κινηθεί η σχετική
διαδικασία κατά της Πορτογαλίας

P-1292/04

Nirj Deva Ανθρώπινα δικαιώµατα στην Κίνα P-1293/04

Nelly Maes Η Βουλγαρία και το σχέδιο "Civil Society
Development"/BG 0104.03

P-1294/04

Christopher Huhne Ιδρύµατα κοινωνικής πρόνοιας E-1295/04

Antonio Di Pietro Κατασκευή θερµοηλεκτρικού σταθµού στην περιοχή
Valle del Biferno

E-1296/04
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Philip Claeys Περιορισµοί της µελέτης "Τάσεις της µετανάστευσης
σε µια διευρυµένη Ευρώπη"

E-1297/04

Nelly Maes Μπουρούντι E-1298/04

Doris Pack ∆ιαπεριφερειακή σύνδεση του διευρωπαϊκού δικτύου
µεταφορών (σιδηρόδροµος) Βελγίου-
Λουξεµβούργου- Γαλλίας- Γερµανίας

E-1299/04

Roberta Angelilli ∆ικαστική συνεργασία σε θέµατα έκδοσης E-1300/04

Antonio Di Pietro και Giorgio Calò ∆υσµενής µεταχείριση των κοινοτικών υποψηφίων
για διδακτορικό εκ µέρους της εταιρίας Max-Planck

E-1301/04

Giorgio Calò και Antonio Di Pietro Ιταλοί µεθοριακοί εργαζόµενοι στο Πριγκιπάτο του
Μονακό

E-1302/04

Erik Meijer Το να καταστούν σαφείς για την κοινή γνώµη οι
ευθύνες για την εκτέλεση των έργων του
προγράµµατος Phare στη Βουλγαρία και µέτρα κατά
περιττών καθυστερήσεων ή µαταίωσης των έργων

E-1303/04

Erik Meijer Ευρωπαϊκά µέτρα για να αποθαρρυνθεί η επανάληψη
του οµαδικού κυνηγίου της φώκιας στον Καναδά,
µέσω γενικής απαγόρευσης των σχετικών εισαγωγών
αντί της λήψης µέτρων από κάθε κράτος µέλος

E-1304/04

Erik Meijer Η µεγάλη σηµασία της καταλανικής γλώσσας ως
πρώτης γλώσσας και η στιγµή της ισοτιµίας ως µία
από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-1305/04

Erik Meijer Εξακολουθεί η έλλειψη ευρωπαϊκής προστασίας σε
ό,τι αφορά την αλιεία του χελιού και του µικρού
χελιού, τα οποία απειλούνται µε εξαφάνιση στην
Ευρώπη

E-1306/04

Matti Wuori Βοήθεια της ΕΕ στους αυτόχθονες πληθυσµούς P-1307/04

Robert Goebbels Το µέλλον του Ιδρύµατος Πωλ Φινέ E-1308/04

Roberta Angelilli Παρέµβαση του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου και του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου σχετικά µε το ω

E-1309/04

Roberta Angelilli Αναθεώρηση του Συµφώνου σταθερότητας και
ανάπτυξης

E-1310/04

Roberta Angelilli Πόροι υπέρ του τουρισµού στην ύπαιθρο E-1311/04

Roberta Angelilli Πόροι υπέρ των αθλητικών δραστηριοτήτων E-1312/04
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Roberta Angelilli Ερµηνεία του άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΚ)
2792/1999, που τροποποιήθηκε από τον κανονισµό
(ΕΚ) 2369/2002

E-1313/04

Koenraad Dillen Ανθρωπιστική βοήθεια εκ µέρους της Επιτροπής στο
Ζιµπάµπουε

E-1314/04

Claude Moraes Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων κατά του
κινήµατος γιόγκα MISA

E-1315/04

Roberta Angelilli Άρνηση έκδοσης του κατάδικου Cesare Battisti E-1316/04

Roberta Angelilli Σύµφωνο σταθερότητας: διατυπώσεις κίνησης της
διαδικασίας για παράβαση

E-1317/04

Alexander de Roo Αεροσκάφη παρακολούθησης ερυθρού τόνου, που
εκτελούν πτήσεις από τη Λιβύη κατά την περίοδο
απαγόρευσης

E-1318/04

Claude Moraes Απελάσεις µελών της οργάνωσης PMOI E-1319/04

Graham Watson Γιβραλτάρ E-1320/04

Robert Goebbels Έλεγχοι στα σύνορα Γαλλίας-Λουξεµβούργου E-1321/04

Theresa Villiers Πάροχοι υπηρεσιών ∆ιαδικτύου E-1322/04

John Bowis και Ria Oomen-
Ruijten

Εφαρµογή των οδηγιών για την ασφάλεια των
εργαζοµένων και προστασία των εργαζοµένων στον
κλάδο της υγείας και των ασθενών τους

E-1323/04

Marie-Thérèse Hermange Εφαρµογή της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ στις έγκυες,
λεχώνες και γαλαχούσες εργαζόµενες γυναίκες κατά
την εργασία

E-1324/04

Erik Meijer Συστηµατική χρησιµοποίηση των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής στα νέα κράτη
µέλη για να καλυφθεί η υστέρηση των Ροµ όσον το
δυνατόν γρηγορότερα

E-1325/04

Erik Meijer Ο συνεχιζόµενος περιορισµός ελευθερίας του
ισραηλινού πολίτη Μορντεχάϊ Βανούνου κια η
δυνατότητα να του παρασχεθεί η ελευθερία του στην
Ευρώπη

E-1326/04

Wolfgang Ilgenfritz Φόρος ακίνητης περιουσίας στην Ουγγαρία E-1327/04

Stavros Xarchakos Καταπάτηση του δικαιώµατος της ιδιοκτησίας E-1328/04

Brice Hortefeux Εναρµόνιση της φορολογίας καπνού E-1329/04
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Marco Cappato Προπαρασκευαστικές συναντήσεις εν όψει της
παγκόσµιας διάσκεψης κορυφής για την κοινωνία της
πληροφόρησης στην Τυνησία

E-1330/04

Marco Cappato Προπαρασκευαστικές συναντήσεις εν όψει της
παγκόσµιας διάσκεψης κορυφής για την κοινωνία της
πληροφόρησης στην Τυνησία

E-1331/04

Roberto Bigliardo Πειρατεία του σήµατος CE ( προέλευση: Ευρωπαϊκή
Κοινότητα)

E-1332/04

Marie-Hélène Descamps Η οργάνωση των συνθηκών εργασίας, ασφάλειας και
υγιεινής στο στήσιµο και διάλυση Εκθέσεων και
Σαλονιών

P-1333/04

Mario Mauro ∆ιαδικασία διορισµού του διευθυντού του
"Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης"

E-1334/04

Mario Mauro ∆ιαδικασία διορισµού του διευθυντού του
"Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης"

E-1335/04

Camilo Nogueira Román Αίτηµα του Προέδρου Αραφάτ για διεθνή δύναµη
διαµεσολάβησης µεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ

E-1336/04

Camilo Nogueira Román ∆εκαπέντε άτοµα, ανάµεσά τους και ένα βρέφος
εννέα µηνών, πνίγονται, και πάλι, στις ακτές της
Fuerteventura, στα Κανάρια Νησιά

E-1337/04

Camilo Nogueira Román Η παγκόσµια ειρήνη και οι επιθέσεις του Ισραήλ
κατά του παλαιστινιακού λαού. Οι απλές εκδηλώσεις
λύπης από πλευράς ΕΕ και η υποταγή της στην
σοβαρή και ανεύθυνη στάση του Προέδρου των
Ηνωµένων Πολιτειών

E-1338/04

Camilo Nogueira Román Οι συνέπειες της πολιτικής συνοχής στο σύνολο της
οικονοµίας της ΕΕ

E-1339/04

Camilo Nogueira Román Η απασχόληση των γυναικών σύµφωνα µε τους
στόχους της Λισσαβόνας

E-1340/04

Camilo Nogueira Román ∆ηµοσιονοµικοί πόροι ανά κάτοικο της Ένωσης που
θα διατεθούν στα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο
Συνοχής κατά την διάρκεια της περιόδου
προγραµµατισµού 2007-2013 στην διευρυµένη ΕΕ

E-1341/04

Camilo Nogueira Román Τα συγκριτικά αποτελέσµατα της εκτέλεσης του
Ταµείου Συνοχής:  η περίπτωση της Ιρλανδίας

E-1342/04
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Camilo Nogueira Román Η πραγµατικότητα του ανά κάτοικο προϋπολογισµού
που θα εφαρµοστεί στις περιοχές του Στόχου 1 µετά
την διεύρυνση µε δώδεκα νέα κράτη µέλη

E-1343/04

Camilo Nogueira Román Οι δείκτες παραγωγικότητας στα κράτη της συνοχής E-1344/04

Peter Pex Η δραστηριότητα της EMSA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
για την Ασφάλεια στη Θάλασσα)

P-1345/04

Cristiana Muscardini Αγροτικά προϊόντα των υποψηφίων για ένταξη
χωρών και ασφάλεια των τροφίµων

E-1346/04

Ilda Figueiredo Στήριξη των ορυχείων της Panasqueira E-1347/04

Willi Görlach Επιδοτήσεις κυνοδροµιών P-1348/04

Bart Staes Έρευνα σχετικά µε την προστασία συγκεκριµένης
µάρκας εκτυπωτικής µελάνης

P-1349/04

Luís Queiró ∆ηλώσεις του Χαβιέρ Σολάνα στους
δηµοσιογράφους στο Συµβούλιο Γενικών
Υποθέσεων στο Τουλαµόρ

P-1350/04

Nelly Maes Το Kongra-Gel στον κατάλογο των τροµοκρατικών
οργανώσεων

E-1351/04

Camilo Nogueira Román Αλλαγή των προ του 1967 συνόρων µεταξύ
Παλαιστίνης και Ισραήλ που προσπαθεί να επιβάλει
ο Αριέλ Σαρόν µε την ένοχη συµφωνία του
Προέδρου των Ηνωµένων Πολιτειών και παρά το
"∆ροµολόγιο της Ειρήνης"

E-1352/04

Camilo Nogueira Román Η ιδιωτικοποίηση του στρατού στις Ηνωµένες
Πολιτείες και το Ηνωµένο Βασίλειο. Στρατός 20.000
ανδρών από ιδιωτικές επιχειρήσεις στον πόλεµο του
Ιράκ

E-1353/04

Camilo Nogueira Román ∆ολοφονία του Αµπντελαζίζ Ραντίσι από τον στρατό
του Ισραήλ: στυγνή κρατική τροµοκρατία αντίθετη
προς την ειρηνευτική διαδικασία

E-1354/04

Camilo Nogueira Román Η χρησιµοποίηση του Ταµείου Συνοχής στις
ολιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές των επιλέξιµων
κρατών

E-1355/04

Camilo Nogueira Román Ορισµός από τα κράτη µέλη λιµένων και τµηµάτων
λιµένων ως καταφυγίων

E-1356/04

Camilo Nogueira Román Έρευνα σχετικά µε τις µακροπρόθεσµες
περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές
επιπτώσεις της καταστροφής του Πρεστίζ

E-1357/04
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Camilo Nogueira Román Η συχνή διάσταση απόψεων µεταξύ Επιτροπής και
Συµβουλίου σ'ό,τι αφορά την ενίσχυση της
ασφάλειας στη θάλασσα

E-1358/04

Camilo Nogueira Román 20.000 τόνοι µαζούτ ευρίσκονται ακόµα στην
επιφάνεια της θάλασσας ή στον βυθό: αποσόβηση
νέας και σοβαρής ρύπανσης

E-1359/04

Camilo Nogueira Román Πλήρης αποζηµίωση των πληγέντων από την
καταστροφή του Πρεστίζ

E-1360/04

Camilo Nogueira Román Η κοινοτική πολιτική απασχόλησης και η
συνύπαρξη, στις περιοχές του στόχου 1, όπως η
Γαλικία,  χαµηλού εισοδήµατος ανά κάτοικο και
υψηλών ποσοστών ανεργίας

E-1361/04

Camilo Nogueira Román Mετανάστευση εργαζοµένων πανεπιστηµιακής
µόρφωσης και επαγγελµατικής κατάρτισης

E-1362/04

Ulla Sandbæk Γηγενή δικαιώµατα των Σαάµι P-1363/04

Juan Ferrández Lezaun Aξιολόγηση του σχεδίου για την παροχέτευση
υδάτων του ποταµού Έβρου

E-1364/04

José García-Margallo y Marfil και
Cristina Gutiérrez-Cortines

Παροχέτευση των υδάτων του Έβρου (Ισπανία) E-1365/04

José García-Margallo y Marfil και
Cristina Gutiérrez-Cortines

Παροχέτευση των υδάτων του Έβρου (Ισπανία) E-1366/04

José García-Margallo y Marfil και
Cristina Gutiérrez-Cortines

Εθνικό Υδρολογικό Σχέδιο E-1367/04

Roberta Angelilli Πόροι  για την προώθηση της καλλιέργειας της
λεβάντας και του λυκίσκου

E-1368/04

Camilo Nogueira Román Ο ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός και οι σηµαίες
ευκαιρίας

E-1369/04

Camilo Nogueira Román Ειδική νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις
θαλάσσιες µεταφορές στα ευρωπαϊκά ύδατα

E-1370/04

Ilda Figueiredo Αποσπασµένοι και εποχιακοί εργαζόµενοι E-1371/04

Giorgio Celli Ακύρωση των στόχων του έργου κατασκευής του
αγωγού Llubí-Crestatx

P-1372/04

Hiltrud Breyer Χρηµατοδότηση αντιδραστήρων υψηλής
θερµοκρασίας

E-1373/04

Brice Hortefeux ∆ιαδοχικές αυξήσεις στην τιµή του χάλυβα E-1374/04
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Bernard Poignant Προβλεπόµενος προϋπολογισµός για τα σκάφη
απορρύπανσης

E-1375/04

Jillian Evans Απάντηση στη γραπτή ερώτηση Ρ-0524/04 P-1376/04

Monica Frassoni Η κοινοτική χρηµατοδότηση της πορτογαλικής
µονάδας αποτέφρωσης αποβλήτων υπό το πρίσµα
των στόχων της πολιτικής  της ΕΕ στον τοµέα των
αποβλήτων

E-1377/04

José García-Margallo y Marfil και
Cristina Gutiérrez-Cortines

Παροχέτευση των υδάτων του Έβρου (Ισπανία) E-1378/04

Nikolaos Chountis Ίση µεταχείριση όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

E-1379/04

Joke Swiebel Μισθολογικές διαφορές µεταξύ ανδρών και
γυναικών

E-1380/04

Joke Swiebel Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για την Ισότητα των Φύλων E-1381/04

Joke Swiebel Οικιακή εργασία E-1382/04

Joke Swiebel Εφαρµογή της νοµοθεσίας ΕΕ στον τοµέα της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών

E-1383/04

Joke Swiebel Η ένταξη της διάστασης του φύλου στα
προγράµµατα χρηµατοδότησης

E-1384/04

Ilda Figueiredo Αναστολή της υποβολής αιτήσεων για το πρόγραµµα
Agro στην Πορτογαλία

E-1385/04

Ilda Figueiredo Κονδύλιο για τη στήριξη των γεωργών E-1386/04

Ilda Figueiredo Στήριξη των καλλιεργητών ευάλωτων περιοχών E-1387/04

Sérgio Ribeiro ∆ανεισµός βιβλίων από βιβλιοθήκες E-1388/04

Camilo Nogueira Román Τα έργα σιδηροδρόµων υψηλής ταχύτητας για τη
σύνδεση της Γαλικίας µε την Πορτογαλία και το
κέντρο της Ένωσης

E-1389/04

Francesco Speroni Ιράκ P-1390/04

Michl Ebner Αυτοκινητόδροµος Toledo-Ciudad Real-N IV E-1391/04

Mario Borghezio Παραβίαση της πολιτικής ελευθερίας στο Βέλγιο:
καταδίκη του Vlaams Blok

E-1392/04

José Ribeiro e Castro Πορτογάλοι εργαζόµενοι - Kάτω Xώρες E-1393/04

José Ribeiro e Castro Σχέσεις ΕΕ-Κοινής Αγοράς του Νότου (Mercosur) E-1394/04

José Ribeiro e Castro Νέα ναρκωτικά E-1395/04
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Joke Swiebel Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για την Ισότητα των Φύλων E-1396/04

Anna Karamanou Έκθεση προόδου της Τουρκίας - Επαναλειτουργία
Θεολογικής Σχολής Χάλκης

P-1397/04

Maurizio Turco Φυλάκιση και δίωξη ατόµου που αγωνίζεται για τα
δικαιώµατα του ανθρώπου στη Συρία

P-1398/04

Marie-Arlette Carlotti Πολιτική κατάσταση στη ∆οµινικανή ∆ηµοκρατία P-1399/04

Pasqualina Napoletano Αναµετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων P-1400/04

Helle Thorning-Schmidt Ρευµατολογία E-1401/04

Glyn Ford Έκρηξη σιδηροδροµικού συρµού στη Βόρειο Κορέα E-1402/04

Graham Watson Ρυθµίσεις που διέπουν τις αποδοχές των
εργαζοµένων κατά τις αργίες

E-1403/04

Benedetto Della Vedova και
Olivier Dupuis

Τα ψυχιατρικά και δικαστικά µέσα των αρχών
εναντίον του Ιταλού πολίτη Gian Piero Buscaglia

E-1404/04

Cristiana Muscardini Καθυστερήσεις στο πλαίσιο των διαδικασιών
αναγνώρισης ΠΟΠ (Προστατευόµενης Ονοµασίας
Προέλευσης)

E-1405/04

José Ribeiro e Castro Aγκόλα - HIV/AIDS E-1406/04

David Bowe Εξαιρέσεις από την υποχρέωση εφαρµογής της
Οδηγίας για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα
συσκευασίας

E-1407/04

Giovanni Fava Εθνική οδός 113, τµήµα Gioiosa Marea (Μεσσήνη) E-1408/04

Philip Claeys ∆ηλώσεις του Επιτρόπου κ. Patten σχετικά µε το
δηµοψήφισµα για το Σύνταγµα

P-1409/04

Nikolaos Chountis ∆ηλώσεις Φερχόιγκεν περί εξαπάτησης στο
Κυπριακό

E-1410/04

Ward Beysen Παράλληλο εµπόριο φαρµάκων E-1411/04

Graham Watson Ιστοσελίδες που παρέχουν πληροφορίες για τρόπους
διάπραξης αυτοκτονίας

E-1412/04

Graham Watson Τροποποίηση του Συντάγµατος των Μαλδίβων E-1413/04

Koenraad Dillen ∆ίκη εναντίον πολιτικού κόµµατος σε κράτος µέλος E-1414/04

Koenraad Dillen ∆ίκη εναντίον πολιτικού κόµµατος σε κράτος µέλος E-1415/04

Philip Claeys O Gerhard Schröder επιδιώκει την εφαρµογή του
συντάγµατος χωρίς επικύρωση από όλα τα κράτη
µέλη

E-1416/04
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Philip Claeys Μουσουλµάνες:  δελτία ταυτότητος της Μεγάλης
Βρετανίας χωρίς την φωτογραφία τους

E-1417/04

Nirj Deva Χρηστή διακυβέρνηση, δηµοκρατία και κράτος
δικαίου ως προϋποθέσεις για την
αποτελεσµατικότητα της βοήθειας και την αειφόρο
ανάπτυξη

E-1418/04

Gianfranco Dell'Alba και άλλοι Παραβίαση του κράτους δικαίου στη Συρία και
σύλληψη του κ. Aktham Naisse

E-1419/04

Nikolaos Chountis Εφαρµογή της ρήτρας 4 της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ
στην Ελλάδα

E-1420/04

Joan Vallvé Επιπτώσεις στο περιβάλλον, την κοινωνία και την
πολιτιστική κληρονοµιά λόγω έργων στη νήσο
Ίµπιζα

E-1421/04

Karin Riis-Jørgensen Εξαγωγικές επιδοτήσεις της ΕΕ E-1422/04

Christopher Huhne Σύστηµα Tetra E-1423/04

Graham Watson Κατασταλτικά µέτρα κατά Κούρδων στη Συρία E-1424/04

Paolo Bartolozzi Κρίση στον τοµέα των πλεκτών πολυτελείας
(κασµίρ)

E-1425/04

Paolo Bartolozzi ∆όλιες εµπορικές ενέργειες στις συναλλαγές µεταξύ
Ιταλίας και Βουλγαρίας

E-1426/04

Ole Krarup Επέκταση της συνεργασίας στο πλαίσιο του
Schengen και επιλογή νοµικής βάσης

P-1427/04

Torben Lund Ρευµατολογικές παθήσεις και µελλοντικές δράσεις
της ΕΕ

P-1428/04

Heinz Kindermann Πρότυπα προστασίας των ζώων στα 10 νέα κράτη
µέλη

P-1429/04

Paul Lannoye Οι παραγωγικές ικανότητες της Cogema P-1430/04

Ole Krarup Επέκταση της συνεργασίας στο πλαίσιο του
Schengen και επιλογή νοµικής βάσης

E-1431/04

Michl Ebner Απαγόρευση καπνίσµατος στα ιταλικά καταστήµατα
αναψυχής και εστίασης - προβλήµατα κατά τη
µεταφορά

E-1432/04

Enric Morera Català Eπιχορηγήσεις για την χειρόσφαιρα "Pilota - Jeu de
Balle"

E-1433/04

Enric Morera Català Οικολογική καταστροφή στην Serra Mariola
(Αυτόνοµη Κοινότητα της Βαλένθια)

E-1434/04
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Enric Morera Català Οικολογική καταστροφή στην Serra Mariola
(Αυτόνοµη Κοινότητα της Βαλένθια)

E-1435/04

Enric Morera Català Οικολογική καταστροφή στην Serra Mariola
(Αυτόνοµη Κοινότητα της Βαλένθια)

E-1436/04

Enric Morera Català Οικολογική καταστροφή στην Serra Mariola
(Αυτόνοµη Κοινότητα της Βαλένθια)

E-1437/04

Enric Morera Català Αναζωογόνηση των παραλίων της Βαλένθια E-1438/04

Marianne Thyssen Αξιολόγηση της οδηγίας e-commerce 2002/38/ΕΚ
του Συµβουλίου της 7ης Μαΐου 2002

E-1439/04

Marianne Thyssen Ερµηνεία ευρωπαϊκών προδιαγραφών σχετικά µε τον
έλεγχο προϊόντων σκυροδέµατος

E-1440/04

Dorette Corbey Απόρριψη  πλεονασµατικών ποσοτήτων γάλακτος σε
χαντάκια και σε υπονόµους

E-1441/04

José Ribeiro e Castro Aζόρες και Μαδέρα. Τακτικές θαλάσσιες µεταφορές,
ειδικότερα µεταφορές επιβατών

E-1442/04

Niels Busk Φέτα P-1443/04

Ioannis Marinos ∆ηµοψηφίσµατα στην Κύπρο E-1444/04

Paul Lannoye Ευρωπαϊκό κύπελλο των εθνών για το πλαίσιο
διαβίωσης

E-1445/04

Paul Lannoye Σχέδιο HAARP και παρακολούθηση, εκ µέρους της
Επιτροπής, του ψηφίσµατος που εγκρίθηκε από το
Κοινοβούλιο το 1999

E-1446/04

Anne Van Lancker και Saïd El
Khadraoui

Ιδιαίτερα γραφειοκρατική ρύθµιση για επιδότηση
των οπτικοακουστικών έργων

E-1447/04

Jan Mulder Στρέβλωση του ανταγωνισµού από σχέδια
κατανοµής CΟ2

E-1448/04

Karin Riis-Jørgensen Προστασία των θαλάσσιων µεταφορών από
τροµοκρατικές ενέργειες

E-1449/04

Olle Schmidt Η οδηγία για την αγορά του ηλεκτρισµού και η
εσωτερική αγορά

P-1450/04

Johanna Boogerd-Quaak Η κοινοποίηση στοιχείων σχετικά µε το ευρωπαϊκό
ιπτάµενο προσωπικό - συµφωνία PNR

P-1451/04

Bernd Lange ∆ιαδικασίες επί παραβάσει λόγω µη εφαρµογής των
διατάξεων σχετικά µε την προτεραιότητα της
επεξεργασίας χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων

E-1452/04
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Catherine Stihler Ορισµός της "αρχής της γειτνίασης" σε σχέση µε τη
διάθεση αποβλήτων

E-1453/04

Catherine Stihler Οι ενέργειες της Επιτροπής µετά τη γραπτή δήλωση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις γούνες
γάτας και σκύλου

E-1454/04

Catherine Stihler Μεταφορά και πώληση κουταβιών στα κράτη µέλη E-1455/04

Glyn Ford Εκποµπές από τις κεραίες του συστήµατος Tetra E-1456/04

Paul Lannoye Ρυπαίνουσες και επικίνδυνες εγκαταστάσεις E-1457/04

Roberta Angelilli Οικονοµικές ενισχύσεις στις µικρές ορεινές
κοινότητες της επαρχίας Rieti

E-1458/04

Koenraad Dillen Οικονοµική ενίσχυση στο βόρειο τµήµα της Κύπρου E-1459/04

Johanna Boogerd-Quaak Η κοινοποίηση στοιχείων σχετικά µε το ευρωπαϊκό
ιπτάµενο προσωπικό - συµφωνία PNR

E-1460/04

Wilhelm Piecyk, Georg
Jarzembowski και Dirk Sterckx

Χρηµατοδοτική ανάγκη του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

E-1461/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Cultura 2000 που αφορούν το ∆ήµο
της Ανκόνας

E-1462/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Cultura 2000 που αφορούν το ∆ήµο
της Πίζας

E-1463/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Cultura 2000 που αφορούν το ∆ήµο
Pistoia

E-1464/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Cultura 2000 που αφορούν το ∆ήµο
Prato

E-1465/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Cultura 2000 που αφορούν το ∆ήµο
της Σιένας

E-1466/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Cultura 2000 που αφορούν το ∆ήµο
Terni

E-1467/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Cultura 2000 που αφορούν το ∆ήµο
της Περούτζιας

E-1468/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Cultura 2000 που αφορούν το ∆ήµο
της Καράρας

E-1469/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Cultura 2000 που αφορούν το ∆ήµο
της Φλωρεντίας

E-1470/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Cultura 2000 που αφορούν το ∆ήµο
του Λιβόρνο

E-1471/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Cultura 2000 που αφορούν το ∆ήµο
Macerata

E-1472/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Cultura 2000 που αφορούν το ∆ήµο
Massa

E-1473/04

Margrietus van den Berg Η ελευθέρωση των δηµοσίων µεταφορών E-1474/04

Roberta Angelilli Νεότερα στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση των
πιστώσεων όσον αφορά το πρόγραµµα Daphne για το
∆ήµο της Φλωρεντίας

E-1475/04

Roberta Angelilli Νεότερα στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση των
πιστώσεων όσον αφορά το πρόγραµµα Daphne για το
∆ήµο Pesaro-Urbino

E-1476/04

Roberta Angelilli Νεότερα στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση των
πιστώσεων όσον αφορά το πρόγραµµα Daphne για το
∆ήµο της Σιένα

E-1477/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος αδελφοποίησης πόλεων 2000 που
αφορούν το ∆ήµο Terni

E-1478/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος αδελφοποίησης πόλεων 2000 που
αφορούν το ∆ήµο της Ανκόνας

E-1479/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος αδελφοποίησης πόλεων 2000 που
αφορούν το ∆ήµο της Φλωρεντίας

E-1480/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος αδελφοποίησης πόλεων 2000 που
αφορούν το ∆ήµο του Λιβόρνο

E-1481/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος αδελφοποίησης πόλεων 2000 που
αφορούν το ∆ήµο Macerata

E-1482/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος αδελφοποίησης πόλεων 2000 που
αφορούν το ∆ήµο της Περούτζια

E-1483/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος αδελφοποίησης πόλεων 2000 που
αφορούν το ∆ήµο του Πέζαρο

E-1484/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος αδελφοποίησης πόλεων 2000 που
αφορούν το ∆ήµο της Πίζας

E-1485/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος αδελφοποίησης πόλεων 2000 που
αφορούν το ∆ήµο Pistoia

E-1486/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος αδελφοποίησης πόλεων 2000 που
αφορούν το ∆ήµο της Σιένας

E-1487/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Life III που αφορούν το ∆ήµο Prato

E-1488/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Life III που αφορούν το ∆ήµο Massa

E-1489/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Life III που αφορούν το ∆ήµο της
Φλωρεντίας

E-1490/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Leonardo που αφορούν τον ∆ήµο της
Καράρας

E-1491/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Leonardo που αφορούν τον ∆ήµο της
Φλωρεντίας

E-1492/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Leonardo που αφορούν τον ∆ήµο του
Λιβόρνο

E-1493/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Leonardo που αφορούν τον ∆ήµο
Macerata

E-1494/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Leonardo που αφορούν τον ∆ήµο
Massa

E-1495/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Leonardo που αφορούν τον ∆ήµο της
Περούτζιας

E-1496/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Leonardo που αφορούν τον ∆ήµο
Pistoia

E-1497/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Leonardo που αφορούν τον ∆ήµο
Prato

E-1498/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Leonardo που αφορούν τον ∆ήµο της
Σιένας

E-1499/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Leonardo που αφορούν τον ∆ήµο
Terni

E-1500/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Leonardo που αφορούν τον ∆ήµο της
Ανκόνας

E-1501/04

Roberta Angelilli Πρόσφατα στοιχεία σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος Leonardo που αφορούν τον ∆ήµο της
Πίζας

E-1502/04

Paulo Casaca Άρνηση κοινοποίησης των καταλόγων των ειδών
βαθύβιων και βενθικών ιχθύων

E-1503/04

Ingo Schmitt Ενισχύσεις για Σχολές Οδηγών E-1504/04

Jan Mulder Απαιτήσεις για τη διάθεση κεφαλαίων από το ταµείο
που συστήθηκε για τον αφθώδη πυρετό στην επαρχία
Friesland της Ολλανδίας

P-1505/04

Ilda Figueiredo Μη ανανέωση της αλιευτικής συµφωνίας µε το
Μάρκο - Αποζηµίωση των αλιέων

E-1506/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Ilda Figueiredo Τροποποίηση των συµφωνιών σχετικά µε την
µεταρρύθµιση των ενισχύσεων προς τους τοµείς του
ελαίου και του βάµβακα

E-1507/04

Michl Ebner Φιλελευθεροποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
- Έγκριση κατασκευής µεγάλων παροχετεύσεων
ύδατος για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας

E-1508/04

Dorette Corbey και Jan Wiersma Έλεγχοι σε πλοία που µεταφέρουν επικίνδυνα υλικά E-1509/04

_______________________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ. Αριθ. ΡΕ Συντάκτης Θέµα
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας Υπογραφές

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 71

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 06.05.2004 76

7/2004 342.101 Ward BEYSEN Αναβολή της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 09.02.2004 06.05.2004 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 06.05.2004 13

9/2004 342.103 Marie Anne ISLER BÉGUIN et Jean
LAMBERT

Κοινοτικό καθεστώς οικολογικού πρόσφυγα 09.02.2004 06.05.2004 34

                                                     
1 Κατάσταση στις  06.05.2004
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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 9

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 06.05.2004 194

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 06.05.2004 146

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

Η 60ή επέτειο της απόβασης στη Νορµανδία 20.02.2005 06.05.2004 59

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 06.05.2004 50

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

Η θρησκευτική ελευθερία 23.*2.2004 06.05.2004 26

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 06.05.2004 156
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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 0605.2004 54

19/2004 344.007 Nello Musumeci Tο οργανωµένο έγκληµα 17.03.2004 06.05.2004 11

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 20

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 65

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 80

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 16

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

Ο  αντισηµιτισµός 29.03.2004 06.05.2004 100
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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 31

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 59

27/2004 344.467 Marie Anne Isler Béguin Η αρχή της ανάµιξης σε θέµατα περιβάλλοντος 29.03.2004 06.05.2004 20

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 203

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 21

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

Η ενδοµητρίωση 19.04.2004 06.05.2004 73

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

Η εµπορία τροφίµων για παιδιά 19.04.2004 06.05.2004 38
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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 30

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 84

34/2004 345.783 Jacqueline Rousseaux, John Bowis και
Miguel Angel Martínez Martínez

Hκαταπολέµηση της ασθένειας Αλτσχάιµερ και των
ασθενειών του εγκεφάλου

28.04.2004 06.05.2004 196

35/2004 345.784 Bart Staes, Eurig Wyn και Saïd El
Khadraoui

Hσυνεκτίµηση του θέµατος των νέων σε µέτρα
πολιτικής που δεν άπτονται της πολιτικής για τους
νέους

03.05.2004 06.05.2004 26

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

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

΄Εγγραφο

BOOGERD-
QUAAK
(ELDR)

΄Εκθεση σχετικά µε το επίπεδο
ασφαλείας που εξασφαλίζουν οι ΗΠΑ
στα προσωπικά δεδοµένα των επιβατών
των αεροπορικών εται

LIBE (O) 19.05.04 C5-0124/04

_______________________
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εγγραφο εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής: Απλουστευµένες
τελωνειακές διαδικασίες στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών
αποστάσεων "Εγκεκριµένη τακτική γραµµή θαλάσσιων µεταφορών"

JURI
RETT

SEC (04) 333
τελ.

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συµβουλίου, της Επιτροπής, του ∆ικαστηρίου, του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, της Οικονοµικης Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του ∆ιαµεσολαβητή
που αφορά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

BUDG
JURI

CULT

SEC (04) 379
τελ.

Πρόταση κοινής ρύθµισης σχετικά µε τη µεταφορά µέρους των
αποδοχών των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

JURI
BUDG

SEC (04) 411
τελ.

Σύσταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε την "Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης" για το έτος 2008

CULT SEC (04) 464
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο για τις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων -
Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 3/2004

AGRI
BUDG

SEC (04) 489
τελ.

Σύσταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε την «Πολιτιστική
πρωτεύουσα της Ευρώπης» για το 2007

CULT SEC (04) 521
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Ενδιάµεση έκθεση για την εφαρµογή
της δεύτερης φάσης του προγράµµατος Leonardo da Vinci (2000-
2006)

CULT
EMPL

COM (04) 152
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής: Ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε
τα αποτελέσµατα και τις ποσοτικές και ποιοτικές πλευρές της
εφαρµογής της δεύτερης φάσης του προγράµµατος κοινοτικής
δράσης όσον αφορά την εκπαίδευση «Σωκράτης»

CULT COM (04) 153
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη στην
πράξη: προαγωγή του ευρωπαϊκού πολιτισµού και της πολυµορφίας
µέσω των προγραµµάτων για τη νεολαία, τον πολιτισµό, τον
οπτικοακουστικό τοµέα και τη συµµετοχή των πολιτών

EMPL
LIBE
CULT

COM (04) 154
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η νέα γενιά κοινοτικών προγραµµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης µετά το 2006

EMPL
CULT

COM (04) 156
τελ.
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΄Εκθεση της Επιτροπής: Eνδιάµεση αξιολόγηση του Προγράµµατος
Νεολαία 2000-2006  (για την περίοδο 2000-2003)

BUDG
EMPL
CULT

COM (04) 158
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο αναφερόµενη στα ισχύοντα κοινοτικά µέτρα σχετικά µε
τις πηγές περιβαλλοντικού θορύβου, δυνάµει του άρθρου 10
παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/49/ΕΚ "σχετικά µε την αξιολόγηση
και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου"

ITRE
RETT
ENVI

COM (04) 160
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο για τη διαχείριση των δικαιωµάτων φύτευσης (κεφάλαιο
Ι του τίτλου ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του
Συµβουλίου)

AGRI COM (04) 161
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Πρόληψη της εγκληµατικότητας στην Ευρωπαϊκή
΄Ενωση

LIBE COM (04) 165
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Βελτίωση της παρακολούθησης της αλιείας για
βιοµηχανικούς σκοπούς εντός της ΕΕ

PECH COM (04) 167
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την
εφαρµογή του τίτλου του προϋπολογισµού B5-504 «Μέτρα υπέρ της
σταδιακής ενσωµατώσεως των δραστηριοτήτων που
χρηµατοδοτούνται βάσει της ΕΚΑΧ στο γενικό προϋπολογισµό»

RETT
ITRE

COM (04) 180
τελ.

 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο για τα αποτελέσµατα της ενδιάµεσης επανεξέτασης
επιλεξιµότητας σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1164/1994 του Συµβουλίου για την ΄Ιδρυση του Ταµείου Συνοχής

RETT COM (04) 191
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και στην Επιτροπή των Περιφερειών για την εφαρµογή της
στρατηγικής πληροφόρησης και επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής
νωσης

CULT COM (04) 196
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο
Συµβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Ενίσχυση της Ικανότητας
Πολιτικής Προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ENVI COM (04) 200
τελ.

΄Εγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά µε τον κοινοτικό
σχεδιασµό ετοιµότητας και αντίδρασης σε πανδηµία γρίπης

COM (04) 201
τελ.
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΄Εκθεση της Επιτροπής: Η ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και
Σύνδεσης για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη - Τρίτη ετήσια έκθεση

BUDG
FEMM
ITRE
AFET

COM (04) 202
τελ.

Ανακοίνση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο : Κανονιστικές ρυθµίσεις για τους θεµατοφύλακες των
ΟΣΕΚΑ στα κράτη µέλη: επισκόπηση και δυνατές εξελίξεις

JURI
ECON

COM (04) 207
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο σχετικά µε τους στόχους της Επιτροπής, στο πλαίσιο των
σχέσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής νωσης και της Λατινικής
Αµερικής, εν όψει της 3ης συνόδου κορυφής αρχηγών κρατών και
κυβερνήσεων Ευρωπαϊκής νωσης και Λατινικής Αµερικής και
Καραϊβικής που θα πραγµατοποιηθεί στην Γκουανταλαχάρα
(Μεξικό) στις 28 Μαΐου 2004

DEVE
AFET

COM (04) 220
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Εφαρµογή του κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή
και διαχείριση δεδοµένων που απαιτούνται για την άσκηση της
κοινής αλιευτικής πολιτικής

PECH COM (04) 225
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής που εκπονήθηκε κατ' εφαρµογή του άρθρου
6 της απόφασης-πλαισίου του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2001,
για το ξέπλυ?α χρή?ατος, τον προσδιορισ?ό, τον εντοπισ?ό, τη
δέσ?ευση, την κατάσχεση και τη δή?ευση των οργάνων και των
προϊόντων του εγκλή?ατος

JURI
LIBE

COM (04) 230
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµογή της κοινοτικής στρατηγικής για
τις διοξίνες, τα φουράνια και τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια
(COM(2001) 593)

AGRI
ITRE
ENVI

COM (04) 240
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Απολογισµός στις 31 ∆εκεµβρίου 2003 όσον αφορά
το σχέδιο δράσης 2001 της Επιτροπής

COM (04) 247
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ,
Ευρατόµ) αριθ. 58/97

ITRE
ECON

COM (04) 249
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο, και την Ευρωπαϊκή Οικονοµµική και Κοινωνική
Επιτροπή : Βιολογικές επιστήµες και βιοτεχνολογία - Μια
στρατηγική για την Ευρώπη - ∆εύτερη έκθεση προόδου και
µελλοντικοί προσανατολισµοί

AGRI
CULT
ENVI
JURI
ITRE

COM (04) 250
τελ.
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Πράσινο Βιβλίο : Υποχρεώσεις διατροφής LIBE
JURI

COM (04) 254
τελ.

΄Εκθεση Πίνακας αποτελεσµάτων για τις κρατικές ενισχύσεις -
Επικαιροποίηση - Aνοιξη 2004 -

ECON COM (04) 256
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Γνώµη για την αίτηση προσχώρησης
της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή νωση

TOUT
AFET

COM (04) 257
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε τη χρήση µέσων διοικητικής συνεργασίας
για την καταπολέµηση της απάτης στον τοµέα του ΦΠΑ

CONT
JURI

ECON

COM (04) 260
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή: Η διαχείριση του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας
και των συγγενικών δικαιωµάτων στην εσωτερική αγορά

CULT
JURI

COM (04) 261
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε την πρόληψη και την καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα

CONT
ECON
JURI
LIBE

COM (04) 262
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Υποστήριξη των διαρθρωτικών
αλλαγών: Μια βιοµηχανική πολιτική για τη διευρυµένη Ευρώπη

ECON
EMPL
ITRE

COM (04) 274
τελ.

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για τις αρχές, τις
προτεραιότητες και τους όρους που εµπεριέχονται στην ευρωπαϊκή
εταιρική σχέση µε την Κροατία

ITRE
AFET

COM (04) 275
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Μια διορατική πολιτική ανταγωνισµού
για µια ανταγωνιστική Ευρώπη

ECON COM (04) 293
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή όσον αφορά τις εργασίες του κοινού φόρουµ της ΕΕ
σχετικά µε τις τιµές µεταβίβασης στον τοµέα της φορολογίας
επιχειρήσεων από τον Οκτώβριο 2002 έως τον ∆εκέµβριο 2003 και
την πρόταση για Κώδικα Συµπεριφοράς για την εφαρµογή της
διαιτητικής διαδικασίας 90/436/ΕΟΚ της 23ης Ιουλίου 1990

ITRE
ECON

COM (04) 297
τελ.

Ενδιάµεση έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο για την εφαρµογή του προγράµµατος EDICOM II

BUDG
ITRE

ECON

COM (04) 298
τελ.
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Ανακοίνωση της Επιτροπής: Συνέχεια της διαδικασίας
προβληµατισµού υψηλού επιπέδου για την κινητικότητα των
ασθενών και τις µελλοντικές εξελίξεις υγειονοµικής περίθαλψης
στην Ευρωπαϊκή Eνωση

ENVI COM (04) 301
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 την ανάπτυξη ποιοτικής, προσιτής και
βιώσιµης υγειονοµικής περίθαλψης και µακροχρόνιας περίθαλψης :
στήριξη των εθνικών στρατηγικών µέσω της "ανοικτής µεθόδου
συντονισµού"

EMPL
ENVI

COM (04) 304
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής : Ποιότητα της βενζίνης και του πετρελαίου
κίνησης που χρησιµοποιούνται για τις οδικές µεταφορές στην
Ευρωπαϊκή νωση: Πρώτη ετήσια έκθεση (Η έκθεση αφορά τα έτη
2001 και 2002)

RETT
ENVI

COM (04) 310
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο : Εκκαθάριση και διακανονισµός στην Ευρωπαϊκή
Eνωση Κατευθύνσεις για τα επόµενα βήµατα

ECON COM (04) 312
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή του τίτλου ΙΙ του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και
καταγραφής των βοοειδών και την επισήµανση του βοείου κρέατος
και των προϊόντων µε βάση το βόειο κρέας

AGRI
ENVI

COM (04) 316
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο
Συµβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Κοινοτικές δραστηριότητες σε
θέµατα ανάλυσης, έρευνας και συνεργασίας στον τοµέα της
απασχόλησης - Τελική έκθεση

EMPL COM (04) 323
τελ.

 Πράσινο Βιβλίο: σχετικά µε τις συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού
Τοµέα και το Κοινοτικό ∆ίκαιο των ∆ηµοσίων Συµβάσεων και των
Συµβάσεων Παραχώρησης

COM (04) 327
τελ.

Πράσινο Βιβλίο σχετικά µε την προσέγγιση, την αµοιβαία
αναγνώριση και την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή
Eνωση

CONT
JURI
LIBE

COM (04) 334
τελ.
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Ανακοίνωση της Επιτροπής το Συµβούλιο : Συνέχεια στο Λευκό
Βιβλίο "Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία" - Προτεινόµενοι
κοινοί στόχοι για τη µεγαλύτερη κατανόηση και γνώση της
νεολαίας, σύµφωνα µε το ψήφισµα του Συµβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 2002, σχετικά µε το πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον
τοµέα της νεολαίας

FEMM
CULT

COM (04) 336
τελ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο : Συνέχεια που δόθηκε
στο λευκό βιβλίο "Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία" -
Πρόταση κοινών στόχων για εθελοντικές δραστηριότητες των νέων
σε απάντηση στο ψήφισµα του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002
σχετικά µε το πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της
νεολαίας

EMPL
FEMM
CULT

COM (04) 337
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής που εκπονήθηκε κατ' εφαρµογή του άρθρου
14 της απόφασης-πλαισίου του Συµβουλίου της 28ης Μαΐου 2001
για την καταπολέµηση της απάτης και της πλαστογραφίας που
αφορούν τα µέσα πληρωµής πλην των µετρητών

CONT
ECON
LIBE

COM (04) 346
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή κατά τη διάρκεια
του 2003 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση
του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συµβουλίου και της Επιτροπής

AFCO
LIBE

COM (04) 347
τελ.

΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού
(ΕΟΚ) 3820/85 για την εναρµόνιση ορισµένων κοινωνικών
διατάξεων στον τοµέα των οδικών µεταφορών κατά το διάστηµα
1999-2000 - (21η έκθεση της Επιτροπής για την εφαρµογή των
κοινωνικών διατάξεων στις οδικές µεταφορές)

EMPL
TRAN

COM (04) 360
τελ.
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Τροποποιηµένες Προτάσεις
(΄Αρθ. 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ)

Τροποποιηµένη πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις διατροπικές
µονάδες φόρτωσης

ITRE
RETT

COM (04) 361
τελ.
COD 030056

Τροποποιηµένη πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την καθιέρωση
πολυετούς κοινοτικού προγράµµατος για τη βελτίωση της
πρόσβασης, της χρηστικότητας και της αξιοποίησης του ψηφιακού
περιεχοµένου στην Ευρώπη

BUDG
CULT
JURI
ITRE

COM (04) 367
τελ.
COD 040025

_________________________
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

41/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις κοινοβουλευτικές εκλογές στη Γεωργία

Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προκαταρκτικές διαπιστώσεις και τα
συµπεράσµατα της ∆ιεθνούς Αποστολής Παρατηρητών για τις Εκλογές (IEOM) του Γραφείου
∆ηµοκρατικών Θεσµών και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ όσον αφορά τις
κοινοβουλευτικές εκλογές της 28ης Μαρτίου στη Γεωργία. Στις διαπιστώσεις επισηµαίνεται ότι σηµειώθηκε
αξιέπαινη πρόοδος σε σχέση µε προηγούµενες εκλογές και ότι η διεξαγωγή των εκλογών έφερε τη Γεωργία
εγγύτερα στα πρότυπα δηµοκρατικών εκλογών του ΟΑΣΕ και του Συµβουλίου της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της, µεταξύ άλλων, για τις διαπιστώσεις της IEOM σύµφωνα µε τις
οποίες, κατά τη διεξαγωγή των εκλογών αυτών, παρατηρήθηκαν βελτιώσεις στο θέµα της µυστικότητας της
ψηφοφορίας και υπήρξε, εν γένει, ελευθερία έκφρασης στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, εκτός από την
περιοχή της Ατζαρίας.

Η ΕΕ σηµείωσε επίσης τις ανησυχίες της IEOM που περιγράφονται στην προκαταρκτική της έκθεση,
συµπεριλαµβανοµένης της πλήρους απροθυµίας των αρχών της Ατζαρίας να εξασφαλίσουν επαρκείς όρους
για τη διεξαγωγή ουσιαστικών δηµοκρατικών εκλογών στην περιοχή αυτή, της µη προσφοράς ισόρροπης
κάλυψης της προεκλογικής εκστρατείας από την κρατική τηλεόραση και της συνεχιζόµενης έλλειψης
σαφούς διαχωρισµού µεταξύ των δοµών του κρατικού και του κοµµατικού µηχανισµού. Αναµένουµε από τις
αρχές της Γεωργίας να ανταποκριθούν στις ανησυχίες της IEOM και να συνεχίσουν να εργάζονται
εποικοδοµητικά µε τον ΟΑΣΑ και το Συµβούλιο της Ευρώπης για περαιτέρω εκδηµοκρατισµό.

Η ΕΕ υπενθυµίζει τη βούλησή της να βοηθήσει τη Γεωργία, µέσω του πλήρους φάσµατος των µέσων και
πολιτικών της, να ξεπεράσει τις πιεστικές δυσκολίες που αντιµετωπίζει. Η ΕΕ καλεί όλα τα µέρη να
διασφαλίσουν τη συνέχιση της ηρεµίας και να σηµειώσουν πρόοδο ως προς τις σηµαντικές προκλήσεις για
οικονοµική και πολιτική µεταρρύθµιση που αντιµετωπίζει η χώρα.

Ο Ειδικός Εντεταλµένος της ΕΕ για το νότιο Καύκασο, Πρέσβης κ. Heikki Talvitie, που βρισκόταν στη
Γεωργία κατά την περίοδο των εκλογών, συνεχίζει να ενηµερώνει το Συµβούλιο για τις εξελίξεις στη χώρα
αυτή, τη δε Τετάρτη 31 Μαρτίου πρόκειται να επισκεφθεί την Ατζαρία.

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

________________________
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42/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών

της 21ης Μαρτίου 2004 στο Ελ Σαλβαδόρ
Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την επιτυχή διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών
της 21ης Μαρτίου 2004 στη ∆ηµοκρατία του Ελ Σαλβαδόρ. Εκφράζει, εν προκειµένω, τα θερµά της
συγχαρητήρια στον κ. Antonio Saca, ο οποίος ανεδείχθη νικητής των εκλογών.

Το υψηλό ποσοστό συµµετοχής στις εκλογές, οι οποίες διεξήχθησαν σε κλίµα ελευθερίας και διαφάνειας,
δείχνει την πολιτική ωριµότητα του λαού του Σαλβαδόρ και επιβεβαιώνει τη δέσµευσή του υπέρ της ειρήνης
και της δηµοκρατίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει την εδραίωση της δηµοκρατίας στο Ελ Σαλβαδόρ και στην
ανάπτυξη της χώρας.

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

________________________

43/2004
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις κοινοβουλευτικές

εκλογές της Γουινέας Μπισσάου
Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατόπιν των κοινοβουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν στην Γουϊνέα Μπισσάου
την 28η και 30ή Μαρτίου 2004, επιθυµεί να τονίσει ότι η ολοκλήρωση των εκλογών στην χώρα αυτήν έχει
µεγάλη σηµασία, αποτελεί δε θεµελιώδες βήµα της διαδικασίας µετάβασης προς την εξοµάλυνση των
δηµοκρατικών και συνταγµατικών θεσµών της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφεροµένη στο ανακοινωθέν
των διεθνών παρατηρητών που εξεδόθη το βράδυ της 30ής Μαρτίου, συγχαίρει για την ηρεµία και την
πολιτισµένη συµπεριφορά που χαρακτήρισαν την διεξαγωγή των εκλογών. Τα προβλήµατα εφοδιασµού, που
είχαν µάλιστα ως αποτέλεσµα την αναβολή του ανοίγµατος πολλών εκλογικών ζητηµάτων, ιδίως στο
Μπισσάου, καλύφθηκαν, δεν σηµειώθηκε δε, καµµία σηµαντική βιοπραγία. Οι εκλογές διεξήχθησαν κατά
τρόπο ορθό, ελεύθερο και διαφανή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον λαό της Γουϊνέας Μπισσάου για την
µεγάλη συµµετοχή του στις εκλογές που διεξήχθησαν στην χώρα αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει όλα
τα αφορώµενα µέρη να δεχθούν και να σεβαστούν τα αποτελέσµατα αυτής της ψηφοφορίας. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση επιβεβαιώνει ότι είναι πρόθυµη να βοηθήσει την Γουϊνέα Μπισσάου κατά τη διαδικασία
εξοµάλυνσης της οικονοµικής και κοινωνικής της κατάστασης, οµοίως δε επιβεβαιώνει ότι δεσµεύεται να
βοηθήσει τη χώρα κατά την προσπάθεια παγίωσης των θεσµών της.
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Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία,  οι
χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-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.

________________________

44/2004
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού

Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2004

Αναφερόµενη στη δήλωση της Προεδρίας της 25ης/26ης Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση:

1. Εκφράζει βαθιά λύπη για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στις 25 Μαρτίου και κατά τις επόµενες
ηµέρες, τα οποία θέτουν και πάλι σε κίνδυνο τη διαδικασία συµφιλίωσης στην Ακτή του Ελεφαντοστού.

2. Απευθύνει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυµάτων των γεγονότων της 25ης
Μαρτίου και των εποµένων ηµερών.

3. Εκφράζει την ανησυχία της για τις πληροφορίες σχετικά µε οµαδικές συλλήψεις και άλλες
εξαιρετικά σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωµάτων, οι οποίες συνέβησαν κατά τις επόµενες
ηµέρες.

4. Εκφράζει την ικανοποίησή της για την αναγγελία του Υπάτου Αρµοστή των Ηνωµένων Εθνών για
τα ανθρώπινα δικαιώµατα ότι θα συσταθεί διεθνής εξεταστική επιτροπή για να διαλευκάνει τα γεγονότα που
αναφέρονται παραπάνω.

5. Απευθύνει έκκληση προς την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού να λάβει
όλα τα µέτρα που απαιτούνται για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης προς τις ένοπλες δυνάµεις και για
την διασφάλιση της ασφάλειας όλων των υπηκόων της Ακτής του Ελεφαντοστού καθώς και των υπηκόων
ξένων κρατών, µε σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

6. Επαναλαµβάνει ότι είναι πεπεισµένη ότι η πλήρης εφαρµογή της συµφωνίας του Λινά-Μαρκουσί
(Linas-Marcoussis) αποτελεί τη µόνη λύση για την κρίση στην Ακτή του Ελεφαντοστού.

7. Υπογραµµίζει τη σηµασία των εργασιών που έχουν επιτελεσθεί από την επιτροπή παρακολούθησης
µε σκοπό, καταρχήν να αποφευχθούν τα γεγονότα αυτά και, εκ παραλλήλου, να αποκατασταθεί η
συνύπαρξη µέσω της προώθησης της συµφωνίας του Λινά-Μαρκουσί.

8. Προτρέπει όλα τα µέρη που έχουν υπογράψει τη συµφωνία του Λινά-Μαρκουσί να επαναλάβουν
τον πολιτικό διάλογο και να επαναλάβουν τη συµµετοχή τους στα πλαίσια της κυβέρνησης εθνικής
συµφιλίωσης.

9. Υπογραµµίζει τη σηµασία της ταχείας ανάπτυξης των ειρηνευτικών δυνάµεων των Ηνωµένων
Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού για την υποστήριξη της πλήρους εφαρµογής εκ µέρους της
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κυβέρνησης εθνικής συµφιλίωσης της συµφωνίας του Λινά-Μαρκουσί, η οποία θα ολοκληρωθεί µε τις
εκλογές του Οκτωβρίου 2005.

10. Υποστηρίζει τις προσπάθειες που έχουν αναπτύξει από µακρού τα Ηνωµένα Έθνη και η ECOWAS
(Οικονοµική Κοινότητα των ∆υτικοαφρικανικών Κρατών) για να βοηθήσουν τα ενδιαφερόµενα µέρη να
βρουν µία λύση για την κρίση στην Ακτή του Ελεφαντοστού.

Oι 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.

________________________

45/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
µε την ευκαιρία της 10ης επετείου της γενοκτονίας στη Ρουάντα

Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2004
ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ

 10η επέτειος της γενοκτονίας στη Ρουάντα είναι µια ευκαιρία περισυλλογής και θλίψης για όλη τη διεθνή
κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε να τιµήσει τη µνήµη όσων χάθηκαν και να επαινέσει τη δύναµη
και το θάρρος των επιζώντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει επίσης τις επιτυχείς προσπάθειες του λαού
της Ρουάντας για την ανασυγκρότηση της χώρας τους µετά τα αποτρόπαια γεγονότα του 1994. Η πρόοδος
που σηµειώθηκε στη Ρουάντα κατά την τελευταία δεκαετία και οι προσπάθειες που έχουν αναληφθεί για την
εθνική συµφιλίωση καταδεικνύουν τη βούληση του λαού της Ρουάντας να φροντίσει µε κάθε τρόπο ώστε να
µην συµβούν «ποτέ ξανά» τέτοιου είδους αγριότητες στη χώρα του.

Είναι φανερό ότι η διεθνής κοινότητα υπέπεσε σε τραγικά λάθη πριν από τη γενοκτονία και κατά τη
διάρκειά της. Η απάντηση της διεθνούς κοινότητας στη γενοκτονία ήταν καθυστερηµένη και αποδείχθηκε
ανεπαρκής. Η πρόκληση που συνίσταται στη µελλοντική αποφυγή της αδυναµίας πρόληψης τέτοιων
φρικαλεοτήτων βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
θέσει το φιλόδοξο στόχο να αποτρέψει τη διάπραξη γενοκτονιών σε όλο τον κόσµο, αλλά αναγνωρίζει
ταπεινά ότι η δράση της µπορεί να µην φέρει το ποθούµενο αποτέλεσµα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνεται από τις προσπάθειες των ΗΕ να προειδοποιήσουν και να εξοπλίσουν εκ
των προτέρων τον κόσµο κατά µελλοντικών γενοκτονιών, υποστηρίζει δε τις προτάσεις του Γενικού
Γραµµατέα των ΗΕ, που διατυπώθηκαν για πρώτη φορά µε την ευκαιρία του ∆ιεθνούς Φόρουµ της
Στοκχόλµης για την Πρόληψη των Γενοκτονιών, όσον αφορά την ενίσχυση του ρόλου των ΗΕ στην
πραγµατική πρόληψη των γενοκτονιών. Η ΕΕ σηµειώνει µε ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα των ΗΕ να διορίσει Ειδικό Σύµβουλο για την Πρόληψη των Γενοκτονιών. Η ΕΕ θα
στηρίξει το έργο του Ειδικού Συµβούλου και θα αξιοποιήσει πλήρως τις συµβουλές του καθώς και τις
πληροφορίες που θα παρέχει. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης αυξάνει τις προσπάθειές της για την
πρόληψη των γενοκτονιών, µε το πρόγραµµά της για την πρόληψη των ένοπλων συγκρούσεων, την
υποστήριξή της προς το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο, την αναπτυξιακή της συνεργασία, την προσήλωσή της
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στα ανθρώπινα δικαιώµατα, καθώς και µε άλλα µέσα. Η ΕΕ εργάζεται επίσης σκληρά για να αποκοµίσει τα
διδάγµατα από την εµπειρία της γενοκτονίας του 1994, βελτιώνοντας τις ικανότητές της να αντιδρά ταχέως
σε καταστάσεις κρίσεων. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε σε εφαρµογή την
«Επιχείρηση Άρτεµις», σε συνεργασία µε τα Ηνωµένα Έθνη, στην περιοχή Ιτούρι της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας
του Κονγκό. Η επιχείρηση αυτή µπορεί να θεωρηθεί ως η πρώτη περίπτωση κατά την οποία η Ευρωπαϊκή
Ένωση συνέβαλε αποτελεσµατικά στην πρόληψη πράξεων γενοκτονίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει
τις προσπάθειές της για τη βελτίωση των ικανοτήτων της στον τοµέα της έγκαιρης προειδοποίησης και
πρόληψης των συγκρούσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει τη δέσµευσή της υπέρ του λαού της Ρουάντα και θα συνεχίσει να
υποστηρίζει τη Ρουάντα στις προσπάθειές της για εθνική ανασυγκρότηση. Τα διδάγµατα από τη γενοκτονία
στη Ρουάντα δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστούν. Θα συνεχίσουν να εµπνέουν και να κινητοποιούν την
Ευρωπαϊκή Ένωση στις προσπάθειές της, τόσο µε δικά της µέσα όσο και µε τους διεθνείς εταίρους της, για
τη βελτίωση της συλλογικής δράσης στους τοµείς της πρόληψης των συγκρούσεων, της έγκαιρης
προειδοποίησης και της υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Οι συνεχιζόµενες παραβιάσεις των
ανθρώπινων δικαιωµάτων και ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσµο απαιτούν τη συντονισµένη προσοχή µας.
Oι 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.

________________________

46/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις επαναληπτικές εκλογές της Zengeza (Ζιµπάµπουε)

Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2004

∆ήλωση της ΕΕ µετά από τις επαναληπτικές εκλογές της Zengeza.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη βία, τον εκφοβισµό και τις παρατυπίες που σηµειώθηκαν πριν και κατά
τη διάρκεια των επαναληπτικών εκλογών που διεξήχθησαν στη Zengeza στις
27 και 28 Μαρτίου 2004. ∆εν µπορεί να θεωρηθεί ότι το εκλογικό κλίµα επέτρεψε στους ψηφοφόρους της
Zengeza να ασκήσουν ελεύθερα, εύτακτα και µε ασφάλεια το εκλογικό τους δικαίωµα. Οι ανταλλαγές
πυροβολισµών µε αποτέλεσµα ένα νεκρό και τραυµατίες, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές. Τα γεγονότα που
σηµειώθηκαν στη Zengeza συνιστούν ανησυχητικό προηγούµενο για τις µελλοντικές εκλογές, ιδίως δε για
τις προσεχείς επαναληπτικές εκλογές που θα διενεργηθούν στο Lupane το Μάιο του 2004 καθώς και για τις
βουλευτικές εκλογές που προβλέπονται για το Μάρτιο του 2005.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την κυβέρνηση της Ζιµπάµπουε να επιτρέψει σε όλα τα πολιτικά κόµµατα να
απολάβουν της ιδίας εκλογικής ελευθερίας. Η ΕΕ τονίζει ότι είναι σκόπιµο να δηµιουργηθεί ευνοϊκό
εκλογικό κλίµα για τη διενέργεια ελεύθερων και εύτακτων εκλογών, σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα όπως τα
εκλογικά πρότυπα για την περιοχή της SADC (Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Μεσηµβρινής Αφρικής)
που καθορίσθηκαν από το Κοινοβουλευτικό Φόρουµ της SADC. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από το σύνολο
των πολιτικών κοµµάτων να απόσχουν από κάθε πράξη βίας και εκφοβισµού πριν, κατά τη διάρκεια και
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µετά τις εκλογές, ζητά επίσης από τις αρχές να εµποδίσουν τις εκδηλώσεις βίας και εκφοβισµού καθώς και
τις παρατυπίες.

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακική
∆ηµοκρατία, Τσεχική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία και Τουρκία,
οι χώρες της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία και Σερβία
και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου Ισλανδία,
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, συντάσσονται µε τη δήλωση αυτή.

________________________

47/2004

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

Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την υπογραφή της συµφωνίας ανθρωπιστικής εκεχειρίας µεταξύ της
κυβέρνησης του Σουδάν αφενός και του «Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν» και του «Κινήµατος
∆ικαιοσύνης και Ισότητας» αφετέρου. Καλεί δε όλα τα µέρη να συµµορφωθούν µε τη συµφωνία αυτή και να
τηρήσουν επακριβώς τους κανόνες της.

Συγχαίρει τους µεσολαβητές του Τσαντ για τις προσπάθειές τους να επιτευχθεί η σύναψη της συµφωνίας.

Χαιρετίζει τη δέσµευση όλων των µερών να επιτρέψουν χωρίς περιορισµούς την πρόσβαση των
ανθρωπιστικών οργανώσεων και να διευκολύνουν τη διανοµή της ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσµό
της ευρύτερης περιοχής του Νταρφούρ.

Από την άποψη αυτή είναι βασικής σηµασίας να ανταποκριθεί η κυβέρνηση του Σουδάν στη δέσµευσή της
να θέσει υπό έλεγχο τις άτακτες ένοπλες δυνάµεις που είναι γνωστές ως Janjaweed.

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

________________________
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48/2004

∆ήλωση της Πρoεδρίας εξ ovόµατoς της Ευρωπαϊκής Έvωσης σχετικά µε την κοινή θέση
2004/293/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 30ής Μαρτίου 2004 για ανανέωση των µέτρων προς

υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής της εντολής του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου για την
πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY)
Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004

Οι προσχωρούσες χώρες Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία, οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία και
οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
δηλώνουν ότι προσυπογράφουν τους στόχους της κοινής θέσης 2004/293/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 30ής
Μαρτίου 2004 για ανανέωση των µέτρων προς υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής της εντολής
του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY). Θα µεριµνήσουν ώστε οι
εθνικές τους πολιτικές να είναι σύµφωνες µε την κοινή αυτή θέση του Συµβουλίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τη δέσµευση αυτή και την επικροτεί.

________________________

49/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
για τις βουλευτικές εκλογές στην Ινδονησία

Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση παρακολούθησε µε πολύ ενδιαφέρον τις βουλευτικές εκλογές που
πραγµατοποιήθηκαν στην Ινδονησία στις 5 Απριλίου τρέχοντος έτους προκειµένου, µέσω αυτών, να
οριστούν αρκετά αντιπροσωπευτικά όργανα. Η ψηφοφορία ήταν από τις ευρύτερες που πραγµατοποιήθηκαν
ποτέ στον κόσµο και η διοργάνωσή της αποτέλεσε µια µνηµειώδη, από άποψη υλικοτεχνικής υποδοµής,
αποστολή για την Εθνική Εκλογική Επιτροπή (ΚPU), η οποία χρειάστηκε να καθορίσει και να διανείµει
περισσότερα από 650 εκατοµµύρια ψηφοδέλτια και να συστήσει περισσότερα από 600.000 εκλογικά
τµήµατα, που επέτρεψαν την εκλογή τεσσάρων αντιπροσωπευτικών οργάνων.

Παρόλο που θα χρειαστεί να αναµείνει κανείς κάποιο χρονικό διάστηµα έως ότου εκδοθούν τα επίσηµα
αποτελέσµατα της ψηφοφορίας, η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση δράττεται της ευκαιρίας αυτής για να συγχαρεί το λαό
και την κυβέρνηση της Ινδονησίας για τον ειρηνικό, γενικά, τρόπο διεξαγωγής της προεκλογικής
διαδικασίας και της ψηφοφορίας και για την ελευθερία µε την οποία κατέστη δυνατό να ζητηθεί η έκφραση
της βούλησης των ψηφοφόρων, και ελπίζει οι προσεχείς προεδρικές εκλογές να µπορέσουν να διεξαχθούν
υπό τις ίδιες καλές συνθήκες.

Περισσότεροι από 200 ανεξάρτητοι παρατηρητές κάλυψαν τη χώρα προκειµένου να παρακολουθήσουν την
εκλογική διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση αισθάνεται την υποχρέωση να συγχαρεί εγκαρδίως την
Αποστολή των παρατηρητών της για τις εκλογές, η οποία, υπό τη διεύθυνση του κ. Glyn Ford, διατύπωσε
µια λεπτοµερή δήλωση για την εκλογική διαδικασία στην Ινδονησία. Χάρη στις συνεχείς προσπάθειες της
Αποστολής της, η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση θα παρακολουθήσει επίσης µε πολλή προσοχή τις προσεχείς
προεδρικές εκλογές.
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Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση διαπιστώνει µε µεγάλη ικανοποίηση ότι η διεξαγωγή των εκλογών πραγµατοποιήθηκε
υπό πνεύµα θετικό. Η ψηφοφορία, στο σύνολό της, φαίνεται ότι εστέφθη υπό επιτυχίας, παρόλο που κατά
την προετοιµασία της σηµειώθηκαν κενά και καθυστερήσεις, ιδίως στην ετοιµασία και τη διανοµή των
ψηφοδελτίων· την ηµέρα της ψηφοφορίας αναφέρθηκαν καθυστερήσεις και αναβολές σε ορισµένες
αποµονωµένες περιοχές της χώρας. Η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας φαίνεται ότι υπήρξε ειρηνική,
εκτός από ορισµένα επεισόδια που σηµειώθηκαν στο Aceh, τα οποία και αναφέρθηκαν. Επειδή εκεί οι
παρατηρητές δεν µπόρεσαν, δυστυχώς, να ασκήσουν πλήρως τα καθήκοντα που τους είχαν ανατεθεί, οι
πληροφορίες σχετικά µε τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας στη συγκεκριµένη επαρχία εξακολουθούν να είναι
περιορισµένες. Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση εκφράζει την ελπίδα οι παρατηρητές της να είναι σε θέση να
ασκήσουν πλήρως το έργο τους ως παρατηρητών της εκλογικής διαδικασίας κατά την ψηφοφορία για την
προσεχή προεδρική εκλογή.

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.

________________________

50/2004
∆ήλωση της Προεδρίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την ετυµηγορία στην υπόθεση της Leyla Zana

Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθειά της απογοήτευση για την απόφαση που εξέδωσε στις
21 Απριλίου 2004 το κρατικό δικαστήριο ασφαλείας της Άγκυρας µε την οποία επικυρώνονται οι ποινές
φυλάκισης που είχαν επιβληθεί το 1994 στην κα Leyla Zana, τον κ. Hatip Dicle, τον κ. Orhan Dogan και τον
κ. Selim Sadak. Οι σηµαντικές πολιτικές µεταρρυθµίσεις τις οποίες υιοθέτησε η Τουρκία κατά τη διάρκεια
των δύο τελευταίων ετών επέτρεψαν την επανεκδίκαση της υπόθεσης, µετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων τον Ιούλιο του 2001. Η ΕΕ παρακολούθησε από κοντά τη δίκη, και,
σεβόµενη πλήρως την αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, εξέφρασε κατ� επανάληψη τις ανησυχίες της
στις τουρκικές αρχές σχετικά µε το χειρισµό της υπόθεσης από το κρατικό δικαστήριο της Άγκυρας. Η ΕΕ
εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η διεξαγωγή της δίκης και η σχετική απόφαση του δικαστηρίου
κρατικής ασφαλείας της Άγκυρας αποτελούν σαφή απόκλιση από τη διαδικασία µεταρρυθµίσεων ως προς
την οποία έχει δεσµευτεί η κυβέρνηση της Τουρκίας και η οποία αποτελεί τον κεντρικό άξονα της
ανάπτυξης στενότερων σχέσεων µεταξύ ΕΕ και Τουρκίας.

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

________________________
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51/04

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τα 10 έτη δηµοκρατίας στη Νότια Αφρική

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει θερµά συγχαρητήρια και ευχές στην κυβέρνηση και στο λαό της Νότιας
Αφρικής µε την ευκαιρία της δεκάτης επετείου της καθιέρωσης της δηµοκρατίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει το αξιοσηµείωτο επίτευγµα της Νότιας Αφρικής όσον αφορά την
εδραίωση σθεναρής και λειτουργικής δηµοκρατίας µετά το καθεστώς του φυλετικού χωρισµού (απαρτχάιντ).
Ενώπιον του κληρονοµήµατος του απόλυτου κακού που αντιπροσώπευε το καθεστώς του φυλετικού
χωρισµού, η ΕΕ αναγνωρίζει τη σηµαντική πρόοδο που σηµείωσε η Νότια Αφρική από άποψη οικονοµικής,
κοινωνικής και συνταγµατικής µεταρρύθµισης.

Η Νότια Αφρική διαδραµάτισε ενεργό ρόλο στη διεθνή σκηνή, και ιδίως στην αφρικανική ήπειρο στις
συνεχιζόµενες προσπάθειές της για την επίτευξη ειρήνης σε περιοχές συγκρούσεων και την υποστήριξη της
οικονοµικής αναζωογόνησης αυτής της ηπείρου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπει σε στενή συνεργασία µε τη Νότια Αφρική στο πλαίσιο της περαιτέρω
εµβάθυνσης των διµερών σχέσεων και σε διεθνή βήµατα.

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.

________________________

52/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την εφαρµογή ειδικών µέτρων καταπολέµησης της τροµοκρατίας

Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2004

Η Κύπρος, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η ∆ηµοκρατία της
Σλοβακίας, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Σλοβενία, υπό προσχώρηση χώρες, η Βουλγαρία, η Ρουµανία και η
Τουρκία, υποψήφιες χώρες, η Αλβανία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, η Κροατία
και η Σερβία και Μαυροβούνιο, χώρες σε διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, καθώς και η Ισλανδία,
το Λιχτενστάϊν και η Νορβηγία χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι
συµµερίζονται τους στόχους που διακηρύσσονται στην κοινή θέση 2004/309/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της
3ης Απριλίου 2004 σχετικά µε την ενηµέρωση της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρµογή
ειδικών µέτρων για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και για την κατάργηση της κοινής θέσης
2003/906/ΚΕΠΠΑ. Θα επαγρυπνούν ώστε η πολιτική που διεξάγουν στο εσωτερικό επίπεδο να είναι
ευθυγραµµισµένη µε αυτήν την κοινή θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει αυτή τη δέσµευση και εκφράζει την ικανοποίησή της.
_________________
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53/2004
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
σχετικά µε την κοινή θέση 2004/423/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου

για την ανανέωση των περιοριστικών µέτρων κατά της Βιρµανίας/Μυανµάρ
Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2004

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, δηλώνουν ότι
προσυπογράφουν τους στόχους της κοινής θέσης 2004/423/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου για την ανανέωση των
περιοριστικών µέτρων κατά της Βιρµανίας/Μυανµάρ που καθορίστηκαν στις 26 Απριλίου 2004 από το
Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 15 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα
µεριµνήσουν ώστε οι εθνικές πολιτικές τους να είναι σύµφωνες µε αυτή την κοινή θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει και επιδοκιµάζει αυτή τη δέσµευση.
________________________

54/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την ειρηνευτική διαδικασία στο Μπουρούντι

Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί το συνέδριο του PALIPEHUTU-FNL, που έλαβε χώρα στις
18-21 Απριλίου 2004, στην Kigoma της Τανζανίας, ως ενθαρρυντικό σηµάδι στην κατεύθυνση µιας
συνολικής ειρήνευσης στο Μπουρούντι. Εκφράζει την ικανοποίησή της ιδίως γα την ανακοίνωση του FNL
ότι παύει αµέσως τις εχθροπραξίες κατά των κυβερνητικών δυνάµεων και ότι είναι αποφασισµένο να
διαπραγµατευτεί κατάπαυση του πυρός µε την προσωρινή κυβέρνηση. Ωστόσο, η ΕΕ εκφράζει τη λύπη της
για την επανάληψη των συγκρούσεων στη Burima, της επαρχίας Bujumbura Rurale. Για να υπάρξει
πραγµατική κατάπαυση πυρός, όλα τα µέρη πρέπει να είναι αποφασισµένα προς τούτο. Η ΕΕ καλεί
επιµόνως τόσο τον κυβερνητικό στρατό όσο και το FNL να σταµατήσουν κάθε επίθεση, να δεσµευτούν
σαφώς υπέρ της κατάπαυσης του πυρός και να συµφωνήσουν ταχέως ως προς τις λεπτοµέρειες προκειµένου
αυτή να εφαρµοστεί αµέσως. Εξάλλου, η ΕΕ καλεί και πάλι το FNL να εγκαταλείψει τη στρατιωτική οδό και
να αφοσιωθεί στην ειρηνευτική διαδικασία. ∆εν υπάρχει άλλη λύση πλην των διαπραγµατεύσεων. Η ΕΕ
ελπίζει ότι τα µέρη θα θέσουν τέλος στις κακουχίες του πληθυσµού στο Μπουρούντι. Επαναλαµβάνει ότι
είναι αποφασισµένη να συµβάλει στην εξεύρεση ειρηνικής διεξόδου στην κρίση που διέρχεται το
Μπουρούντι.

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, Λιχτενστάϊν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

_________________
55/2004
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∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την κωλυσιεργία της
Λευκορωσίας όσον αφορά τον εορτασµό της διεύρυνσης στο Μινσκ

Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2004

Οι αρχηγοί αποστολών της ΕΕ στο Μινσκ είχαν προβλέψει να εορτάσουν στις 30 Απριλίου την προσχώρηση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 6 νέων κρατών µελών που εκπροσωπούνται στο Μινσκ µε µια σειρά
εκδηλώσεων, εκ των οποίων η µία - η οποία επρόκειτο να ανοικτή στο ευρύ κοινό - ήταν η οργάνωση
επίσηµου θεάµατος µε τη συµµετοχή νέων ευρωπαίων αστέρων της τέχνης του τσίρκου. Η εκδήλωση αυτή
επρόκειτο να αρχίσει µε την αναµετάδοση, επί οθόνης, ενός µηνύµατος του Προέδρου της Επιτροπής
Romano Prodi. Ωστόσο, ακυρώθηκε την τελευταία στιγµή, διότι δεν είχαν παραδοθεί από τις λευκορωσικές
αρχές οι απαραίτητες διοικητικές άδειες για τη διοργάνωσή της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το ότι οι µόνες εκδηλώσεις που είναι πιθανό να
λάβουν χώρα την 1η Μαΐου θα διεξαχθούν µέσα στις πρεσβείες και δεν θα είναι δυνατόν να συµπεριλάβουν
το κοινό. Εκφράζει την απορία της και διερωτάται ως προς τη συνοχή αυτής της άρνησης µε την
επιβεβαίωση της ανωτάτης κρατικής αρχής ότι η Λευκορωσία επιθυµεί «να έχει όχι καλές, αλλά εξαιρετικές
σχέσεις µε την Ευρωπαϊκή Ένωση» (ανακοίνωση προς τους Λευκορώσους βουλευτές στις 14 Απριλίου
2004).

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και
Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σερβία και
Μαυροβούνιο συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

____________________

56/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τα πρόσφατα επεισόδια στα σύνορα

µεταξύ Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κογκό και ∆ηµοκρατίας της Ρουάντα
Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2004

Η ΕΕ εκφράζει τη ζωηρή ανησυχία της έπειτα από τις πρόσφατες εκθέσεις στις οποίες γίνεται λόγος για
επίθεση του κινήµατος των ∆ηµοκρατικών ∆υνάµεων για την Απελευθέρωση της Ρουάντα (FDLR) στο
έδαφος της Ρουάντα και για επιχειρήσεις του στρατού της Ρουάντα στο έδαφος της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του
Κογκό.

Η ΕΕ υπενθυµίζει ότι η παρουσία ξένων στρατευµάτων, οποθενδήποτε προερχοµένων, στο έδαφος του
Κογκό παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θίγει τα κυριαρχικά δικαιώµατα και την εδαφική ακεραιότητα της
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κογκό. Η ΕΕ πιστεύει ότι χρειάζεται επείγουσα και δραστική επέµβαση της
Αποστολής των Ηνωµένων Εθνών στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κογκό (MONUC) ώστε να αποτραπεί κάθε
διείσδυση του κινήµατος FDLR στο έδαφος της Ρουάντα και να εξασφαλισθεί πραγµατική σταθερότητα στις
ανατολικές επαρχίες του Κογκό.
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Εξίσου έντονα καταγγέλλει η ΕΕ τους περιορισµούς που έχουν επιβληθεί στην ελεύθερη κυκλοφορία των
στρατιωτών της MONUC εντός του Κογκό µε αποτέλεσµα να µη µπορούν να φέρουν σε αίσιο πέρας την
αποστολή τους.

Η κατάσταση στις ανατολικές επαρχίες της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κογκό, η οποία εγκυµονεί σοβαρούς
κινδύνους, υποχρεώνει την ΕΕ να καλέσει τις κυβερνήσεις Κογκό και Ρουάντα να έλθουν σε απευθείας
συνεννοήσεις µεταξύ τους προς αποτροπή κάθε περαιτέρω έντασης, και να διπλασιάσουν τις προσπάθειές
τους για βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών.

Η ΕΕ απευθύνει νέα έκκληση στις ανώτατες αρχές του Κιγκάλι και της Κινσάσα να τηρήσουν απαρεγκλίτως
το πνεύµα της δήλωσης καλής γειτονίας που αµφότερες υπέγραψαν στις 25 Σεπτεµβρίου 2003, καθώς και τη
Συµφωνία της Πραιτώριας της 30ής Ιουλίου 2002 και τις δεσµεύσεις που ανελήφθησαν εκατέρωθεν κατά τη
συνάντηση της Πραιτώριας της 27ης Νοεµβρίου 2003.

Η ΕΕ είναι έτοιµη να στηρίξει ειδικότερα την εγκαθίδρυση από τις δύο χώρες ενός διµερούς µηχανισµού
ελέγχου της µεθοριακής ζώνης µε τη βοήθεια της MONUC. Στη συνάρτηση αυτή, βασική σηµασία για τη
διευθέτηση της κρίσης έχει ο αφοπλισµός και η αποστράτευση των πρώην Ενόπλων δυνάµεων της Ρουάντα
και των µαχητών Interahamwe.

Οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία, οι χώρες της διαδικασίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης και εν δυνάµει υποψήφιες προς ένταξη Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία-Μαυροβούνιο, και οι χώρες
ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, προσυπογράφουν
την παρούσα δήλωση.

________________________

57/2004
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
σχετικά µε την Γεωργιανή Αυτόνοµη ∆ηµοκρατία της Ατζαρίας

Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2004

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση ανησυχεί έντονα λόγω των πρόσφατων εξελίξεων που σηµειώθηκαν στην Γεωργιανή
Αυτόνοµη ∆ηµοκρατία της Ατζαρίας.  Η καταστροφή, την Κυριακή 2 Μαΐου, των γεφυρών που συνέδεαν
την Ατζαρία µε την λοιπή Γεωργία, στην οποία προέβησαν οι αρχές της Ατζαρίας είναι µια άκρως αρνητική
ενέργεια.  Η περαιτέρω κλιµάκωση της έντασης µεταξύ Τιφλίδος και Μπατούµ πρέπει να αποφευχθεί.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση καλεί την Αυτόνοµη ∆ηµοκρατία της Ατζαρίας και την κυβέρνηση της Γεωργίας να
χρησιµοποιήσουν µόνον ειρηνικά µέσα για την επίλυση των εκκρεµών ζητηµάτων.  Οι απειλές και οι
βιαιοπραγίες είναι απαράδεκτες και θα πρέπει να αποφεύγονται.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει πλήρως την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας.  Η
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση επαναλαµβάνει επίσης ότι οι σχέσεις µεταξύ της Αυτόνοµης ∆ηµοκρατίας της Ατζαρίας
και της λοιπής Γεωργίας θα πρέπει να εξελίσσονται στα πλαίσια του συντάγµατος της χώρας, το οποίο
αναγνωρίζει την αυτονοµία της Ατζαρίας.  Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση υποδέχεται ευνοϊκά την δήλωση της
κυβέρνησης της Γεωργίας ότι το νοµικό καθεστώς της Ατζαρίας είναι απαραβίαστο.  Στα πλαίσια αυτά, θα
πρέπει να εκδοθεί σύντοµα ένας νόµος για το Νοµικό Καθεστώς της Αυτόνοµης ∆ηµοκρατίας της Ατζαρίας,
όπως προβλέπει το εδάφιο 3 της παραγράφου 3 του Συντάγµατος της Γεωργίας.
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Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση ανησυχεί σχετικά µε τις κοινωνικές επιπτώσεις του τοις πράγµασι αποκλεισµού της
Ατζαρίας, και καλεί το Μπατούµ να αποκαταστήσει όλες τις συγκοινωνίες µεταξύ Ατζαρίας και λοιπής
Γεωργίας.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την κατάσταση εκ του σύνεγγυς.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και
Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία,
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου συντάσσονται µε την παρούσα
δήλωση.

________________________

58/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
για την αυτόνοµη γεωργιανή δηµοκρατία της Ατζαρίας

Βρυξέλλες, 6 Μαϊου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τις θετικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην
Ατζαρία και για τον ειρηνικό τρόπο που εξελίχθηκαν τα γεγονότα.

Η αποκατάσταση του κύρους της γεωργιανής κυβέρνησης στην αυτόνοµη δηµοκρατία της Ατζαρίας
αποτελεί σηµαντικό βήµα προς την επέκταση του κράτους δικαίου και του σεβασµού των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων σε όλη τη Γεωργία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση περιµένει τώρα µε ενδιαφέρον την διεξαγωγή, εντός κατάλληλης προθεσµίας, των
δηµοκρατικών εκλογών στο Ανώτατο Συµβούλιο της Ατζαρίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει ότι υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας και εκφράζει
την ικανοποίησή της για την επιβεβαίωση της γεωργιανής κυβέρνησης ότι σέβεται το καθεστώτος
αυτονοµίας της Ατζαρίας στα πλαίσια της Γεωργίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τον εποικοδοµητικό ρόλο της Ρωσικής Οµοσπονδίας, που συνέβαλε στην
ειρηνική διευθέτηση της κατάστασης στην Ατζαρία.

Οι υποψήφιες χώρες Ρουµανία και Τουρκία, οι χώρες της διαδικασίας σταθερότητας και σύνδεσης και
πιθανές υποψήφιες χώρες, Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Κροατία και
Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________

59/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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σχετικά µε τα πρόσφατα γεγονότα στη Νιγηρία
Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2004

Η Προεδρία εκφράζει, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σοβαρή της ανησυχία και αγωνία για τα
γεγονότα που δεν σταµατούν να προκαλούν το θάνατο και την καταστροφή στη Νιγηρία. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση επιθυµεί να εκφράσει τη βαθιά της λύπη για την πρόσφατη έκρηξη βίας στην πόλη Yelwa της
πολιτείας Plateau στην Κεντρική Νιγηρία και, στη συνέχεια, στην πόλη Kano. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
εκφράζει επίσης τα θερµά της συλλυπητήρια στην κυβέρνηση της Νιγηρίας και στις οικογένειες των
θυµάτων των δραµατικών αυτών γεγονότων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει την ταχεία ανταπόκριση της νιγηριανής κυβέρνησης, η οποία απέστειλε
πρόσθετες δυνάµεις ασφαλείας στις περιοχές αυτές και επέβαλε απαγόρευση της κυκλοφορίας προκειµένου
να σταµατήσει τον φαύλο κύκλο της βίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά αυτοσυγκράτηση από αµφότερες τις
κοινότητες και επισηµαίνει την αναγκαιότητα να αποφευχθούν πράξεις αντιποίνων ή προκλήσεις που µόνο
σε νέα αιµατοχυσία και απώλειες ζωών µπορούν να οδηγήσουν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την κίνηση της κυβέρνησης της Νιγηρίας να αποκαταστήσει την ειρήνη στις
περιοχές αυτές. Οιαδήποτε παρέµβαση θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε πλήρη σεβασµό των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου.

Οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία, οι χώρες της διαδικασίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης και εν δυνάµει υποψήφιες προς ένταξη Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία-Μαυροβούνιο, και οι χώρες
ΕΖΕΣ, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, προσυπογράφουν
την παρούσα δήλωση.

________________________

60/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την έγκριση του ψηφίσµατος και των συστάσεων της έκθεσης Πουργουρίδη
για τους «Εξαφανισθέντες στη Λευκορωσία» από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση

του Συµβουλίου της Ευρώπης στις 28 Απριλίου 2004
Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει την έγκριση του ψηφίσµατος και των συστάσεων της έκθεσης για τους
«Εξαφανισθέντες στη Λευκορωσία» από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης
στις 28 Απριλίου 2004. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί σοβαρά για τα πορίσµατα της έκθεσης, η οποία θέτει
µηνύµατα κρισιµότατης σηµασίας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το κράτος δικαίου στη
Λευκορωσία.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει ότι η έκθεση κάνει λόγο για κρατική ανάµιξη, σε υψηλό επίπεδο, σε
εξαφανίσεις που οφείλονται σε πολιτικά κίνητρα. Σύµφωνα µε την έκθεση, οι εξαφανίσεις αυτές δεν έχουν
διερευνηθεί κανονικά και έχουν ληφθεί µέτρα σε ανώτατο επίπεδο για τη συγκάλυψη τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει το αίτηµα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της
Ευρώπης να διενεργηθεί εκ µέρους των αρµοδίων αρχών της µια πράγµατι ανεξάρτητη έρευνα όσον αφορά
τις εξαφανίσεις. Αντικείµενο της έρευνας αυτής θα πρέπει να είναι µεταξύ άλλων, οι ενέργειες του Γενικού
Εισαγγελέα, του Υπουργού Αθλητισµού και Τουρισµού και των λοιπών που κατονοµάζονται στην έκθεση
Πουργουρίδη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά η έρευνα αυτή να ανατεθεί σε ανεξάρτητο ανακριτή. Εν αναµονή
της διεξαγωγής της έρευνας, η ΕΕ διερωτάται εάν τα άτοµα τα οποία κατονοµάζονται στην έκθεση θα
πρέπει να παραµείνουν στις σηµερινές τους θέσεις.

Λόγω της σοβαρότητας των πορισµάτων της έκθεσης Πουργουρίδη, και δεδοµένου ότι έχει ήδη παρέλθει
ικανό χρονικό διάστηµα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµά ότι πρέπει να δηµοσιευθούν σύντοµα τα πορίσµατα
αυτής της ανεξάρτητης έκθεσης. Αν απαιτούνται ποινικές διαδικασίες, αυτές θα πρέπει να κινηθούν χωρίς
περαιτέρω καθυστέρηση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέµα και τη συνέχεια την οποία θα δώσει σχετικά η
κυβέρνηση της Λευκορωσίας. Η Ένωση θα µελετήσει περαιτέρω τις συστάσεις της Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο των συνεχιζόµενων ανησυχιών για την κατάσταση που
επικρατεί στη Λευκορωσία στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει επίσης την έγκριση του ψηφίσµατος και των συστάσεων της έκθεσης
σχετικά µε την «∆ίωξη του Τύπου στη ∆ηµοκρατία της Λευκορωσίας» από την Κοινοβουλευτική
Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει εξαιρετικά ανήσυχη όσον αφορά
την κατάσταση του Τύπου στη Λευκορωσία και καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να ακολουθήσει τις
συστάσεις της έκθεσης.

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.

____________________

61/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις προεδρικές εκλογές στον Παναµά

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την εύρυθµη διεξαγωγή των εκλογών στις 2 Μαΐου
2004 στον Παναµά και απευθύνει τα ειλικρινή της συγχαρητήρια στον εκλεγέντα κ. Martin Torrijos Espino.

Το υψηλό ποσοστό συµµετοχής των εκλογέων στην ψηφοφορία που διεξήχθη σε κλίµα ελευθερίας και
διαφάνειας επιβεβαιώνει την ισχύ και ωριµότητα της δηµοκρατίας στον Παναµά.
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Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονοµική ανάπτυξη του Παναµά και προσδοκά την ενίσχυση των
σχέσεών της µε τη χώρα αυτή, ιδίως στο πλαίσιο της περιφερειακής συνεργασίας µεταξύ της Ένωσης και
της Κεντρικής Αµερικής.

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, συντάσσονται µε την παρούσα
δήλωση.

________________________

62/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην Κούβα

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις πρόσφατες δίκες και καταδίκες δεκατριών
ακόµη Κουβανών αγωνιστών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και δηµοσιογράφων, οι οποίοι συνελήφθησαν
ενώ ασκούσαν ειρηνικά το δικαίωµά τους για την ελευθερία της έκφρασης, της άποψης, του συνέρχεσθαι
και του συνεταιρίζεσθαι, αρχές τις οποίες υπερασπίζεται σθεναρά η ΕΕ.

Η ΕΕ καταδικάζει έντονα τη διεξαγωγή των δικών, που για άλλη µια φορά δεν ανταποκρίθηκαν στα διεθνή
πρότυπα για τη δέουσα διαδικασία. Η ΕΕ εκφράζει επίσης τη λύπη της για τη δυσανάλογη αυστηρότητα της
καταδίκης των αντιφρονούντων, ήτοι ποινές φυλάκισης έως επτά ετών για εννέα ακτιβιστές και κατ' οίκον
περιορισµό για άλλους τέσσερις.

Η ΕΕ υπενθυµίζει το ψήφισµα σχετικά µε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Κούβα, που
εξέδωσε η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στις 15 Απριλίου 2004, µε την οποία
εκφράζεται «θλίψη για τα περυσινά γεγονότα στην Κούβα µε δικαστικές αποφάσεις κατά ορισµένων
πολιτικών αντιφρονούντων και δηµοσιογράφων», κάνοντας αναφορά στη δίκη και καταδίκη 75
αντιφρονούντων τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2003. Η ΕΕ καλεί τις κουβανικές αρχές να
απελευθερώσουν όλους τους κρατούµενους για λόγους συνείδησης και τους πολιτικούς κρατουµένους χωρίς
καθυστέρηση και µαζί µε την Επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώµατα προτρέπει τις κουβανικές αρχές να
συνεργαστούν µε τον προσωπικό αντιπρόσωπο του Ύπατου Αρµοστή των Ηνωµένων Εθνών για τα
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα.

∆εδοµένου ότι συνεχίζονται οι δυσάρεστες αναφορές ότι µερικοί αντιφρονούντες είναι θύµατα κακοποίησης
και πάσχουν από κακή κατάσταση της υγείας, η ΕΕ προτρέπει για άλλη µια φορά τις κουβανικές αρχές να
συµµορφωθούν µε τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τους κανόνες για τη µεταχείριση
των κρατουµένων.

Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις κατάφωρες παραβιάσεις των θεµελιωδών ατοµικών και
πολιτικών δικαιωµάτων εκ µέρους των κουβανικών αρχών � οι οποίες έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στις
σχέσεις και τη συνεργασία της ΕΕ και της Κούβας � και θα λάβει υπόψη τις παραβιάσεις αυτές κατά την
επαναξιολόγηση της κοινής θέσης για την Κούβα τον Ιούνιο του 2004.
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Οι σοβαρές ανησυχίες της ΕΕ, όπως καταγράφονται ανωτέρω, διαβιβάστηκαν απευθείας στις κουβανικές
αρχές.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και
δυνάµει υποψήφιες 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.

________________________

63/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη στήριξη της υπουργικής συνόδου της ∆ιακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη (IGAD)

και της ∆ιάσκεψης Εθνικής Συµφιλίωσης στη Σοµαλία
Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τα αποτελέσµατα της υπουργικής συνόδου της IGAD που διεξήχθη στο
Ναϊρόµπι στις 6 - 7 Μαΐου και κατά την οποία:

1) Ήταν παρόντες όλοι οι υπουργοί της IGAD που συµµετέχουν στην ειρηνευτική διαδικασία στη Σοµαλία
και καθόρισαν την κοινή τους θέση για την εξέλιξη της ∆ιάσκεψης Εθνικής Συµφιλίωσης στη
Σοµαλία.

2) Επιβεβαιώθηκε ότι έχει αποφασιστική σηµασία να προωθηθούν η λαϊκή συµµετοχή καθώς και η
αυτοδιάθεση της Σοµαλίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευελπιστεί ότι η πορεία που χάραξε η IGAD θα ενισχυθεί από την επικείµενη
υπουργική σύνοδο της Αρχής αυτής και εκφράζει την ελπίδα ότι ένα κατάλληλο πολιτικό πλαίσιο, που θα
περιλαµβάνει ρύθµιση για την κατανοµή της εξουσίας και θα εκφράζεται σε έναν οδικό χάρτη αποδεκτό από
όλες τις πλευρές, θα οδηγήσει στην επιτυχή ολοκλήρωση της ∆ιάσκεψης εντός καθορισµένης προθεσµίας.

Όπως ανέφερε ήδη το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων τον Ιούλιο του 2002, η ΕΕ
θα παράσχει τεχνική και οικονοµική υποστήριξη στην ανάδειξη µιας διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισµούς µε
ευρεία βάση καθώς και στην υφιστάµενη και µελλοντική περιφερειακή διακυβέρνηση προς όφελος του λαού
της Σοµαλίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλους τους ηγέτες και όλες τις σχετικές δυνάµεις της Σοµαλίας να
ανταποκριθούν στην πρόκληση µιας διαδικασίας που έχει φθάσει σε κρίσιµο στάδιο και να συµµετάσχουν
στις διαβουλεύσεις της IGAD, επιδεικνύοντας ειλικρινές πνεύµα συµβιβασµού και τη µέγιστη δυνατή
αυτοσυγκράτηση, τηρώντας δε ταυτοχρόνως την κατάπαυση των επιτόπιων εχθροπραξιών. Η ΕΕ σηµειώνει
τη δέσµευση των Υπουργών Εξωτερικών της IGAD να χρησιµοποιήσουν την επιρροή τους προκειµένου να
πείσουν τους απόντες σοµαλούς ηγέτες να επιστρέψουν στο Ναϊρόµπι και καλεί τόσο τους Υπουργούς όσο
και τους εν λόγω ηγέτες να διευκολύνουν τη µετάβαση των παραδοσιακών ηγετών στο Ναϊρόµπι. Η ΕΕ
επαναλαµβάνει ότι όλα τα κράτη είναι υπεύθυνα για την αυστηρή τήρηση του εµπάργκο όπλων των
Ηνωµένων Εθνών, υποστηρίζει δε τις τρέχουσες προσπάθειες των Ηνωµένων Εθνών για αναθέρµανση του
εµπάργκο. Η ΕΕ σηµειώνει την προγραµµατισµένη για τις 25 Μαΐου σύνοδο του Συµβουλίου Ασφαλείας
των ΗΕ στη Σοµαλία.
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Η ΕΕ είναι έτοιµη να παράσχει τη βοήθειά της για την επίτευξη ταχείας και θετικής ολοκλήρωσης της
∆ιάσκεψης Εθνικής Συµφιλίωσης στη Σοµαλία και να προωθήσει την αποτελεσµατική διακυβέρνηση της
Σοµαλίας.

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.

________________________

64/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την επίσηµη έναρξη των εργασιών του Συµβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής

Ένωσης στην Αντίς Αµπέµπα στις 25 Μαΐου 2004
Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την Αφρικανική Ένωση κατά την ιστορική αυτή στιγµή της επίσηµης
έναρξης των εργασιών του Συµβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αντίς Αµπέµπα, σήµερα 25 Μαΐου
2004, ηµέρα της Αφρικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει έντονη ικανοποίηση για το νέο αυτό θεσµό, µε
τον οποίο επιδιώκεται να διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναν ισχυρότερο µηχανισµό, που να µπορεί να
επεµβαίνει κατά προτίµηση εκ των προτέρων όταν πρόκειται για τη ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε την
ειρήνη και την ασφάλεια στην Αφρική. Η ΕΕ συγχαίρει επίσης την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της
Νιγηρίας, που θα ασκήσει την πρώτη προεδρία του Συµβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας.

Η πρόοδος που έχει σηµειώσει η Αφρική όσον αφορά τη ρύθµιση των συγκρούσεων στο έδαφός της και τη
δηµιουργία θεσµικών ικανοτήτων που να επιτρέπουν την πρόληψη και ρύθµιση των συγκρούσεων είναι
αξιοσηµείωτη. Η σύσταση του Συµβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας είναι βασική εν προκειµένω και
αποδεικνύει ότι η Αφρική είναι αποφασισµένη να αναλάβει κινητήριο ρόλο καταβάλλοντας µεγαλύτερες
προσπάθειες για την πρόληψη και διαχείριση των συγκρούσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξίσου
αποφασισµένη να συνεργασθεί µε την Αφρική µε στόχο τη στήριξη των σηµαντικών αυτών θεσµικών
εξελίξεων και να συµβάλει στην ενίσχυση των αφρικανικών ικανοτήτων σε θέµατα αντιµετώπισης και
ρύθµισης των συγκρούσεων, µεταξύ άλλων µε την ανάπτυξη αφρικανικών αποστολών για τη διατήρηση της
ειρήνης.

Το ειρηνευτικό µέσο της ΕΕ για την Αφρική, το οποίο τίθεται σε λειτουργία σήµερα, θα πλαισιώσει την
ανάπτυξη και την ενίσχυση της συνεργασίας που εφαρµόζεται ήδη στην πράξη µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Αφρικής µε κύριο στόχο την πρόβλεψη και επίλυση των συγκρούσεων στην ήπειρο αυτή.

Το Συµβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας θα πρέπει από την αρχή ήδη της αποστολής του να αντιµετωπίσει
βαριές ευθύνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πεπεισµένη ότι θα είναι σε θέση να τις εκπληρώσει
αποτελεσµατικά. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι για το µέλλον της Αφρικής εύχονται καλή επιτυχία στο Συµβούλιο
Ειρήνης και Ασφάλειας καθώς και στα µέλη του κατά τη στιγµή της επίσηµης ανάληψης των καθηκόντων
τους.
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Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και
Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες 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 τη δήλωση αυτή.

________________________

65/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την κατάσταση στο Νταρφούρ (στο δυτικό Σουδάν)

Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί την απόφαση που έλαβε η σουδανική κυβέρνηση να άρει τους περιορισµούς
έναντι των στελεχών ανθρωπιστικών οργανώσεων που µεταβαίνουν στο Νταρφούρ. Η ΕΕ ευελπιστεί ότι οι
σουδανικές αρχές θα θέσουν ταχέως σε εφαρµογή την απόφαση αυτή και ότι οι ανθρωπιστικές οργανώσεις
θα τύχουν πρόσβασης άνευ περιορισµών, σε όλα τα επίπεδα, στο Νταρφούρ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ταράχθηκε ιδιαίτερα από την πρόσφατη έκθεση του προσωρινού Ύπατου Αρµοστή
των Ηνωµένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα σχετικά µε την κατάσταση των ανθρώπινων
δικαιωµάτων στην περιοχή του Νταρφούρ. Καλεί τη σουδανική κυβέρνηση να καταδικάσει δηµοσία τις
ενέργειες της πολιτοφυλακής Janjaweed στο Νταρφούρ και να θέσει την πολιτοφυλακή αυτή υπό έλεγχο.
Αποτελεί ευθύνη της σουδανικής κυβέρνησης να προστατεύσει ουσιαστικά τους τοπικούς πληθυσµούς και
τα εκτοπισµένα πρόσωπα από τις σοβαρές βιαιοπραγίες των ένοπλων οµάδων. Η ΕΕ εκφράζει την
ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η σουδανική κυβέρνηση συνέστησε επιτροπή η οποία καλείται να
ερευνήσει τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωµάτων στις οποίες προέβησαν οι ένοπλες οµάδες στο
Νταρφούρ και ευελπιστεί ότι θα ληφθούν ταχέως µέτρα µε βάση τα συµπεράσµατα στα οποία θα καταλήξει
η εν λόγω επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τις εργασίες τις οποίες διεξήγαγε το Γραφείο
Συντονισµού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωµένων Εθνών, που επέτρεψαν την επισήµανση
της ανθρωπιστικής κρίσης στο Νταρφούρ·  έχει την ακλόνητη βούληση να συνεργασθεί µε τα Ηνωµένα
Έθνη για την καταπολέµηση του υποσιτισµού, των ασθενειών και της απειλής λιµού στην περιοχή του
Νταρφούρ. Η ΕΕ επικροτεί την απόφαση που έλαβε το OCHA να συγκαλέσει συνεδρίαση των δωρητών στις
3 Ιουνίου στη Γενεύη και θα συµµετάσχει στην εν λόγω συνεδρίαση πλήρως.

Η ΕΕ υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τις εργασίες της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) για τη σύσταση επιτροπής
κατάπαυσης του πυρός και µηχανισµού εποπτείας για την περιοχή του Νταρφούρ. Η ΕΕ καλεί επιµόνως όλα
τα µέρη να συνεργασθούν πλήρως µε την ΑΕ και να συµµετάσχουν στις προβλεπόµενες συνεδριάσεις
συντονισµού.

Η Βουλγαρία και η Ρουµανία, υποψήφιες χώρες, η Αλβανία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Κροατία και η Σερβία και Μαυροβούνιο, χώρες της διαδικασίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης και δυνητικές υποψήφιες χώρες, καθώς και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η
Νορβηγία, χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε τη δήλωση αυτή.

________________________
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66/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
µετά από τις πρόσφατες σοβαρές διαταραχές στην πολιτεία Plateau της Νιγηρίας και µετά από την

παύση του κυβερνήτη και της πολιτειακής συνέλευσης από τον Πρόεδρο Obasanjo
Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τη δήλωση στην οποία προέβη ο Πρόεδρος της Οµοσπονδιακής
∆ηµοκρατίας στις 18 Μαΐου 2004, µε την οποία κήρυσσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς και την
παύση του κυβερνήτη, του αντικυβερνήτη και της πολιτειακής συνέλευσης στην πολιτεία Plateau. Η ΕΕ
καταδικάζει εκ νέου την πρόσφατη έκρηξη βίας στην πολιτεία αυτή καθώς και σε άλλα µέρη της Νιγηρίας
και εκφράζει τη βαθιά συµπαράστασή της προς τα θύµατα και τις οικογένειές τους. Ευελπιστεί ότι τα
πρόσφατα έκτακτα µέτρα θα οδηγήσουν σε βελτίωση της ασφάλειας και στην ειρήνευση των πληγεισών
περιοχών της πολιτείας Plateau και άλλων περιοχών της χώρας.

Στους χαλεπούς αυτούς καιρούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζει τη σκοπιµότητα διατήρησης της
δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου και αποφυγής κάθε δήλωσης και κάθε ενέργειας που θα µπορούσε,
χωρίς να έχει αυτήν την πρόθεση, να αυξήσει τις εντάσεις. Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την
ενηµέρωση στην οποία προέβη στις 19 Μαΐου η ΑΕ ο Υπουργός Εξωτερικών προς το διπλωµατικό σώµα,
και θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Εντωµεταξύ, συνιστά στους πολίτες της ΕΕ οι οποίοι προτίθενται να µεταβούν στις περιοχές όπου κυριαρχεί
η βία να συµβουλευθούν προηγουµένως είτε τα προξενεία στις πρωτεύουσες των χωρών τους, είτε τις
πρεσβείες τους στη Νιγηρία.

Η Βουλγαρία, η Ρουµανία και η Τουρκία, υποψήφιες χώρες, η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας, η Κροατία και η Σερβία και Μαυροβούνιο, χώρες της διαδικασίας σταθεροποίησης και
σύνδεσης και δυνητικές υποψήφιες χώρες, καθώς και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, χώρες της
ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε τη δήλωση αυτή.

________________________

67/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την τρίτη φάση της ∆ιάσκεψης Εθνικής Συµφιλίωσης στη Σοµαλία

Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την έκβαση της υπουργικής συνόδου της
∆ιακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη (IGAD), που πραγµατοποιήθηκε στις 21 και 22 Μαΐου στο
Ναϊρόµπι, και η οποία σηµατοδότησε την επίσηµη δροµολόγηση της τρίτης φάσης της ∆ιάσκεψης Εθνικής
Συµφιλίωσης στη Σοµαλία. Επικροτεί τη συνεχιζόµενη δέσµευση των κρατών µελών της IGAD να
υιοθετήσουν κοινή προσέγγιση που θα βασίζεται σε πολιτική συναίνεση.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζει τη σηµασία των κυρίων αποτελεσµάτων της συνόδου και καλεί όλα τα
ενδιαφερόµενα µέρη να εξακολουθήσουν:

να επιδεικνύουν τη βούλησή τους για την πρόοδο της τρίτης φάσης της διαδικασίας αυτής,

να θεωρούν, όπως έχει ήδη επιβεβαιωθεί, ότι είναι υψίστης σηµασίας να έχουν οι Σοµαλοί τον έλεγχο της
διαδικασίας και να συµφωνήσουν όλες οι σοµαλικές φυλές όσον αφορά τις αρχές και τις κατευθυντήριες
γραµµές της τρίτης και τελευταίας φάσης της ∆ιάσκεψης. Είναι πλέον δυνατό ένα πρόσφορο πολιτικό
πλαίσιο που θα περιλαµβάνει το σύνολο των ηγετών και των ενδιαφεροµένων δυνάµεων στη Σοµαλία,

να επιδιώκουν την επίτευξη µέχρι την προσεχή υπουργική σύνοδο της IGAD, στις 21 Ιουνίου,  συµφωνίας
σχετικά µε τον καθορισµό χρονοδιαγράµµατος για τη συνέχεια της ∆ιάσκεψης καθώς και σχετικά µε
κατάλογο βουλευτών. Το χρονοδιάγραµµα και ο κατάλογος θα πρέπει να είναι οριστικοί και δεν θα πρέπει
να παρασχεθεί η δυνατότητα στους ηγέτες οι οποίοι θα είναι απόντες να καθηλώσουν τη διαδικασία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες της ∆ιάσκεψης
Εθνικής Συµφιλίωσης στη Σοµαλία,  για την ταχεία επίτευξη θετικής ολοκλήρωσης.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και
Σύνδεσης και εν δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία-Κοσσυφοπέδιο, καθώς και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η
Νορβηγία, χώρες της ΕΖΕΣ και µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα
δήλωση.

________________________

68/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
µε την οποία επικροτεί την απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

της 21ης Μαΐου 2004 για τη συγκρότηση ειρηνευτικής αποστολής στο Μπουρούντι (ONUB)
και ανανεώνει την έκκληση της Ένωσης για να ενισχυθούν οι προσπάθειες διασφάλισης

επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας µετάβασης στο Μπουρούντι
Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί την απόφαση 1545 του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 21ης Μαΐου
2004 και την απόφασή του να αναπτύξει επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης στο Μπουρούντι (ONUB) προς
στήριξη των προσπαθειών του λαού του Μπουρούντι να αποκαταστήσει διαρκή ειρήνη και να επιτύχει
εθνική συµφιλίωση όπως προβλέπεται από την ειρηνευτική συµφωνία της Αρούσα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εύχεται η επιχείρηση να επιτύχει το σκοπό της και βεβαιώνει τον ΟΗΕ ότι υποστηρίζει
την επιχείρηση, η οποία ενισχύει τις προοπτικές ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή των Μεγάλων
Λιµνών γενικά και στο Μπουρούντι ειδικότερα. ∆ράττεται της ευκαιρίας για να εκφράσει την ειλικρινή της
εκτίµηση για τις προσπάθειες των κυβερνήσεων της Νότιας Αφρικής, της Μοζαµβίκης και της Αιθιοπίας
καθώς και της Αφρικανικής Ένωσης µέσω της αφρικανικής αποστολής στο Μπουρούντι για τη διασφάλιση
ειρήνης και σταθερότητας κατά τους διαρρεύσαντες µήνες της µετάβασης και προετοιµασίας για τη νέα
αυτή φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στο Μπουρούντι.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τις προσπάθειες που κατέβαλαν ήδη από πολλές πλευρές στο Μπουρούντι
για την επιτυχία της µετάβασης και καλεί όλα τα µέρη της ειρηνευτικής διαδικασίας να συνεχίσουν τη
δυναµική της συµφωνίας του Αρούσα, να σεβαστούν όλες τις ακόλουθες συµφωνίες, να εφαρµόσουν τις
απαραίτητες µεταρρυθµίσεις, ιδίως στον τοµέα της ασφάλειας, και να προετοιµαστούν για τις εκλογές ήρεµα
και σε πνεύµα αµοιβαίου σεβασµού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει θερµά την έκκληση του ΟΗΕ για άµεση κατάπαυση του πυρός από όλα
τα µέρη και απευθύνει και πάλι επείγουσα έκκληση στο Palipehutu-FNL να αξιοποιήσει την παρούσα
ευκαιρία ειρήνευσης, να σταµατήσει την ένοπλη αντίσταση και να συµµετάσχει σε διαπραγµατεύσεις για τη
διευθέτηση του προβλήµατος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την Περιφερειακή Πρωτοβουλία και ιδίως τις κυβερνήσεις της Ουγκάντα,
της Τανζανίας και της Νότιας Αφρικής, να συνεχίσουν να στηρίζουν τη µετάβαση στο Μπουρούντι και να
σταµατήσουν την αντιπαράθεση τασσόµενες υπέρ απόλυτης κατάπαυσης του πυρός και µιας συνολικής
ειρηνευτικής συµφωνίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της διαβεβαιώνουν όλα τα µέλη της ειρηνευτικής διαδικασίας ότι
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και θα υποστηρίξουν το Μπουρούντι στις δυσκολίες που
θα υπάρξουν τους επόµενους µήνες, ιδίως όσον αφορά τη µεταρρύθµιση του τοµέα της ασφάλειας, τον
αφοπλισµό, την αποστράτευση και την επανένταξη και τη διενέργεια εκλογών. Επαναλαµβάνουν, τέλος, τις
δεσµεύσεις που ανέλαβαν στο Φόρουµ των Εταίρων (Ιανουάριος 2004, Βρυξέλλες) να βοηθήσουν το
Μπουρούντι στην ανασυγκρότηση και στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και
Σύνδεσης και εν δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία-Κοσσυφοπέδιο, καθώς και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η
Νορβηγία, χώρες της ΕΖΕΣ και µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα
δήλωση.

________________________

69/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις επαναληπτικές εκλογές της Lupane (Ζιµπάµπουε)

Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τον εκφοβισµό και τις παρατυπίες που σηµειώθηκαν πριν και κατά τη
διάρκεια των επαναληπτικών εκλογών που πραγµατοποιήθηκαν στη Lupane στις 15 και 16 Μαΐου 2004· εάν
ληφθούν επίσης υπόψη οι συνεχιζόµενοι περιορισµοί της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ίσης
πρόσβασης στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, δεν µπορούν να θεωρηθούν οι εκλογές αυτές ως ελεύθερες και
εύτακτες.

Ο εκφοβισµός των ψηφοφόρων και η παρακώλυση της εκλογικής εκστρατείας από τους βετεράνους του
πολέµου και τους νέους, η εγγραφή ψηφοφόρων στα εκλογικά τµήµατα από παραδοσιακούς ηγέτες, η χρήση
του κρατικού µηχανισµού υπέρ του κόµµατος στην εξουσία, καθώς και η αδυναµία πρόσβασης της
αντιπολίτευσης στον κατάλογο των ψηφοφόρων, ο οποίος είχε τροποποιηθεί λίγες ηµέρες πριν από τη
διενέργεια των εκλογών, είναι απλές ενδείξεις ενός απαράδεκτου εκλογικού κλίµατος.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την κυβέρνηση της Ζιµπάµπουε να παράσχει σε όλα τα πολιτικά κόµµατα την
ίδια πολιτική ελευθερία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι είναι σκόπιµο να αποκατασταθεί εκλογικό κλίµα
το οποίο θα είναι πρόσφορο για τη διενέργεια ελεύθερων και εύτακτων εκλογών, ιδίως µε τη δηµιουργία
ανεξάρτητης εκλογικής επιτροπής, µε την παροχή ίσης πρόσβασης στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και µε την
παροχή σε όλους των ιδίων δυνατοτήτων για την οργάνωση πολιτικών συγκεντρώσεων, σύµφωνα µε τα
εκλογικά πρότυπα για την περιοχή της SADC (Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Μεσηµβρινής Αφρικής)
που καθορίσθηκαν από το Κοινοβουλευτικό Φόρουµ της SADC.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα πολιτικά κόµµατα να απόσχουν από κάθε πράξη βίας και εκφοβισµού
πριν, κατά και µετά τις εκλογές. Καλεί επίσης τις αρχές να εµποδίσουν τη βία, τον εκφοβισµό και τις
παρατυπίες.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και
Σύνδεσης και εν δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία-Κοσσυφοπέδιο, καθώς και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η
Νορβηγία, χώρες της ΕΖΕΣ και µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα
δήλωση.

________________________

70/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
µε την οποία χαιρετίζει την υπογραφή στη Ναϊβάσα των πρόσφατων τριών πρωτοκόλλων

σχετικά µε την ειρηνευτική συµφωνία-πλαίσιο για το Σουδάν
Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την υπογραφή των τριών πρωτοκόλλων από την
κυβέρνηση του Σουδάν και το Λαϊκό Απελευθερωτικό Κίνηµα του Σουδάν, η οποία πραγµατοποιήθηκε στη
Ναϊβάσα της Κένυας στις 27 Μαΐου 2004. Πρόκειται για ένα σηµαντικό βήµα προς την επίτευξη διαρκούς
ειρήνης στο νότιο Σουδάν και αµφότερα τα µέρη αξίζουν συγχαρητήρια για την προσήλωσή τους στην
ειρηνευτική διαδικασία της Ναϊβάσας. Η αφοσίωση των διαµεσολαβητών της ∆ιακυβερνητικής Αρχής για
την Ανάπτυξη (IGAD), και ιδίως του επικεφαλής τους, στρατηγού κ. Lazaro Sumbeiyo, καθώς και της
Κένυας όπου και φιλοξενήθηκαν οι ειρηνευτικές συνοµιλίες κατά την τελευταία διετία, συνετέλεσε
καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωσή τους.

H Eυρωπαϊκή Ένωση καλεί αµφότερα τα µέρη να διατηρήσουν τη δυναµική αυτή µε στόχο την ειρήνη και
να αρχίσουν αµέσως τις συζητήσεις σχετικά µε µια συνολική ειρηνευτική συµφωνία για το Σουδάν. Η ΕΕ
είναι πρόθυµη να παράσχει τη συνδροµή της προκειµένου να οικοδοµηθεί ένα δίκαιο και ειρηνικό µέλλον
για ολόκληρο το Σουδάν.

________________________
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71/2004

∆ήλωση της προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την κατάσταση στο Bukavu,
Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό
Βρυξέλλες, 4 Ioυνίου 2004

1. Η ΕΕ καταδικάζει έντονα τις συγκρούσεις στο Bukavu, τις οποίες προκαλούν εδώ και πολλές ηµέρες οι
ένοπλες επαναστατικές οµάδες που αντιτίθενται στις ένοπλες δυνάµεις της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του
Κονγκό. Η ΕΕ καταδικάζει επίσης τον θάνατο πολλών αθώων πολιτών, καθώς και τις παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων που συνόδευαν τις βιαιοπραγίες στο Bukavu.

2. Αυτή η εξέγερση θίγει την εδαφική ακεραιότητα της Λ∆Κ, εµποδίζει την αποκατάσταση της κρατικής
εξουσίας στις ανατολικές περιοχές και συνεπώς υπονοµεύει σε σηµαντικό βαθµό την πρόοδο της
µεταβατικής διαδικασίας. Η ΕΕ ζητά από όλα τα κόµµατα της µεταβατικής κυβέρνησης να συνεργασθούν
για να δοθεί λύση στην κρίση αυτή.

3. Η ΕΕ κάνει έκκληση για άµεση παύση όλων των εχθροπραξιών, την προστασία του άµαχου πληθυσµού
και την αποκατάσταση της τάξης και του κράτους δικαίου στο νότιο Kivu. Η ΕΕ ζητά από τις επαναστατικές
δυνάµεις να καταθέσουν τα όπλα και να εγκαταλείψουν την πόλη Bukavu. Η ΕΕ υποστηρίζει µε σθένος τα
νόµιµα διαβήµατα της µεταβατικής κυβέρνησης για τη διαπραγµάτευση ειρηνικής επίλυσης της κρίσης στο
νότιο Kivu.

4. Η ΕΕ υπενθυµίζει τις δηλώσεις και τις συµφωνίες που έχουν υπογράψει κατά τα δύο τελευταία χρόνια οι
χώρες της περιοχής, οι οποίες τις δεσµεύουν να οµαλοποιήσουν τις σχέσεις τους και να τηρήσουν τις αρχές
της µη επέµβασης και του σεβασµού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των γειτόνων τους.
Υπενθυµίζει δε τους όρους της Απόφασης αριθ. 1493 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών της
28ης Ιουλίου 2003 και συγκεκριµένα τις συναφείς αναφορές στην αµοιβαία ασφάλεια στην περιοχή των
Μεγάλων Λιµνών. Σε αυτή τη συνάρτηση, η ΕΕ καταδικάζει πλήρως όλες τις παραδόσεις όπλων ή
εξοπλισµού στις ένοπλες επανασταστικές οµάδες καθώς και κάθε ξένη επέµβαση στην Λ∆Κ. Όλες οι χώρες
της περιοχής των Μεγάλων Λιµνών πρέπει να πολλαπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση των
διµερών σχέσεων. Συγκεκριµένα η Λ∆Κ, η Ρουάντα και η Ουγκάντα πρέπει να συνεργασθούν µε
αποφασιστικότητα για να αποδυναµώσουν την ένταση στις ανατολικές περιοχές της Λ∆Κ.

5. Η ΕΕ ζητά τη συνεργασία όλων των προσώπων και κοµµάτων της Λ∆Κ µε την MONUC (Αποστολή
των Ηνωµένων Εθνών στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό) ώστε να διευκολυνθεί η εκπλήρωση των στόχων
της για την υποστήριξη της µετάβασης και της διαδικασίας αφοπλισµού και αποστράτευσης . Όλα τα
κόµµατα και οι πολιτικές προσωπικότητες της Λ∆Κ πρέπει να επιδείξουν µετριοπάθεια και να
συνεργασθούν, προκειµένου να επιλυθεί το συντοµότερο δυνατό η σοβαρή κατάσταση που έχει
δηµιουργηθεί λόγω των γεγονονότων του Bukavu.
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Oι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία, και 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.

________________________

72/2004
∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά

µε τους θανάτους που σηµειώθηκαν στη φυλακή του Σαν Πέδρο Σούλα, της Ονδούρας
Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τα συλλυπητήριά της στο λαό της Ονδούρας για την τραγωδία που συνέβη
στην Κεντρική Φυλακή τη Πόλης του Σαν Πέδρο Σούλα την 17η Μαΐου 2004, κατά την οποία υπήρξαν
πολλές απώλειες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει την κυβέρνηση της Ονδούρας, η οποία ανήγγειλε ότι θα διερευνήσει αυτό
το γεγονός, εκφράζει δε την ελπίδα η διερεύνηση να διεξαχθεί πλήρως, µε διαφάνεια και ανεξαρτησία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει τα αποτελέσµατα αυτής της διερεύνησης, καθώς και της διερεύνησης ενός
οµοίου συµβάντος που σηµειώθηκε τον περασµένο µήνα στη φυλακή της Λα Σέιµπα.

Με την παρούσα δήλωση συντάσσονται οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία· οι χώρες
της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνητικές υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη,
Κροατία, πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο και οι χώρες της
ΕΖΕΣ και µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία.

________________________

73/2004

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε τις
προεδρικές εκλογές της ∆οµινικανής ∆ηµοκρατίας

Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει για την δικαία και διαφανή διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών της 16ης
Μαΐου 2004, οι οποίες ενίσχυσαν την δηµοκρατία στην εν λόγω χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον εκλεγέντα Πρόεδρο, δρ. Leonel Fernandez, για τη νίκη του, αναγνωρίζει
δε το σηµαντικό ρόλο που διαδραµάτισε ο Πρόεδρος Mejia υπέρ της προστασίας των δηµοκρατικών αρχών
της εκλογικής διαδικασίας.

Με την παρούσα δήλωση συντάσσονται οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία· οι χώρες
της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνητικές υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη,
Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο και οι χώρες της
ΕΖΕΣ και µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, Ισλανδία, Λιχτενστάϊν και Νορβηγία.
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________________________

75/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη διαδικασία του «reparo» στη Βενεζουέλα

Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολούθησε µε προσοχή και ενδιαφέρον τη διαδικασία του «reparo» στη
Βενεζουέλα και συγχαίρει τον λαό της Βενεζουέλας για την ειρηνική και δηµοκρατική αυτή εκδήλωση της
πολιτικής του βούλησης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της που όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη αποδέχθηκαν το
αποτέλεσµα της διαδικασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τη σηµασία του ρόλου του Εθνικού Εκλογικού Συµβουλίου. Εκφράζει δε
την πεποίθησή της ότι όλα τα µέρη θα συνεχίσουν να τηρούν το Σύνταγµα της Βολιβαριανής ∆ηµοκρατίας
της Βενεζουέλας και θα λάβουν όλα τα µέτρα που πρέπει να εγκριθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της
διαδικασίας του «reparo».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πλήρως τη σηµαντική συµβολή του ΟΑΚ, του Κέντρου Κάρτερ και όλων
των διεθνών παρατηρητών, η συµµετοχή των οποίων υπήρξε θεµελιώδης προκειµένου να εξασφαλιστεί η
διαφάνεια (της διαδικασίας) και η εµπιστοσύνη µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών. Είναι διατεθειµένη να
διατηρήσει την υποστήριξή της στο µέλλον.

________________________

76/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για τις προεδρικές και
τις βουλευτικές εκλογές στο Μαλάουϊ

Βρυξέλλες, 9 Ioυνίου 2004

Σχετικά µε τις προεδρικές και τις βουλευτικές εκλογές που έγιναν στο Μαλάουϊ στις 20 Μαΐου 2004, η
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση εκφράζει την ικανοποίησή της διότι είναι οι τρίτες πολυκοµµατικές εκλογές που έγιναν
στη χώρα αυτή από το 1994.

Με πρόσκληση της Εκλογικής Επιτροπής του Μαλάουϊ, η Αποστολή Παρατηρητών της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης για τις Eκλογές βρίσκεται στη χώρα αυτή από τις 5 Απριλίου και έχει διαβιβάσει τις πρώτες
διαπιστώσεις της στα κράτη µέλη.

Ως προς τα θετικά σηµεία, η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση είναι ικανοποιηµένη µε το ρόλο που έπαιξαν οι
εφορευτικές επιτροπές, οι παρατηρητές των πολιτικών κοµµάτων και της κοινωνίας των πολιτών και οι
εκλογείς, οι οποίοι συνέβαλαν στη σε γενικές γραµµές ειρηνική και πειθαρχηµένη διεξαγωγή των εκλογών.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ100

∆ελτίο 20.07.2004 - EL - PE 344.004

Επίσης αναγνωρίζεται ο ρόλος του Aνωτέρου και του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου του Μαλάουϊ στον
ανεξάρτητο και έγκαιρο χειρισµό των σχετικών µε τις εκλογές προσφυγών. Επιπλέον, διαπιστώνεται µε
ικανοποίηση η αύξηση του αριθµού των γυναικών που εκλέχθηκαν στο Κοινοβούλιο.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση ανησυχεί για ορισµένες σοβαρές ελλείψεις της εκλογικής διαδικασίας. Κατά
την προεκλογική περίοδο δεν δόθηκε ίση µεταχείριση σε όλους τους συµµετέχοντες στην εκλογική
αναµέτρηση, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση που ελέγχονται από το κράτος κάλυψαν το θέµα µεροληπτικά
υπέρ του κυβερνητικού συνασπισµού. Επίσης, υπήρξε ευρεία και απροκάλυπτη κατάχρηση κρατικών πόρων
από το κυβερνών κόµµα. Εν τούτοις, οι ιδιωτικοί σταθµοί και ο γραπτός τύπος επεφύλαξαν σε όλους τους
υποψήφιους ισόρροπη µεταχείριση. ΄Αλλο θέµα που προκαλεί σοβαρές ανησυχίες είναι επίσης η
µετεκλογική βία στο Μαλάουϊ, υπεύθυνη, ως λέγεται, για τέσσερις τουλάχιστον νεκρούς.

Σηµαντικές ελλείψεις σηµειώθηκαν και στη δράση της Εκλογικής Επιτροπής του Μαλάουϊ. Η εγγραφή των
εκλογέων στους καταλόγους υπήρξε ιδιαιτέρως µη ικανοποιητική και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων
δεν έγινε µε την πρέπουσα διαφάνεια.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση προτρέπει την Εκλογική Επιτροπή του Μαλάουϊ να δηµοσιεύσει συντόµως λεπτοµερή
αποτελέσµατα, µέχρι και σε επίπεδο εκλογικού τµήµατος, ώστε να καταστεί δυνατή η ανεξάρτητη
επαλήθευση των αποτελεσµάτων.

Η ΕΕ θα παρακολουθήσει από κοντά τις µετεκλογικές προσφυγές και θα επιφυλαχθεί ως προς την τελική
εκτίµηση των εκλογών έως ότου ολοκληρωθεί πλήρως η εκλογική διαδικασία.

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,
Λιχτενστάϊν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα
δήλωση.

________________________

77/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την Ισηµερινή Γουινέα

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την επικείµενη έναρξη εργασιών του νέου Κοινοβουλίου της Ισηµερινής
Γουινέας, µετά από τις κοινοβουλευτικές και τις δηµοτικές εκλογές που διενεργήθηκαν στις 25 Απριλίου.
Κρίνει ότι η διαδικασία που οδήγησε στην έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου έχει και θετικές και
αρνητικές πτυχές, τις οποίες, στο µέλλον, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει υπόψη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι η εκλογική εκστρατεία διεξήχθη κατά τρόπο ειρηνικό και επέτρεψε στα
πολιτικά κόµµατα να δραστηριοποιηθούν σε κλίµα σχετικής οµαλότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί
την απόφαση της κυβέρνησης να εισαγάγει τη χρήση διαφανών καλπών. Ωστόσο, οι ισπανοί
κοινοβουλευτικοί παρατηρητές στην Ισηµερινή Γουινέα διαπίστωσαν σηµαντικές παρατυπίες οι οποίες
προκάλεσαν στρέβλωση της εκλογικής διαδικασίας, σε παράβαση των συµφωνιών, οι οποίες είχαν
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επιτευχθεί στο Mbini τον Αύγουστο του 2003,  µεταξύ της κυβέρνησης και της δηµοκρατικής
αντιπολίτευσης.

Ως εκ τούτου, µολονότι διαπιστώνει κάποια πρόοδο στη διαδικασία µετάβασης στη δηµοκρατία, η
Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι οι εκλογές δεν επέτρεψαν τη σύσταση κοινοβουλίου το οποίο να
αντικατοπτρίζει το πολιτικό φάσµα της κοινωνίας της Ισηµερινής Γουινέας, δεδοµένου ότι η αντιπολίτευση
δεν εκπροσωπείτο δεόντως στις εκλογές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να χαιρετίσει τη συµµετοχή της αντιπολίτευσης, η οποία θα εκπροσωπείται
στο νέο κοινοβούλιο από δύο µόνον βουλευτές, οι οποίοι αποφάσισαν τελικά να δεχθούν τις δύο έδρες που
τους χορηγούνται σύµφωνα µε τα επίσηµα αποτελέσµατα των εκλογών.

Στα πλαίσια αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις αρχές της Ισηµερινής Γουινέας να παράσχουν στην
αντιπολίτευση αυτή τη δυνατότητα να συµµετάσχει στις κοινοβουλευτικές συνεδρίες και να ασκήσει τις
ελευθερίες και τα δικαιώµατά της και να έχει στη διάθεσή της τα απαιτούµενα υλικά µέσα. Η ΕΕ κρίνει
επίσης ότι θα πρέπει να τους χορηγηθεί ελεύθερη και ουσιαστική πρόσβαση στα δηµόσια µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, ούτως ώστε να είναι σε θέση να ενηµερώνουν το σύνολο του πληθυσµού σχετικά µε τις
δραστηριότητές τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευελπιστεί ότι το κοινοβούλιο θα είναι σε θέση να ασκεί το ρόλο του όσον αφορά τον
έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας, ότι θα συµβάλει στην εφαρµογή προγράµµατος χρηστής οικονοµικής
διακυβέρνησης, δίκαιης κατανοµής του εθνικού πλούτου και υγιούς και διαφανούς διαχείρισης των
πετρελαϊκών εσόδων, για την προώθηση µιας πολιτικής στον τοµέα της αειφόρου ανάπτυξης η οποία θα
είναι επωφελής για το σύνολο του πληθυσµού της Ισηµερινής Γουινέας.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδηλώνει τη βούλησή της να συνεργασθεί µε την κυβέρνηση της Ισηµερινής
Γουινέας µε στόχο την προώθηση της µετάβασης σε µια πλήρη δηµοκρατία σε πλαίσιο σεβασµού των
θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών. Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την επιστολή της
κυβέρνησης της Ισηµερινής Γουινέας, της 14ης Απριλίου, µε την οποία καλείται η Επιτροπή να
πραγµατοποιήσει αποστολή στην Ισηµερινή Γουινέα προκειµένου να συζητήσει τα ζητήµατα αυτά. Η
υπογραφή του Εθνικού Ενδεικτικού Προγράµµατος για το 9ο ΕΤΑ εξαρτάται από την προθυµία των αρχών
της χώρας να τηρήσουν τις αρχές αυτές κατά διεθνώς αποδεκτό τρόπο.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και
Σύνδεσης και δυνητικές υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και
Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

________________________
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78/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την εφαρµογή ειδικών
µέτρων για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2004

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 2004/500/ΚΕΠΠΑ, της 17ης Μαΐου 2004, σχετικά µε την ενηµέρωση της κοινής
θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρµογή ειδικών µέτρων για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και
την κατάργηση της κοινής θέσης 2004/309/ΚΕΠΠΑ, θα εξασφαλίζουν δε ότι οι εθνικές πολιτικές τους
συνάδουν µε την ανωτέρω κοινή θέση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει την ανωτέρω δέσµευση και εκφράζει την ικανοποίησή της γι� αυτή.

________________________

79/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσον αφορά την πρόοδο σχετικά µε την αναστολή των θανατικών εκτελέσεων

στο Τατζικιστάν
Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την πολιτική απόφαση για την αναστολή των θανατικών εκτελέσεων, την
οποία έλαβε ο πρόεδρος Rakhmonov και ανακοίνωσε στο ετήσιο µήνυµά του στη Βουλή στις
30 Απριλίου 2004. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει επίσης την έγκριση της αναστολής των θανατικών
ποινών από την Κάτω Βουλή του Τατζικιστάν (Majilisi Namoyandagon) και προσβλέπει στην ταχεία
έγκρισή της από την Άνω Βουλή (Majlisi Oli), και την υπογραφή της οικείας πράξης εκ µέρους του
Προέδρου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συµβάλλει στην ενίσχυση της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην προοδευτική ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Επιβεβαιώνει το
στόχο της να εργασθεί για την κατάργηση της θανατικής ποινής παγκοσµίως, και θεωρεί ότι η αναστολή των
εκτελέσεων αποτελεί σηµαντικό βήµα προς αυτό το στόχο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η απόφαση της Κάτω Βουλής συνιστά σηµαντική πρόοδο για την
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Τατζικιστάν. Η ΕΕ ενθαρρύνει επίσης την κυβέρνηση του
Τατζικιστάν να συνεχίσει την αξιόλογη συνεργασία της µε τον ΟΑΣΕ για τη δηµοκρατική ανάπτυξη της
χώρας.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία, οι χώρες της διαδικασίας σταθεροποίησης και
σύνδεσης και ενδεχόµενες υποψήφιες Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, η πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, η Σερβία και το Μαυροβούνιο καθώς επίσης και η Ισλανδία, το Λιχτενστάϊν
και η Νορβηγία, χώρες της ΕΖΕΣ και µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την
παρούσα δήλωση.
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________________________

80/2004

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε το κλείσιµο της
εφηµερίδας «Tribune» στη Ζιµπάµπουε

Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει το κλείσιµο της εφηµερίδας «Tribune» από την Επιτροπή Μέσων
Ενηµέρωσης και Πληροφόρησης (MIC) στη Ζιµπάµπουε. Η ΕΕ για άλλη µια φορά καλεί την κυβέρνηση της
Ζιµπάµπουε να αναστείλει την εφαρµογή του νόµου περί πρόσβασης στις πληροφορίες και προστασίας της
ιδιωτικής ζωής (AIPPA), δυνάµει του οποίου ενήργησε η MIC, προκειµένου να εξασφαλισθεί πλήρης
ελευθερία έκφρασης και η άρση περιττών περιορισµών της διαπίστευσης.

Η ΕΕ θεωρεί την ενέργεια αυτή ως ένα ακόµη πλήγµα κατά της ελευθερίας της έκφρασης και του
δηµοκρατικού χώρου στη Ζιµπάµπουε. Το γεγονός έχει ιδιαίτερη σηµασία εν όψει των επικείµενων εκλογών
� δεδοµένου ότι η ύπαρξη ελεύθερου Τύπου συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση µιας δηµοκρατικής κοινωνίας.

Η ΕΕ καλεί την κυβέρνηση της Ζιµπάµπουε να σέβεται την ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης και να µη
χρησιµοποιεί κατασταλτικά νοµοθετήµατα, όπως ο νόµος AIPPA, για να κατασιγάσει τις επικρίσεις.

Η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ρουµανία και η Τουρκία, υποψήφιες χώρες, η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η
Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, η Σερβία και Μαυροβούνιο, χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες, καθώς και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η
Νορβηγία, χώρες ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα
δήλωση.

________________________
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 2ΑΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2004

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

Τα πλήρη κείµενα των γνωµοδοτήσεων της ΕΟΚΕ διατίθενται στις 20 επίσηµες
γλώσσες στην ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ στο ∆ιαδίκτυο:

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

Στη σύνοδο ολοµέλειας παρέστη η Επίτροπος κα Dalia GRYBAUSKAITE, η οποία εκφώνησε λόγο εξ
ονόµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

1.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

•  Ανακοίνωση "Πρόγραµµα δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες"
� Εισηγητής : ο κ. BUFFETAUT (Εργοδότες � FR)

 
 � Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 38 τελικό  �  CESE 854/2004

 
� Κύρια σηµεία :
 
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τη σηµασία που έχει η προσπάθεια της Επιτροπής για την κατάρτιση του
προγράµµατος δράσης υπέρ των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και πιστεύει ότι η συγκεκριµένη ανάπτυξη
των περιβαλλοντικών τεχνολογιών προϋποθέτει αναγκαστικά ορισµένες επιλογές, ιεράρχηση των επιλογών
αυτών και κατάταξη των χρηµατοδοτικών µέσων, τα οποία είναι περιορισµένα και πρέπει να
χρησιµοποιηθούν µε σύνεση: κεφάλαια κινδύνου στην αρχή,  πιο «κλασικά» δάνεια στο στάδιο της
ανάπτυξης, παροχή φορολογικών κινήτρων για τη σταθεροποίηση της αγοράς και ενδεχοµένως µέθοδοι
φορολόγησης που αντιστοιχούν στον καταλογισµό του οικολογικού κόστους για τις τεχνολογίες που δεν
σέβονται όσο θα έπρεπε το περιβάλλον. Η ΕΟΚΕ ζητεί να υποστηριχθούν εκείνες οι περιβαλλοντικές
τεχνολογίες που είναι πιο υποσχόµενες όσον αφορά την αποτελεσµατικότητά τους, τις συνθήκες στην
αγορά, τις επιταγές του περιβάλλοντος, την κατάσταση της απασχόλησης από ποιοτική και ποσοτική άποψη,
το βιοτικό επίπεδο και το επίπεδο ανάπτυξης.

Κατά τον καθορισµό του κατάλληλου νοµικού πλαισίου, ο νοµοθέτης θα πρέπει να συνεκτιµήσει τις
δυνατότητες καινοτοµίας της οικονοµίας και της επιστήµης, θέτοντας στόχους χωρίς να προσδιορίζει τα

http://www.cese.europa.eu
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µέτρα ή τις τεχνολογίες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών.  Αν και αυτού του είδους η
νοµοθεσία ενδέχεται να καταλήξει στην αύξηση του κόστους σε µικροοικονοµικό επίπεδο, το κόστος αυτό
ενδέχεται να αποδειχθεί ότι αξίζει να αναληφθεί από µακροοικονοµική άποψη. Η αυξανόµενη επίγνωση ότι
η τήρηση πρόσθετων κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων µπορεί να παράσχει δυνατότητες αύξησης
των πωλήσεων είναι σηµαντικό κίνητρο για το πρόγραµµα δράσης και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας.

Η ΕΟΚΕ  θεωρεί απαραίτητητο να οριστούν τρόποι και µέσα (δάνεια, επιχορηγήσεις, φορολογικά κίνητρα)
για την προαγωγή ορθών πρακτικών που συνάδουν µε τους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής ή για
την ανάπτυξη κατάλληλων περιβαλλοντικών τεχνολογιών που ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την
πρόσβαση στην αγορά ή ακόµη και τη δηµιουργία αγοράς. Η ΕΟΚΕ τονίζει τη σηµασία του συστήµατος
αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και της διάδοσης των σχετικών
δεδοµένων. Αυτή είναι µία από τις προϋποθέσεις για τη διάδοση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και την
εφαρµογή τους από τις επιχειρήσεις και τους δηµόσιους φορείς.

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

Περιφερειακή ολοκλήρωση και βιώσιµη ανάπτυξη
Εισηγητής : ο κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ (Εργοδότες � EL)

Έγγραφα αναφοράς : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 852/2004

�   Κύρια σηµεία :

Το θέµα "Περιφερειακή ολοκλήρωση και βιώσιµη ανάπτυξη" αποτελεί οριζόντιο αντικείµενο των εργασιών
του ειδικευµένου τµήµατος "Εξωτερικές Σχέσεις" της ΕΟΚΕ κατά τα έτη 2003 και 2004. Έχει συζητηθεί
στο πλαίσιο των σχέσεων µε πολλές χώρες και περιφέρειες, µε τις οποίες η ΕΟΚΕ διατηρεί σταθερές
επαφές.

Σκοπός της γνωµοδότησης αυτής είναι να συµβάλει στον προσδιορισµό των βασικών στοιχείων ενός
πλαισίου εργασίας, µέσω του οποίου οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη, όπως
ορίζονται στις διακρατικές και περιφερειακές συµφωνίες και τα αναπτυξιακά προγράµµατα, να µπορέσουν
να ενσωµατώσουν την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης. Με βάση το σκεπτικό αυτό, η προστιθέµενη αξία της
γνωµοδότησης έγκειται στις προτάσεις που κάνει, προκειµένου να µπορέσει η ενσωµάτωση της έννοιας της
αειφόρου ανάπτυξης στα µέτρα περιφερειακής ολοκλήρωσης να αποτελέσει βασικό σηµείο της ατζέντας των
συζητήσεων εργασίας των αντιπροσωπειών της ΕΟΚΕ µε τους εκπροσώπους των αναπτυσσοµένων χωρών
και των χωρών της Ευροµεσογειακής Εταιρικής Σχέσης.

Η γνωµοδότηση υιοθετεί τον ορισµό της αειφόρου ανάπτυξης που έχει δοθεί σε παλαιότερες γνωµοδοτήσεις
της ΕΟΚΕ1, ο οποίος µε τη σειρά του βασίζεται στην έκθεση Brundtland και στη σύνοδο κορυφής του
Γκέτεµποργκ. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η ανάλυση του ορισµού της αειφόρου ανάπτυξης σε τρεις πυλώνες,
συγκεκριµένα την οικονοµική ανάπτυξη, τη περιβαλλοντική συµβατότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.
                                                     
1 Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα "Προετοιµασία στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη", ΕΕ C 221

της 7.8.2001.
Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα "Μια αειφόρος Ευρώπη για έναν καλύτερο κόσµο" � ΕΕ C 48 της 21.02.2002.
Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα "Μια στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη" � ΕΕ C 94 της 18.04.2002.

Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα "Στρατηγική της Λισσαβώνας και βιώσιµη ανάπτυξη" της 27.02.2003.

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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Η αειφόρος ανάπτυξη είναι και πρέπει να αντιµετωπίζεται ως περιβάλλουσα και όχι ως συµπληρωµατική
διάσταση της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Η στοχοθέτηση των προσπαθειών της ΕΕ προς την κατεύθυνση
αυτή µπορεί να επιφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα. Μέσω των προγραµµάτων περιφερειακής συνεργασίας,
η ΕΕ δεν βοηθάει µόνο τις αναπτυσσόµενες και τις λιγότερο  αναπτυγµένες χώρες (ΛΑΧ), αλλά µεταφέρει
και πολιτιστικά, πολιτικά και κοινωνικά µηνύµατα. Τα µηνύµατα αυτά µπορούν να συνοψισθούν στην
έννοια της αειφόρου ανάπτυξης και να υλοποιηθούν, µεταξύ άλλων, και µέσω της περιφερειακής
ολοκλήρωσης.

Ένα από τα θέµατα που θα πρέπει να απασχολήσουν την ΕΕ στις προσπάθειές της σε αυτό το πεδίο θα
πρέπει να είναι η αναζήτηση δυνατοτήτων διεθνούς συνεργασίας. Σε σχέση µε το θέµα αυτό, ιδιαίτερη µνεία
πρέπει να γίνει στη συνεργασία µε τα Ηνωµένα Έθνη.

Όσον αφορά την περιφερειακή ολοκλήρωση, τα προγράµµατα συνεργασίας της ΕΕ, ιδίως όσα αφορούν την
περιφερειακή ολοκλήρωση µε τις αναπτυσσόµενες χώρες και τις ΛΑΧ, πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη έµφαση
στις διάφορες διαστάσεις της αειφορίας, δηλαδή στον οικονοµικό, τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό
πυλώνα.

Η ΕΟΚΕ µπορεί να συνεισφέρει τα µέγιστα στην επιτυχία αυτών των προσπαθειών, καθώς είναι το κατ�
εξοχήν αρµόδιο όργανο της ΕΕ για να εξετάσει αυτά τα θέµατα στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών.

Πληροφορίες : κα Susanna Baizou
                      (Tηλ.: 00 32 2 546 98 45 � e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int)

2. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ
ΤΟΜΕΙΣ

Equal
Εισηγητής : ο κ. SHARMA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � UK)

Έγγραφα αναφοράς : COM(2003) 840 τελικό  �  CESE 849/2004

Κύρια σηµεία :

Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται τον ενθουσιασµό για τη σύµπραξη (Τµήµα 3) και επιδοκιµάζει την αναγνώριση της
σπουδαιότητας της ενθάρρυνσης της σύµπραξης οµάδων που δεν είχαν προηγούµενη συνεργασία. Αυτός
είναι ένας από τους πλέον σηµαντικούς παράγοντες για την επιτυχία της πρωτοβουλίας EQUAL.

Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την εξέλιξη που αφορά τη συµµετοχή όσων θίγονται άµεσα από τις διακρίσεις, όµως
θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η εφαρµογή της πρωτοβουλίας EQUAL σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο γίνεται συχνά ιεραρχικά και ενδεχοµένως να υπάρξει αύξηση της γραφειοκρατίας και
απώλεια του ελέγχου, εάν δεν προβλεφθούν και αποτραπούν αυτού του είδους τα προβλήµατα.

Όσο για τη διαδικασία αξιολόγησης, συνιστάται περισσότερη εστίαση στη διατήρηση της απασχόλησης,
στην ποιότητά της και στα µέτρα άµεσης δηµιουργίας θέσεων εργασίας.

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

Ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών / Πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
Εισηγήτρια : η κα CARROLL (Εργοδότες � IRL)

Έγγραφα αναφοράς : COM(2003) 657 τελικό � 2003/0265 (CNS) � CESE 853/2004

 Κύρια σηµεία :

Η πρόταση αυτή αποτελεί το πρώτο βήµα της ανταπόκρισης της Επιτροπής στο αίτηµα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου να ενισχύσει τα δικαιώµατα που συνδέονται µε την ισότητα των φύλων σε τοµείς άλλους από
την απασχόληση και την επαγγελµατική ζωή, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Επιτροπή, µετά από εµπεριστατωµένες διαβουλεύσεις µε διάφορους
ενδιαφεροµένους, παρατηρεί ότι υπάρχει µεγάλη συναίνεση όσον αφορά την ανάγκη κανονιστικής ρύθµισης
στον τοµέα της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες. Από την άλλη πλευρά, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι
δεν πρέπει επί του παρόντος να υποβάλει προτάσεις σχετικά µε τους τοµείς της εκπαίδευσης, της
φορολόγησης ή του περιεχοµένου των µέσων ενηµέρωσης.

Η ΕΟΚΕ:

τονίζει τη σηµασία της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων µεταξύ των φύλων όσον αφορά την
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών· δεν θεωρεί συνετό να επιτραπεί στα κράτη µέλη
να αναβάλουν την εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης στον τοµέα των ασφαλειών για έξι χρόνια·
θεωρεί λυπηρό τον αποκλεισµό της εκπαίδευσης από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, αν και αναγνωρίζει
ότι µπορεί να υπάρχουν προβλήµατα µε τις κοινοτικές αρµοδιότητες στον τοµέα αυτό. Η Επιτροπή θα
πρέπει να κάνει ό,τι µπορεί για να ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ίση πρόσβαση στην
εκπαίδευση και ίση παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών στα αγόρια και τα κορίτσια·
ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις της σε σχέση µε το περιεχόµενο των µέσων µαζικής
ενηµέρωσης και της διαφήµισης και να λάβει τα κατάλληλα µέτρα·
επικροτεί την εξασφάλιση ίσης πρόσβασης των δύο φύλων στους χρηµατοδοτικούς πόρους και τις
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες· όµως, πρέπει να αναγνωριστεί ότι θα υπάρξουν, εκτός από τις θετικές, και
ορισµένες αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές, ιδίως στον τοµέα των ασφαλειών· η πρόταση δεν θα
πρέπει, πάντως, να διακινδυνεύσει τη δηµιουργία  νέων κριτηρίων διάκρισης· πρέπει να γίνει µια πιο
συγκεκριµένη αξιολόγηση των µακροπρόθεσµων συνεπειών στον κλάδο των ασφαλειών/συντάξεων· επίσης,
είναι σηµαντικό να παρακολουθηθεί η εξέλιξη της κατάστασης αφού τεθεί σε ισχύ η οδηγία·
επικροτεί το άρθρο 5, το οποίο επιτρέπει την ανάληψη θετικής δράσης, και επιδοκιµάζει ιδιαίτερα τη
διάταξη για τον διάλογο µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις,
υπογραµµίζει ότι η κοινοποίηση και η δηµοσιότητα της οδηγίας, µετά την έγκρισή της, θα έχουν ζωτική
σηµασία για να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές είναι πλήρως ενήµεροι των δικαιωµάτων τους και ότι οι
φορείς παροχής αγαθών και υπηρεσιών κατανοούν τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει.

Πληροφορίες : κ. Torben Bach Nielsen
(Tηλ.: 00 32 546 96 19 � e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int)
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3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ

Εξωσυµβατικές ενοχές
� Εισηγητής : ο κ. von FÜRSTENWERTH (Εργοδότες � DE)

� Έγγραφα αναφοράς : COM(2003) 427 τελικό � 2003/0168 COD � CESE 841/2004

� Κύρια σηµεία :

Η ΕΟΚΕ προτείνει αρκετές συγκεκριµένες τροποποιήσεις της πρότασης της Επιτροπής και την καλεί, αφού
προβεί στις τροποποιήσεις αυτές, να ολοκληρώσει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις εργασίες για τον κανονισµό,
ώστε να µπορέσει να τεθεί σε ισχύ.

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

4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Φαρµακευτική βιοµηχανία
� Εισηγήτρια : η κα O'NEILL (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � UK)

� Έγγραφα αναφοράς :COM(2003) 383 τελικό � CESE 842/2004

� Κύρια σηµεία :

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει το σφαιρικό πρόγραµµα που παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής.

Αναγνωρίζει τις δυσκολίες που υπάρχουν για την επίτευξη µίας ολοκληρωµένης ενιαίας αγοράς στον
φαρµακευτικό τοµέα ενόψει της πολυπλοκότητάς του και της εξάρτησης από τις αρµοδιότητες και τα
διαφορετικά συστήµατα των κρατών µελών. Τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να καθιερωθούν σαφείς
στρατηγικές για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ ενός ισχυρού συστήµατος φαρµακοεπαγρύπνησης, το οποίο πρέπει να συνεχίσει να
ενισχύεται, και τονίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης υγείας πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι όλων
των άλλων νοµοθετικών τοµέων.

Η ΕΟΚΕ συνιστά τη συνέχιση του διαλόγου και την απλούστευση των συστηµάτων, προκειµένου να
διευκολυνθούν η καινοτοµία, η ανταλλαγή γνώσεων και µια πιο συντονισµένη προσέγγιση των ερευνητικών
δραστηριοτήτων, µε σκοπό τόσο την ενίσχυση της βιοµηχανίας όσο και τη διατήρηση και την ανάπτυξη των
δεξιοτήτων και της απασχολησιµότητας που απορρέουν από µια ανταγωνιστική φαρµακευτική βιοµηχανία.

�   Πληροφορίες :   κα Aleksandra Klenke
(Tηλ.: 00 32 2 546 98 99 � e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int)
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Τροποποίηση/Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τοµέα
� Εισηγητής : ο κ. GREEN (Εργοδότες � DK)

� Έγγραφα αναφοράς : COM(2003) 763 τελικό � 2003/0293 COD  �  CESE 843/2004

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

5.  ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όροι πρόσβασης στα δίκτυα µεταφοράς αερίου
� Εισηγήτρια : η κα SIRKEINEN (Εργοδότες � FI)

�   Έγγραφα αναφοράς : COM(2003) 741 τελικό � 2003/0302 COD � CESE 851/2004

�   Κύρια σηµεία :

Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση κανονισµού της Επιτροπής. Είναι υπέρ ενός ευρέος πεδίου εφαρµογής του
σχεδίου κανονισµού, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα σταθερό, αποτελεσµατικό, και εναρµονισµένο
ρυθµιστικό πλαίσιο για την εσωτερική αγορά αερίου. Εξάλλου, η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να
επεκταθεί το συντοµότερο δυνατόν ώστε να καλύπτει τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, βάσει της συµφωνίας
του Φόρουµ της Μαδρίτης.

Η ΕΟΚΕ αποδίδει επίσης ιδιαίτερη σηµασία στο γεγονός ότι οι σχετικές διατάξεις του κανονισµού θα πρέπει
να προβλέπουν τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών στην προτεινόµενη διαδικασία επιτροπολογίας,
καθώς και ότι κατά την αξιολόγηση της εφαρµογής του κανονισµού η Επιτροπή θα πρέπει να συνεκτιµήσει
τις απόψεις όλων των ενδιαφεροµένων µερών. Η τροποποίηση των ορισµών που αφορούν τα δίκτυα, για τα
οποία κρίνεται σκόπιµη η δηµοσίευση των στοιχείων, θα πρέπει να γίνει µόνο µε τη διαδικασία της
συναπόφασης. Τέλος, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι ο κοινοτικός κανονισµός θα πρέπει να προβλέπει µέσα και
διατάξεις που να επιτρέπουν την πρόβλεψη και την ορθή ρύθµιση εκ µέρους των φορέων στον τοµέα αυτό.

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

Αναθεώρηση των προσανατολισµών / ∆Ε∆ ενέργειας
Εισηγήτρια : η κα SIRKEINEN (Εργοδότες � FI)

�   Έγγραφα αναφοράς : COM(2003) 742 τελικό � 2003/0297 COD  �  CESE 844/2004

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

Τροποποίηση/Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήµατα για ορισµένα έργα
υποδοµής
� Εισηγητής : ο κ. SIMONS (Εργοδότες � NL)

�   Έγγραφα αναφοράς :COM(2003) 448 τελικό � 2003/0175 COD  �  CESE 856/2004

�   Κύρια σηµεία :

Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής, αν και τη θεωρεί υπερβολικά φιλόδοξη, καθώς επιδιώκει
την επίλυση υπερβολικά πολλών και διαφορετικών προβληµάτων µέσω µίας και µόνο πρότασης για την
τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ.

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι

η εφαρµογή της αρχής "πληρώνει ο χρήστης" δεν είναι δυνατή, παρά µόνο εάν κατορθώσουµε να
αποκτήσουµε µία ορθή εικόνα της σχετικής βαρύτητας που πρέπει να αποδοθεί στα διάφορα στοιχεία τους
κόστους και εάν όλοι οι τύποι µεταφορών αντιµετωπισθούν µε ισότιµο τρόπο,
η φορολογική ουδετερότητα, που προτείνει η Επιτροπή, δεν µπορεί να εξασφαλιστεί παρά µόνο µέσω της
παράλληλης µείωσης των ειδικών φόρων κατανάλωσης για το ντίζελ,
η µεγάλη ανοµοιοµορφία που χαρακτηρίζει επί του παρόντος τις εθνικές νοµοθεσίες και τα  συστήµατα
εµποδίζει την εναρµόνιση των µεθόδων τιµολόγησης για τη χρήση των υποδοµών,
ο συλλογισµός της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από ασυνέπεια, διότι αποκλείει από το πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας τα ιδιωτικά οχήµατα που προκαλούν µεγάλο µέρος των δαπανών που συνδέονται µε τις συµφορήσεις,
τα οδικά δυστυχήµατα και τις ζηµίες στο περιβάλλον,
η δυνατότητα να χρησιµοποιείται, µε αυστηρά κριτήρια, η προσαύξηση των διοδίων για την κάλυψη της
χρηµατοδότησης άλλων υποδοµών των µεταφορών υψηλού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θα πρέπει να
αξιοποιείται µε εξαιρετική προσοχή, χωρίς να αποκλείεται καµία υποδοµή µεταφορών από τη χρήση της. Σε
περίπτωση που χρησιµοποιηθεί η δυνατότητα αυτή, τα έσοδα θα πρέπει να κατατεθούν σε λογαριασµό της
ΕΕ έως ότου περατωθεί το έργο.

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

Τροποποίηση / Έλεγχοι οδικών µεταφορών
�   Εισηγητής : ο κ. SIMONS (Εργοδότες � NL)

�   Έγγραφα αναφοράς : COM(2003) 628 τελικό � 2003/0255 COD � CESE 857/2004

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

∆ιατλαντικός διάλογος
Εισηγήτρια : η κα BELABED (Εργοδότες � AT)

Έγγραφα αναφοράς : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 855/2004

Κύρια σηµεία :

Όπως δηλώνει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου 2003 στα συµπεράσµατά του, «οι διατλαντικές
σχέσεις είναι αναντικατάστατες και η ΕΕ υποστηρίζει πλήρως µία εποικοδοµητική, ισορροπηµένη και
µελλοντοστραφή εταιρική σχέση µε τους διατλαντικούς  εταίρους µας».

Αν και οι Αµερικανοί και οι Ευρωπαίοι έχουν κατά βάση τις ίδιες πεποιθήσεις για τη δηµοκρατία και τις
βασικές αρχές της οικονοµίας της αγοράς, οι αξίες και οι στόχοι τους δεν είναι πάντοτε ταυτόσηµοι.

Η ΕΟΚΕ, βασιζόµενη στον συµβουλευτικό της ρόλο στην Ευρώπη και στις δραστηριότητες συνεργασίας
της µε τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών παγκοσµίως, έχει τη δυνατότητα να
υποστηρίξει δράσεις για την ενίσχυση του διατλαντικού διαλόγου και για την προώθησή του. Πράγµατι, ο
διατλαντικός διάλογος περιλαµβάνει διάφορες πτυχές: τον ∆ιατλαντικό Επιχειρηµατικό ∆ιάλογο (TABD),
τον ∆ιατλαντικό ∆ιάλογο των Κοινωνικών Εταίρων (TALD), τον ∆ιατλαντικό ∆ιάλογος των Καταναλωτών
(TACD) και τον ∆ιατλαντικό ∆ιάλογο για το Περιβάλλον (TAED), που δεν είναι όλοι εξίσου προωθηµένες.

Η διατλαντική οικονοµία έχει µε το χρόνο συνυφανθεί περισσότερο µε τις άµεσες επενδύσεις, στις οποίες
αποδίδεται σαφώς µεγαλύτερη σηµασία από ό,τι στο εµπόριο. Μολονότι οι εµπορικές διαφορές απασχολούν
τους τίτλους των µαζικών µέσων ενηµέρωσης, εντούτοις υπολογίζονται σε λιγότερο από το 1% του
διατλαντικού εµπορίου.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ, συνδυάζοντας τις προσπάθειές τους, µπορούν να συµβάλουν στην πλήρη ανάπτυξη του
οικονοµικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού δυναµικού της παγκοσµιοποίησης µε τη βελτίωση της
διακυβέρνησης τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένου του κοινωνικού διαλόγου
και του διαλόγου µε την κοινωνία των πολιτών.

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει σθεναρά τη διατλαντική συνεργασία και την εποικοδοµητική συµµετοχή των σχετικών
κύκλων συµφερόντων της αµερικανικής και της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών. Τάσσεται υπέρ της
ενίσχυσης των δικτύων της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, τα οποία θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε
τακτική και συνεχή συνεργασία και στην ίδρυση µιας ∆ιατλαντικής ή/και Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής.

Η ΕΟΚΕ προσφέρεται να χρησιµεύσει ως βήµα για την προώθηση του διαλόγου και την προσέγγιση των
ενδιαφεροµένων µερών. Για να ενισχυθεί ο διάλογος, η ΕΟΚΕ προσφέρεται να διοργανώσει διάσκεψη µε
τους πιο σηµαντικούς παράγοντες και µε τους πιο σηµαντικούς οργανισµούς. Το όφελος από την ενίσχυση
του διαλόγου θα συνίσταται στην ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και στις δύο πλευρές του
Ατλαντικού προς όφελος των µακροπρόθεσµων συµφερόντων όχι µόνο της ΕΕ και των ΗΠΑ, αλλά και του
υπόλοιπου κόσµου.

Πληροφορίες :   κ. Michael Wells
(Τηλ.: 00 32 2 546 82 83 � e-mail : michael.wells@esc.eu.int)

mailto:michael.wells@cese.europa.eu
mailto:michael.wells@cese.europa.eu
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8. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΥΛΟΥ

Ευρωπαϊκό Ταµείο για τους Πρόσφυγες
Εισηγήτρια : η κα CASSINA (Μισθωτοί � IT)

Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 102 τελικό � 2004/0032 CNS � CESE 850/2004

Κύρια σηµεία :

Η ΕΟΚΕ θεωρεί έγκυρη την πρόταση για τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους Πρόσφυγες (ΕΤΠ ΙΙ)
για την περίοδο 2005-2010 µε σηµαντικούς δηµοσιονοµικούς πόρους και µε διάρθρωση που να εξασφαλίζει
την κοινή υπευθυνότητα των κρατών µελών και της Επιτροπής.  Επιµένει επίσης στο γεγονός ότι είναι
απαραίτητο οι φάσεις της υποδοχής και της ένταξης να εξακολουθούν να θεωρούνται ο πυλώνας της ορθής
πολιτικής ασύλου.

Η ΕΟΚΕ εύχεται να αποφασισθεί χωρίς καθυστέρηση η υιοθέτηση της πρότασης του ΕΤΠ ΙΙ και να
συνοδευτεί µε κατάλληλες και διαφανείς λεπτοµέρειες εφαρµογής.

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

9. ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Προενταξιακά µέτρα / Γεωργία και αειφόρος ανάπτυξη
Εισηγητής : ο κ. DONNELLY (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � IRL)

� Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 163 τελικό � 2004/0054 CNS � CESE 847/2004

� Πληροφορίες :  κα Katalin Gönczy
(Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 � e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int)

10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συσκευασίες και απορρίµµατα συσκευασίας
� Εισηγητής : ο κ. ADAMS (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � UK)

� Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 127 τελικό � 2004/0045 COD � CESE 846/2004

� Πληροφορίες :  κα Katalin Gönczy
(Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 � e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int)

11. ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu
mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu
mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu
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Τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή
�  Εισηγητής : ο κ. DONNELLY (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � IRL)

�  Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 290 τελικό � 2004/0090 COD � CESE 848/2004

�  Πληροφορίες :   κα Eleonora Di Nicolantonio
(Τηλ.: 00 32 546 94 54 � e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

Κωδικοποίηση / Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
Εισηγητής : ο κ. SIMONS (Εργοδότες � NL)

�   Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 47 τελικό � 2004/0017 COD � CESE 845/2004

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

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

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

και συνέχειες που δόθηκαν

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση :

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

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών

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

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 5
Type: http:

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

Page: 104
Type: http:

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

Page: 105
Type: mailto

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

Page: 106
Type: mailto

Old: mailto:susanna.baizou@esc.eu.int
New: mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu

Page: 107
Type: mailto

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

Page: 107
Type: mailto

Old: mailto:torben.bachnielsen@esc.eu.int
New: mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu

Page: 108
Type: mailto

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

Page: 108
Type: mailto

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

Page: 109
Type: mailto

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

Page: 109
Type: mailto

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

Page: 110
Type: mailto

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

Page: 111
Type: mailto

Old: mailto:michael.wells@esc.eu.int
New: mailto:michael.wells@cese.europa.eu
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Page: 112
Type: mailto

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

Page: 112
Type: mailto

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

Page: 113
Type: mailto

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

Page: 113
Type: mailto

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

Page: 115
Type: http:

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