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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

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

Αριθ. 33/2004 :  Κανονιστικές ρυθµίσεις που διέπουν τις περιόδους άσκησης σε βουλευτή του
  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Αριθ. 34/2004 :  Φιλανθρωπικές δράσεις το ∆εκέµβριο 2004·

Αριθ. 35/2004 : Εφαρµογή web "Κάρτες επισκεπτηρίου"·

Αριθ. 36/2004 : Vaccinations antigrippales (Αντιγριππικός εµβολιασµός)·

Αριθ. 37/2004 : Χρονοδιάγραµµα των επίσηµων συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 έως τα τέλη του 2004 για τις εβδοµάδες των εκλογικών περιφερειών (κίτρινες
 εβδοµάδες), µεταξύ άλλων·

Αριθ. 38/2004 :  Travel agency (Γραφείο Ταξιδίων)·

Αριθ. 39/2004 :  Κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των Κοσµητόρων·

Αριθ. 40/2004 : Λήξη προθεσµίας για την υποβολή των αιτήσεων επιστροφής εξόδων και
 αποζηµιώσεων όσον αφορά το έτος 2003.

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

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

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

_____________________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
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∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΛΗΞΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
 ∆ΥΟ ΒΕΛΓΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Οι αρµόδιες βελγικές αρχές κοινοποίησαν στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την εκλογή στη
θέση του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του:

•  κ. Marc TARABELLA (PSE), µε ισχύ από  9 Αυγούστου  2004

•  κ. Philippe BUSQUIN (PSE), µε ισχύ από  13 Σεπτεµβρίου 2004

Το Κοινοβούλιο ενηµερώθηκε σχετικώς κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 13ης Σεπτεµβρίου 2004.

______________________

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΓΑΛΛΙ∆ΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 3, του Κανονισµού

η κ. Chantal SIMONOT (NI/FR)

παραιτήθηκε από το αξίωµα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από 1ης Οκτωβρίου
2004.

_____________________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Κατάσταση στις 18.10.2004

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Ilda Figueiredo Πυρκαγιές δασών P-1865/04

Sérgio Ribeiro Πυρκαγιές δασών P-1866/04

Glyn Ford Πληµµύρες στο Boscastle E-1867/04

Ivo Belet Συµφωνίες µεταξύ του γαλλικού τοµέα διανοµής και
παραγωγών γεωργικών προϊόντων σχετικά µε τις τιµές και
την διάθεση της τοµάτας

P-1868/04

Baroness Sarah Ludford Το κόστος της ελεύθερης διακίνησης E-1869/04

Eija-Riitta Korhola Κοινοτικά µέτρα για τη µείωση της φτώχειας E-1870/04

Eija-Riitta Korhola Κοινοτικά µέτρα για τη µείωση της φτώχειας E-1871/04

Eija-Riitta Korhola Μεγαλύτερη συνοχή στην ανάπτυξη της συνεργασίας E-1872/04

Eija-Riitta Korhola Μεγαλύτερη συνοχή στην ανάπτυξη της συνεργασίας E-1873/04

Eija-Riitta Korhola Συνεργασία µε τους ΜΚΠ στην ΕΕ και στις χώρες ΑΚΕ E-1874/04

Eija-Riitta Korhola Συνεργασία µε τους ΜΚΠ στην ΕΕ και στις χώρες ΑΚΕ E-1875/04

Mario Borghezio Παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διάσωση
µισθοφόρων στη Ζιµπάµπουε

P-1876/04

Theresa Villiers Οδηγία για την κατάχρηση αγοράς - µέτρα εφαρµογής P-1877/04

Theresa Villiers Φορείς παροχής υπηρεσιών διαδικτύου E-1878/04

Nirj Deva Ανθρώπινα δικαιώµατα στις Μαλδίβες E-1879/04

Nirj Deva ∆ιαφθορά στις Μαλδίβες E-1880/04

Nirj Deva Ποινική δικαιοσύνη στις Μαλδίβες E-1881/04

Nirj Deva Τουρισµός και Μαλδίβες E-1882/04

Bart Staes Τήρηση του κώδικα συµπεριφοράς για το εµπόριο όπλων P-1883/04

Bart Staes Τήρηση του κώδικα συµπεριφοράς για το εµπόριο όπλων E-1884/04

Bill Newton Dunn Ενδεχόµενη διακριτική µεταχείριση υπαλλήλων εκ µέρους
της βρετανικής κυβέρνησης

P-1885/04

Witold Tomczak Αξιώσεις ορισµένων οργανώσεων στη Γερµανία έναντι της
Πολωνίας

P-1886/04

Christopher Huhne Αύξηση της εγχώριας ζήτησης E-1887/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Christopher Huhne Βραχυπρόθεσµα επιτόκια E-1888/04

Christopher Huhne Μακροπρόθεσµα επιτόκια E-1889/04

Christopher Huhne Μακροπρόθεσµα πραγµατικά επιτόκια E-1890/04

Christopher Huhne Μακροπρόθεσµα πραγµατικά επιτόκια E-1891/04

Christopher Huhne Μακροπρόθεσµα πραγµατικά επιτόκια E-1892/04

Christopher Huhne Πενταετή προθεσµιακά επιτόκια E-1893/04

Christopher Huhne Αναπροσαρµοσµένα µακροπρόθεσµα επιτόκια E-1894/04

Christopher Huhne Βραχυπρόθεσµα πραγµατικά επιτόκια E-1895/04

Willi Piecyk Υποχρεωτική επισήµανση µε "ΓΤΟ" σε αυγά, κρέας και γάλα E-1896/04

Christopher Huhne Επιπτώσεις των επιτοκίων E-1897/04

Christopher Huhne Εµπόδια στο δανεισµό για προσωπική χρήση E-1898/04

Christopher Huhne Εµπόδια στο δανεισµό για προσωπική χρήση E-1899/04

Christopher Huhne Συνετά όρια σε δανεισµό και ασφαλές κεφάλαιο E-1900/04

Christopher Huhne Πιστοποίηση εισοδήµατος από τους ίδιους τους δανειολήπτες E-1901/04

Christopher Huhne Χρόνος κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων E-1902/04

Christopher Huhne Χρόνος κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων E-1903/04

Christopher Huhne Ποσοστά αποταµίευσης και δανεισµού E-1904/04

Christopher Huhne Οι επιπτώσεις της νοµισµατικής ένωσης E-1905/04

Christopher Huhne Οι επιπτώσεις της νοµισµατικής ένωσης στις επενδύσεις E-1906/04

Christopher Huhne Οι επιπτώσεις της νοµισµατικής ένωσης στη σύγκλιση τιµών E-1907/04

Christopher Huhne Φόρος καυσίµων αεροσκαφών E-1908/04

Christopher Huhne Αυτοκινητόδροµοι µε διόδια E-1909/04

Christopher Huhne Έργα οδοποιίας E-1910/04

Christopher Huhne Εγγραφή στα µητρώα ΦΠΑ E-1911/04

Christopher Huhne Εγγραφή στα µητρώα ΦΠΑ E-1912/04

Christopher Huhne ∆ηµιουργία επιχειρήσεων E-1913/04

Christopher Huhne Μεταφορά εµπορευµάτων E-1914/04

Christopher Huhne Επιστροφή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση E-1915/04

Christopher Huhne Μετανάστευση E-1916/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Christopher Huhne Μετανάστευση E-1917/04

Christopher Huhne Προφυλάκιση χωρίς δικαστική διαδικασία E-1918/04

Christopher Huhne Ανακύκλωση E-1919/04

Christopher Huhne Χωµατερές E-1920/04

Hiltrud Breyer Το εθνικό θαλάσσιο πάρκο στη Ζάκυνθο P-1921/04

Chris Davies Οι Εκτιµήσεις Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) E-1922/04

Chris Davies Απαιτήσεις επισήµανσης των βενζοδιαζεπινών E-1923/04

Chris Davies Βιοαποδοµησιµότητα των υλικών των προϊόντων
συσκευασίας

E-1924/04

Hiltrud Breyer Συµφωνία για διεθνείς προδιαγραφές µη βάναυσης
παγίδευσης

E-1925/04

James Allister Οδηγία του Συµβουλίου 2000/78/ΕΚ E-1926/04

James Allister Οδηγία του Συµβουλίου 2000/78/ΕΚ E-1927/04

Erik Meijer Η αυξανόµενη αδυναµία του ιρακινού λαού να κατανοήσει
τη συµµετοχή στρατιωτικών από κράτη µέλη της ΕΕ στην
ανασυγκρότηση της χώρας και το είδος των εγγυήσεων για
µια πολυµορφική δηµοκρατία

E-1928/04

Erik Meijer Οι αρνητικές συνέπειες ενδεχοµένου δηµοψηφίσµατος στην
Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας µε
στόχο την κατάργηση του συµβιβασµού για ίση µεταχείριση
της αλβανόφωνης οµάδας του πληθυσµού

E-1929/04

Chris Davies Ιός του έρπητος 'koi' στους κυπρίνους E-1930/04

Baroness Sarah Ludford ∆ιακρίσεις λόγω ηλικίας και Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ E-1931/04

Hynek Fajmon Μετάφραση κειµένων, ενηµερωτικών στοιχείων και σελίδων
του ∆ιαδικτύου

P-1932/04

Mairead McGuinness Χρηµατοδότηση προγραµµάτων για την εξάλειψη της νόσου
του Johne

P-1933/04

Erik Meijer Η υπονόµευση της ένταξης της Πρώην Γιουγκοσλαβικής
∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας λόγω απόσυρσης του νόµου
περί αποκέντρωσης, ο οποίος εγγυάται την ίση µεταχείριση
των αλβανόφωνων κατοίκων

E-1934/04

Paulo Casaca Νόθευση γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση

P-1935/04

Jules Maaten Η αναγνώριση πανεπιστηµιακών τίτλων στην Ισπανία E-1936/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Paulo Casaca Νόθευση γαλακτοκοµικών προϊόντων στη Γαλλία E-1937/04

Jamila Madeira Απαγόρευση της εισόδου ολλανδικού πλοίου στην
Πορτογαλία

P-1938/04

Bill Newton Dunn Χρονοµεριστικές συµβάσεις E-1939/04

Bill Newton Dunn Βιαιοπραγίες Μουσουλµάνων εναντίον Χριστιανών στη
Νιγηρία

E-1940/04

Elspeth Attwooll ∆ικαιώµατα ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα που
ταξιδεύουν αεροπορικώς

P-1941/04

Raül Romeva i Rueda Κήτη στις Κανάριες Νήσους E-1942/04

Philip Claeys Τα κενά της µελέτης "Migration trends in an enlarged
Europe"

E-1943/04

Philip Claeys Η δεύτερη έκδοση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίου των Φαινοµένων Ρατσισµού και
Ξενοφοβίας σχετικά µε τον αντισηµιτισµό

E-1944/04

Philip Claeys Η επιδότηση περιοδικών E-1945/04

Philip Claeys Η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρµενίων από την
Τουρκία

E-1946/04

Philip Claeys Η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρµενίων από την
Τουρκία

E-1947/04

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

E-1948/04

Philip Claeys Απαλλαγή των µουσουλµάνων γυναικών του Ηνωµένου
Βασιλείου, από το να φέρει η ταυτότητά τους φωτογραφία

E-1949/04

Philip Claeys Η επιθυµία του Gerhard Schröder να θεσπισθεί το
Ευρωπαϊκό Σύνταγµα χωρίς διαδικασία κύρωσης σε όλα τα
κράτη µέλη

E-1950/04

Willy Meyer Pleite Ψηφοφορίες στο Συµβούλιο P-1951/04

Miguel Portas Απαγόρευση της πορτογαλικής κυβέρνησης P-1952/04

Tobias Pflüger Ιράκ: συµµετοχή στον πόλεµο ιδιωτικών υπηρεσιών
ασφαλείας από κράτη µέλη της ΕΕ

P-1953/04

Tobias Pflüger Κατάλογος τροµοκρατών E-1954/04

Tobias Pflüger Κροατία: Τιµητικές εκδηλώσεις για τους υπουργούς της
φασιστικής Ουστάσα/Προσχώρηση στην ΕΕ

E-1955/04

Tobias Pflüger Ιράκ: Ιδιωτικές εταιρίες ασφάλειας που εργάζονται για την
ΕΕ

E-1956/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Erik Meijer Η αναποτελεσµατικότητα των νέων ψηφιακών και
βιοµετρικών τεχνικών ως όπλων κατά της πλαστογραφίας
διαβατηρίων και αµφιβολίες όσον αφορά την εφαρµογή τους
σε κράτη µέλη της ΕΕ

E-1957/04

Sahra Wagenknecht Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έναντι της Βενεζουέλας
µετά από την ανάδειξη του Hugo Chávez στο προεδρικό
αξίωµα

P-1958/04

Sahra Wagenknecht Η θέση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου απέναντι στη
Βενεζουέλα µετά την επιβεβαίωση του Hugo Chávez στο
αξίωµα του Προέδρου

E-1959/04

Michl Ebner Προβληµατική κατάσταση στη Ναµίµπια E-1960/04

Ioannis Varvitsiotis Πολιτική για την καταπολέµηση του ντόπινγκ στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

E-1961/04

Georgios Papastamkos Προγράµµατα προώθησης κοινοτικών αγροτικών προϊόντων E-1962/04

Proinsias De Rossa Πρόταση ανάπλασης της περιοχής Cherry Orchard και
οδηγία για την ΣΠΕ

E-1963/04

Charles Tannock και άλλοι Συνεχιζόµενη φυλάκιση του βιρµανού βουλευτή  ∆ρ. Than
Nyein µετά την έκτιση  της ποινής του

E-1964/04

Manuel Medina Ortega Υποχρεώσεις των εθνικών υπηρεσιών υγείας E-1965/04

Ilda Figueiredo Προστασίας της βιοτεχνικής παραγωγής των "χαλιών
Αραϊόλος" στην Πορτογαλία

E-1966/04

Ilda Figueiredo Ο τοµέας του µαρµάρου στην Πορτογαλία E-1967/04

Ilda Figueiredo Η υποψηφιότητά της Βίλα Βισόζα για τον χαρακτηρισµό της
ως παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς από την UNESCO

E-1968/04

Marianne Thyssen Η καταβολή του τελικού υπολοίπου για το σχέδιο
5BW/EFRO 14/A.2.2, µε πόρους του ΕΤΠΑ

P-1969/04

Hynek Fajmon Χρησιµοποίηση από την Τσεχική ∆ηµοκρατία των
προενταξιακών κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-1970/04

Hynek Fajmon Χρηµατοδοτικοί πόροι για την Τσεχική ∆ηµοκρατία από τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία της ΕΕ

E-1971/04

Avril Doyle VHI (Εθελουσία Υγειονοµική Ασφάλιση) - Ιδιωτική
υγειονοµική κάλυψη, Ιρλανδία

E-1972/04

Graham Watson Παρεµπίπτοντα αλιεύµατα κητοειδών E-1973/04

Astrid Lulling Εναρµόνιση της νοµοθεσίας σχετικά µε την ασθένεια των
µελισσών την αποκαλούµενη αµερικανική σήψη γόνου

E-1974/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Koenraad Dillen Προενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την Τουρκία (νόµος
περί µοιχείας)

E-1975/04

Ilda Figueiredo Στήριξη των ορεινών πληθυσµών του Αλγκάρβε -
Πορτογαλία

E-1976/04

Ilda Figueiredo Οι συνέπειες του καύσωνα και της λειψυδρίας στην γεωργική
παραγωγή της Μαδέρα - Πορτογαλία

E-1977/04

Ilda Figueiredo Κλείσιµο του εργοστασίου Elefanten της εταιρείας C&G
Clark, στην Βίλα Νόβα ντε Γκάια - Πορτογαλία

E-1978/04

Catherine Stihler Κάρτα Υγείας ΕΕ και οδοντιατρική E-1979/04

Catherine Stihler Ορισµός της "αρχής της γειτνίασης" σε σχέση µε τη διάθεση
αποβλήτων

E-1980/04

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

E-1981/04

Catherine Stihler Μεταφορά και πώληση κουταβιών στα κράτη µέλη E-1982/04

Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou

Ολυµπιακοί Αγώνες και Ευρωπαϊκή Ενωση E-1983/04

Charles Tannock και
Theresa Villiers

Παρακολούθηση της εφαρµογής της Οδηγίας 2002/38/ΕΚ
του Συµβουλίου σχετικά µε την επιβολή φόρου
προστιθέµενης αξίας στις ψηφιακές υπηρεσίες

E-1984/04

Marco Rizzo και Umberto
Guidoni

Θάνατοι από αποεµπλουτισµένο ουράνιο E-1985/04

Marco Rizzo και Umberto
Guidoni

Θάνατοι από αποεµπλουτισµένο ουράνιο E-1986/04

Raül Romeva i Rueda Επιπτώσεις της νιτρορύπανσης από υδατοκαλλιέργεια  και
απορρίψεις αστικών λυµάτων στις ακτές του Αρχιπελάγους
των Καναρίων και εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών

E-1987/04

Raül Romeva i Rueda Βοήθεια από το ΧΜΠΑ κατά την περίοδο 2000-2006 προς
τον αλιευτικό τοµέα του Αρχιπελάγους των Καναρίων νήσων

E-1988/04

Raül Romeva i Rueda Επιπτώσεις της νιτρορύπανσης από γεωργικές καλλιέργειες
και απορρίψεις αστικών λυµάτων στις ακτές του
Αρχιπελάγους των Καναρίων και εφαρµογή των ευρωπαϊκών
οδηγιών

E-1989/04

Raül Romeva i Rueda Επιπτώσεις της νιτρορύπανσης από υδατοκαλλιέργεια  και
απορρίψεις αστικών λυµάτων στις ακτές του Αρχιπελάγους
των Καναρίων και εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών

E-1990/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Hiltrud Breyer Η σχεδιαζόµενη εγκατάσταση εναποθήκευσης ραδιενεργών
αποβλήτων του Benken

P-1991/04

Eoin Ryan Η Ισηµερινή Γουϊνέα και κεφάλαια της ΕΕ P-1992/04

Fernando Fernández
Martín

Περιφερειακή συνεργασία, νέο όργανο γειτονίας και η
∆ράση Ευρείας Γειτονίας για τις ιδιαίτερα αποµακρυσµένες
περιοχές

P-1993/04

Joseph Muscat Φορολογία της παραβολικής κεραίας P-1994/04

Jeanine Hennis-Plasschaert Η πορεία της τροποποίησης της οδηγίας 82/714/ΕΚ για τη
θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής
ναυσιπλοΐας

P-1995/04

Hiltrud Breyer Επιδότηση του χαλυβουργείου Georgsmarienhütte E-1996/04

Hiltrud Breyer Χρήση της χρηµατοδοτικής βοήθειας της ΕΕ για την
εξάλειψη των επιπτώσεων του ορυχείου ουρανίου από τις
εταιρίες COMUF/COGEMA στη Γκαµπόν

E-1997/04

Graham Watson Έσοδα από τον καπνό E-1998/04

Fernando Fernández
Martín

Περιφερειακή συνεργασία ΑΚΕ-ΙΑΠ (Ιδιαίτερα
Αποµακρυσµένων Περιοχών)

E-1999/04

Fernando Fernández
Martín

Τεχνολογία PLC E-2000/04

Cristiana Muscardini Αρµοδιότητα της ΕΕ στον τοµέα του ανταγωνισµού E-2001/04

Cristiana Muscardini Σχέδιο σύνδεσης µε τελεφερίκ και "κρατικές ενισχύσεις" E-2002/04

Dirk Sterckx Πετροχελίδονα στη Μάλτα E-2003/04

Christopher Huhne Ποιότητα των οικονοµικών προβλέψεων E-2004/04

Christopher Huhne Σφαγεία E-2005/04

Christopher Huhne Πρόταση οδηγίας σχετικά µε τους προσωρινά
απασχολούµενους µέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης

E-2006/04

Christopher Huhne Καλύτερες ρυθµίσεις E-2007/04

Ακυρωθείσα ερώτηση E-2008/04

Christopher Huhne Κώδικας δεοντολογίας για τους Επιτρόπους E-2009/04

Christopher Huhne Το προσωπικό της Επιτροπής E-2010/04

Christopher Huhne Καταναλωτικές δαπάνες E-2011/04

Christopher Huhne Πολιτιστική εξαίρεση E-2012/04

Christopher Huhne Πολιτιστική εξαίρεση E-2013/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Christopher Huhne Φορολογική βιωσιµότητα E-2014/04

Christopher Huhne Εξωτερικές άµεσες επενδύσεις E-2015/04

Christopher Huhne Συνολική περιαγωγή E-2016/04

Christopher Huhne Βράβευση αλόγων κούρσας στην Ελλάδα E-2017/04

Christopher Huhne Γλώσσες E-2018/04

Christopher Huhne Γλώσσες E-2019/04

Christopher Huhne Οδηγίες περί υγιεινής κρέατος E-2020/04

Christopher Huhne Μετανάστες από άλλα κράτη µέλη E-2021/04

Christopher Huhne Εθνικά δελτία ταυτότητας E-2022/04

Christopher Huhne Συντάξεις E-2023/04

Christopher Huhne Ανακατανοµή του προσωπικού της Επιτροπής E-2024/04

Christopher Huhne Θειώδη άλατα στον οίνο E-2025/04

Christopher Huhne Λειτουργία καταστηµάτων την Κυριακή E-2026/04

Christopher Huhne Αδελφοποιήσεις πόλεων E-2027/04

Teresa Riera Madurell Ευρωπαϊκό Ιστιντούτο για τα Φύλα E-2028/04

Ieke van den Burg Παραχάραξη χαρτονοµισµάτων ευρώ E-2029/04

Christoph Konrad Κατασκευή αυτοκινητοδρόµου στη Ρουµανία E-2030/04

Ilda Figueiredo Κόστος των θαλάσσιων µεταφορών και της και των
λιµενικών υποδοµών στην αυτόνοµη περιφέρεια της Μαδέρα

E-2031/04

Herbert Bösch Παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά µε την αποθήκευση
προσωπικών δεδοµένων εκ µέρους της OLAF

P-2032/04

Theresa Villiers Κατάχρηση χρηµατοδοτικών πόρων της ΕΕ από το Γιασέρ
Αραφάτ και την Παλαιστινιακή Αρχή

E-2033/04

Mario Mauro Παύση λειτουργίας της επιχείρησης Wella στο Castiglione
delle Stiviere (Μάντοβα-Ιταλία)

P-2034/04

Michl Ebner Οριακές τιµές για το πόσιµο νερό E-2035/04

Philip Claeys Περιοδεύον λεωφορείο "For diversity. Against
discrimination"

E-2036/04

Christopher Huhne Αποτίµηση του αντίκτυπου στις επιχειρήσεις P-2037/04

Ακυρωθείσα ερώτηση E-2038/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Marianne Thyssen Στρέβλωση του ανταγωνισµού στην αγορά µοσχαρίσιου
κρέατος - ο ιταλικός ορισµός του µοσχαρίσιου κρέατος

E-2039/04

Roger Helmer To σύστηµα τελών της Eurocontrol - επιπτώσεις στα µικρά
αεροσκάφη

P-2040/04

Caroline Lucas Ο ρόλος του προγράµµατος δράσεως της ΕΕ για τα βασικά
προϊόντα στην προώθηση της περιβαλλοντικά αειφόρου
παραγωγής βασικών προϊόντων

P-2041/04

Konrad Szymański ∆ασµοί που επιβάλλει η Τυνησία σε προϊόντα από την
Πολωνία και άλλες νέες χώρες της ΕΕ

P-2042/04

Charles Tannock και
Theresa Villiers

∆ιακριτική φορολόγηση σε ιδιοκτήτες εξοχικών σπιτιών
στην Ισπανία

E-2043/04

Charles Tannock και
Theresa Villiers

∆ιακριτική φορολόγηση σε ιδιοκτήτες εξοχικών σπιτιών
στην Ισπανία

E-2044/04

Mairead McGuinness Καταστροφή των δασών από τους γκρίζους σκίουρους E-2045/04

Robert Evans Παγίδευση χωρίς σκληρότητα E-2046/04

Robert Evans Xοιροτροφεία στην Πολωνία E-2047/04

Fernando Fernández
Martín

Παράνοµη µετανάστευση στις υπεραποµακρυσµένες
περιφέρειες

E-2048/04

Ieke van den Burg Κατάργηση των µικρών ευρωνοµισµάτων E-2049/04

Erik Meijer Μέτρα κατά της συνεχιζόµενης µόλυνσης στρατιωτικού
προσωπικού, αστικού πληθυσµού και του περιβάλλοντος από
τη χρησιµοποίηση όπλων που περιέχουν εξαντληµένο
ουράνιο

E-2050/04

Erik Meijer Σοβαρή  στασιµότητα σε ότι αφορά την αποκατάσταση
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθαρισµού των
υδάτων και άλλων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας µε το να
παραγνωρίζονται οι διαθέσιµες γνώσεις στο Ιράκ

E-2051/04

Dimitrios Papadimoulis Καταπολέµηση της φαρµακοδιέγερσης και προστασία της
υγείας των αθλητών

E-2052/04

Dimitrios Papadimoulis Έκδοση οδηγίας για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες E-2053/04

José Ribeiro e Castro Μοζαµβίκη - Ναµπούλα - δολοφονία ιεραποστόλου E-2054/04

José Ribeiro e Castro Εµπόριο ανθρωπίνων οργάνων. Απόφαση-πλαίσιο E-2055/04

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

E-2056/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

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

E-2057/04

José Ribeiro e Castro Πρόγραµµα  Iusimpresa.comI E-2058/04

José Ribeiro e Castro Αγκόλα - Ιππότραγος µελανόχρωµος E-2059/04

José Ribeiro e Castro Αγκόλα - ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις
γενικές εκλογές

E-2060/04

José Ribeiro e Castro Μοζαµβίκη - βοήθεια στο δικαστικό σύστηµα µε σκοπό την
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος στον τοµέα της
εκµετάλλευσης ανθρώπων και του εµπορίου ανθρωπίνων
οργάνων

E-2061/04

José Ribeiro e Castro Λαθρεµπόριο ναρκωτικών και δίκτυα τροµοκρατίας E-2062/04

José Ribeiro e Castro Πορτογάλοι εργαζόµενοι στις Κάτω Χώρες E-2063/04

José Ribeiro e Castro Σχέσεις ΕΕ - Mercosur E-2064/04

José Ribeiro e Castro Νέα ναρκωτικά E-2065/04

José Ribeiro e Castro HIV/AIDS στην Αγκόλα E-2066/04

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

E-2067/04

José Ribeiro e Castro Koύβα - Πρωτοβουλία Ζαχάρωφ E-2068/04

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

E-2069/04

José Ribeiro e Castro Ανατολική Τιµόρ/Αυστραλία - ∆ιαπραγµατεύσεις σχετικά µε
τα κοινά θαλάσσια σύνορα

E-2070/04

José Ribeiro e Castro Ανατολική Τιµόρ/Αυστραλία - ∆ιαπραγµατεύσεις σχετικά µε
τα κοινά θαλάσσια σύνορα

E-2071/04

José Ribeiro e Castro Βενεζουέλα - Πολιτικοί κρατούµενοι και ανθρώπινα
δικαιώµατα

E-2072/04

José Ribeiro e Castro Ασφάλεια στη θάλασσα E-2073/04

José Ribeiro e Castro Πράσινο Ακρωτήριο - Επιδροµή ακρίδων E-2074/04

José Ribeiro e Castro Φαρµακοδιέργερση - ελληνική νοµοθεσία E-2075/04

José Ribeiro e Castro ∆ηµιουργία ετικέτας "Made in EU" E-2076/04

José Ribeiro e Castro Πορτογαλική κοινότητα - Επιθέσεις ξενοφοβικού χαρακτήρα
στη Βόρεια Ιρλανδία

E-2077/04

José Ribeiro e Castro Eξαιρετικά απόµακρες περιοχές E-2078/04
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José Ribeiro e Castro ∆ιόδια - Μοντέλα οχηµάτων E-2079/04

Proinsias De Rossa Σεβασµός του δηµοκρατικού αποτελέσµατος του
δηµοψηφίσµατος στη Βενεζουέλα

P-2080/04

José Ribeiro e Castro Ασφάλειες - αεροπορικά ατυχήµατα. Η περίπτωση
"Martinair"

P-2081/04

Jörg Leichtfried Έλεγχος δακτυλικών αποτυπωµάτων των πολιτών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την είσοδό τους στις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής

P-2082/04

Mogens Camre Ρόλος της Αραβικής Τράπεζας στη χρηµατοδότηση
παλαιστινιακών τροµοκρατικών ενεργειών

E-2083/04

André Brie Νέα µορφή του προγράµµατος KONVER για τα παλαιά
κράτη µέλη και επέκτασή του ώστε να καλύπτει τα  νέα
κράτη µέλη

E-2084/04

Dimitrios Papadimoulis Χρηµατοδότησεις Γ' ΚΠΣ στην τεχνική εκπαίδευση στην
Ελλάδα

E-2085/04

Eija-Riitta Korhola Εθνοτικές διακρίσεις όσον αφορά τη χρηµατοδότηση και τη
διαχείριση της ανοικοδόµησης στο Ιράκ

E-2086/04

Eija-Riitta Korhola ∆ηµοσιονοµικές ρυθµίσεις που αφορούν τα προγράµµατα
συνεργασίας για την ανάπτυξη

E-2087/04

Eija-Riitta Korhola Σύστηµα οργάνωσης της θαλάσσιας κυκλοφορίας στη
Βαλτική

E-2088/04

Philip Claeys Βραβείο ∆ηµοσιογραφίας 2004 "Ναι στις διαφορές - όχι στις
διακρίσεις"

E-2089/04

Philip Claeys Βραβείο ∆ηµοσιογραφίας 2004 "Ναι στη διαφορά, όχι στις
διακρίσεις". Κόστος και οργάνωση

E-2090/04

José Ribeiro e Castro Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Οσετία - Ανθρωπιστική
βοήθεια

E-2091/04

José Ribeiro e Castro Αφρική - Επιδηµία πολυοµελίτιδας E-2092/04

Kathy Sinnott Φθοριούχες ουσίες στα ύδατα P-2093/04

Christine De Veyrac ∆ιεύρυνση - Τουρκία P-2094/04

Cristiana Muscardini Τροµοκρατική σφαγή στην Οσετία P-2095/04

Georgios Karatzaferis Επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης E-2096/04

Eija-Riitta Korhola Σύµβαση για το Ευρωπαϊκό ∆ασικό Ινστιτούτο E-2097/04

Christine De Veyrac Ευρωπαϊκό σήµα - ολλανδική προεδρία E-2098/04
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Christine De Veyrac ∆ιεύρυνση - Τουρκία E-2099/04

Christine De Veyrac ∆ιεθνές εµπόριο - τροπολογία Byrd E-2100/04

Cristiana Muscardini Κανόνες για το ∆ιαδίκτυο E-2101/04

Cristiana Muscardini Η οµάδα πίεσης για το γάλα σε σκόνη E-2102/04

Marco Rizzo και Umberto
Guidoni

Κατάσταση της έρευνας στην Ιταλία E-2103/04

Frank Vanhecke Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίου για τον ρατσισµό και τη ξενοφοβία

E-2104/04

Frank Vanhecke ∆ιάταξη για τις Μειονότητες στην κοινή δήλωση ΕΕ -
Ρωσίας της 27ης Απριλίου 2004

E-2105/04

Frank Vanhecke Οικονοµική και πολιτική πίεση στη Νότια Αφρική στο
πλαίσιο της πολιτικής κυρώσεων κατά της Ζιµπάµπου

E-2106/04

Roberto Musacchio Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το κέντρο
µεταδόσεων σε µεσαία κύµατα της Blera

P-2107/04

Joost Lagendijk Χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις στον όµιλο RDM, εκ µέρους
της Havenbedrijf Rotterdam NV

P-2108/04

Jamila Madeira Πυρκαϊές στην Πορτογαλία P-2109/04

Christoph Konrad Εφαρµογή του κανονισµού για την απαλλαγή κατά
κατηγορία οχηµάτων µε κινητήρα

E-2110/04

Marie-Line Reynaud Χρήση της γαλλικής γλώσσας στα κοινοτικά θεσµικά όργανα E-2111/04

Herbert Bösch Ανάπτυξη της υπαίθρου E-2112/04

Koenraad Dillen ∆ηλώσεις του επιτρόπου κ. Bolkestein - ∆ιεύρυνση µε την
Τουρκία

E-2113/04

Erik Meijer Η σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004-2009 και οι
κατηγορίες κατά του αρµοδίου για την πολιτική του
ανταγωνισµού επιτρόπου για άνιση µεταχείριση
επιχειρήσεων

P-2114/04

Kathalijne Buitenweg Συνέπειες της πρόσφατης απόφασης του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου για την αλιεία οστρακοειδών (κυδωνιών) και
την εκµετάλλευση φυσικού αερίου στην Waddenzee

P-2115/04

Willi Piecyk Εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 της
Επιτροπής της 16ης ∆εκεµβρίου 2003 για την τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

E-2116/04
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Tobias Pflüger Απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος στη Γερµανία κατά του
καθηγητή Michael Csaszkóczy από τη Χαϊδελβέργη

E-2117/04

Georgios Karatzaferis Κόστος κατασκευής και χρήσης της "Αττικής Οδού" E-2118/04

Robert Evans Αναθεώρηση της νοµοθεσίας του Πακιστάν σχετικά µε τη
Βλασφηµία

E-2119/04

Robert Evans Dr Than Nyein E-2120/04

Robert Evans Αλιεία µε δίκτυα επιφανείας E-2121/04

Willy Meyer Pleite Άµεσες ενισχύσεις του ΕΓΤΠΕ Εγγυήσεων E-2122/04

Willy Meyer Pleite Επιπτώσεις των προτιµησιακών καθεστώτων εισαγωγής στις
αγροτικές αγορές

E-2123/04

Mathieu Grosch Αναγνώριση διπλωµάτων E-2124/04

Cristiana Muscardini Απατηλό ηλεκτρονικό ταχυδροµείο E-2125/04

Marco Rizzo και Umberto
Guidoni

Βιοµηχανικές συγχωνεύσεις και διασφάλιση των θέσεων
εργασίας - Υπόθεση Corsico στην Ιταλία

E-2126/04

Sebastiano Musumeci Θαλάσσια ρύπανση από τον καθαρισµό των δεξαµενών των
πλοίων

E-2127/04

Frank Vanhecke Η συµµετοχή υπηκόων άλλων κρατών µελών στις εκλογές
για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 1999 και
2004

E-2128/04

Sérgio Ribeiro και Ilda
Figueiredo

Αναθεώρηση του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης E-2129/04

Michl Ebner Εναρµόνιση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας E-2130/04

Bernat Joan i Marí Νοµική βάση για τις ολιγότερο διαδεδοµένες γλώσσες E-2131/04

Giovanni Pittella Αποκεντρωµένες υπηρεσίες E-2132/04

Koenraad Dillen Ένταξη της Τουρκίας / Πληροφορίες για βασανιστήρια E-2133/04

Philip Claeys ∆ηλώσεις του Επιτρόπου Verheugen στην Τουρκία E-2134/04

Sérgio Marques Επέκταση του αεροδροµίου του Funchal E-2135/04

Roberta Angelilli Προβλεπόµενες ενισχύσεις υπέρ των οδηγών ταξί της Ρώµης E-2136/04

Jan Mulder Συνδυασµός της οδηγίας για τη νιτρορύπανση µε την
αγροτική πολιτική

E-2137/04

Ilda Figueiredo Κοινοτικά επισιτιστικά προγράµµατα για τα ενδεέστερα
άτοµα στην ΕΕ

E-2138/04

Ilda Figueiredo Εγκαίνια νέου εργοστασίου της Lactogal στη Vila do Conde E-2139/04
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Ilda Figueiredo Χώρος υγειονοµικής ταφής "Aterro Sanitário do Oeste
(ASO)", στην Πορτογαλία

E-2140/04

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

E-2141/04

Ilda Figueiredo Μη ανανέωση της αλιευτικής συµφωνίας ΕΕ-Μαρόκου E-2142/04

Ilda Figueiredo Κλείσιµο της βιοµηχανίας υποδηµατοποιίας Gabor E-2143/04

Ilda Figueiredo Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη Σήραγγα των
Αmoreiras

E-2144/04

Ilda Figueiredo Υαλοβιοµηχανία στη Marinha Grande E-2145/04

Ilda Figueiredo Κατάργηση των ενισχύσεων στη βιοµηχανία
κονσερβοποίησης στην Πορτογαλία

E-2146/04

Ilda Figueiredo Στήριξη των ορυχείων της Panasqueira E-2147/04

Ilda Figueiredo Αποσπασµένοι και εποχιακοί εργαζόµενοι E-2148/04

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

E-2149/04

Ilda Figueiredo Κονδύλιο για τη στήριξη των γεωργών E-2150/04

Ilda Figueiredo Στήριξη των καλλιεργητών ευάλωτων περιοχών E-2151/04

Sérgio Ribeiro ∆ανεισµός βιβλίων από βιβλιοθήκες E-2152/04

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

E-2153/04

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

E-2154/04

Henrik Kristensen Μεταρρύθµιση των γεωργικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

E-2155/04

Konstantinos Hatzidakis Ναυάγια που πλήττουν το θαλάσσιο περιβάλλον στη
Μεσόγειο

E-2156/04

Georgios Karatzaferis ∆ηλώσεις του Επιτρόπου κ. Φερχόϊγκεν στην Άγκυρα E-2157/04

Roberta Angelilli Εικαζόµενη παραβίαση της Σύµβασης της Χάγης του 1980:
παράνοµη απαγωγή ανηλίκου τέκνου

E-2158/04

Roberta Angelilli Προστασία και διαφύλαξη των Θερµών του Stigliano E-2159/04

José Ribeiro e Castro Εµπάργκο στο πορτογαλικό βόειο κρέας E-2160/04

Chris Davies Το Ισραηλινό "Τείχος Ασφαλείας" της ∆υτικής Όχθης E-2161/04
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Chris Davies Το Ισραηλινό "Τείχος Ασφαλείας" της ∆υτικής Όχθης E-2162/04

Chris Davies Υδράργυρος σε αµαλγάµατα για το σφράγισµα δοντιών E-2163/04

Chris Davies Κλήσεις από κινητά τηλέφωνα E-2164/04

Chris Davies Θόρυβος από µηχανές πλοίων E-2165/04

Chris Davies Οδηγία για τις συσκευασίες E-2166/04

Chris Davies Πορτογαλία - Εφαρµογή της νοµοθεσίας για την
ατµοσφαιρική ρύπανση

E-2167/04

Chris Davies Σπάνιες ράτσες ζώων σε µονάδες εκτροφής E-2168/04

Chris Davies Απορρίµµατα E-2169/04

Chris Davies Κτήριο Berlaymont : χρήση παράνοµης ξυλείας E-2170/04

Chris Davies Οδηγία για τα πτηνά - Κύπρος E-2171/04

Chris Davies Αλιεία τόνου E-2172/04

Chris Davies Έλεγχος των αλιευτικών στόλων της ΕΕ E-2173/04

Chris Davies Φθορίωση E-2174/04

Chris Davies Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων E-2175/04

Mogens Camre Λαϊκή Οργάνωση - Μουτζαχεντίν του Ιράν (ΡΜΟΙ) E-2176/04

Proinsias De Rossa Συµµετοχή της Βιρµανίας στη Σύνοδο Κορυφής Ευρώπης-
Ασίας (ΑSΕΜ)

E-2177/04

Roberta Angelilli Ενισχύσεις για τη διοργάνωση εκδήλωσης που θα προωθεί
τον γαστρονοµικό και οινολογικό τουρισµό

E-2178/04

Marco Rizzo και Umberto
Guidoni

Λουκέτο στο εργοστάσιο Wella του Castiglione delle Stiviere
στη Μάντοβα της Ιταλίας

E-2179/04

Marie-Arlette Carlotti Μια πολιτική οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής
υπέρ της Κορσικής και των νησιωτικών περιοχών της
Ευρωπαϊκής ένωσης

P-2180/04

José García-Margallo y
Marfil

Υδαταγωγός Júcar - Vinalopó P-2181/04

Dimitrios Papadimoulis Ανθρώπινα δικαιώµατα στην Ίµβρο και ετήσια έκθεση για
την πρόοδο της Τουρκίας

P-2182/04

James Allister Αφερεγγυότητα του εργοστασίου IFI P-2183/04

Herbert Bösch Κίνδυνος της πολιτικής των ηµετέρων από την πρόσληψη
τέως υπαλλήλων των γραφείων των Επιτρόπων

E-2184/04
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Georgios Karatzaferis Παραβίαση του δικαιώµατος της ιδιοκτησίας στην Ελλάδα E-2185/04

Georgios Karatzaferis Απάλειψη της αναφοράς του θρησκεύµατος στις ταυτότητες E-2186/04

Eluned Morgan Το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο E-2187/04

Ακυρωθείσα ερώτηση E-2188/04

Ακυρωθείσα ερώτηση E-2189/04

Koenraad Dillen Η κοµµατική δραστηριότητα του επιτρόπου Louis Michel E-2190/04

Koenraad Dillen Παραβίαση του αποκλεισµού όπλων κατά του Σουδάν E-2191/04

Avril Doyle ∆ικαιώµατα των πολιτών στη Λετονία E-2192/04

Ilda Figueiredo Άνιση µεταχείριση πορτογάλου πολίτη E-2193/04

Ilda Figueiredo Κλείσιµο επιχειρήσεων µετά την είσπραξη κοινοτικών
ενισχύσεων

E-2194/04

Ilda Figueiredo Χρονικά όρια και υπηρεσία πτήσεως E-2195/04

Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou

Κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη Βόρεια Οσετία P-2196/04

Georgios Papastamkos Ο ρόλος της Επιτροπής ως προς την Κύπρο και την
τουρκοκυπριακή κοινότητα

P-2197/04

Jorgo Chatzimarkakis Αποδοχή µέσων πληρωµής σε πρατήρια καυσίµων στη
Γαλλία και το Βέλγιο

E-2198/04

Herbert Bösch Ατασθαλίες σε σχέση µε την ανακαίνιση του κτηρίου
Berlaymont

E-2199/04

Georgios Karatzaferis Κατεδάφιση κτιρίων στη Χειµάρα E-2200/04

Georgios Karatzaferis Κατεδάφιση κτιρίων στη Χειµάρα E-2201/04

Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou

Προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτικής κατά του AIDS E-2202/04

Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou

Προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτικής κατά του AIDS E-2203/04

James Allister Παράνοµη απόρριψη αποβλήτων στη Βόρειο Ιρλανδία E-2204/04

James Allister Παιδιατρική χειρουργική E-2205/04

James Allister Σχέδια πολεοδοµίας στην Ισπανία E-2206/04

Christine De Veyrac ∆ηµόσια υγεία - καπνός E-2207/04

Monica Frassoni Σχέδιο για την κατασκευή ακινήτων και γηπέδων γκολφ στην
Πελοπόννησο

E-2208/04
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Umberto Guidoni και
Marco Rizzo

Ο Παναµάς και οι ΗΠΑ αρνούνται να συµµετάσχουν στον
αγώνα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας

E-2209/04

Hans-Peter Martin Νέοι επίτροποι από την 1η Μαΐου 2004 E-2210/04

Christofer Fjellner Πώληση καπνού για εισπνοή στην Ευρωπαϊκή Ένωση P-2211/04

Péter Olajos Προσχώρηση της Ρουµανίας στην ΕΕ-Κλείσιµο του
κεφαλαίου περιβάλλον

P-2212/04

Véronique De Keyser Φύση των επαφών που διατηρεί η Επιτροπή P-2213/04

Manolis Mavrommatis Τηλεοπτικά δικαιώµατα - Τηλεόραση για όλους P-2214/04

Konstantinos Hatzidakis Συντήρηση του ορθόδοξου µνηµείου της Αγίας Σοφίας E-2215/04

Konstantinos Hatzidakis Στασιµότητα στη χρήση του διαδικτύου E-2216/04

Mario Mauro Ακύρωση της απόφασης ονοµασίας δρόµου στην Κοινότητα
Concorrezzo προς τιµή των θυµάτων της 11ης Σεπτεµβρίου

E-2217/04

Mario Mauro Ακύρωση της απόφασης ονοµασίας δρόµου στην Κοινότητα
Concorrezzo προς τιµή των θυµάτων της 11ης Σεπτεµβρίου

E-2218/04

Rebecca Harms Αναστολή της αδείας φόρτωσης αµερικανικών όπλων
πλουτωνίου· ατύχηµα στη γαλλική πυρηνική µονάδα του
Cadarache

P-2219/04

Raül Romeva i Rueda Κράτηση του Rafique al Islam, εκπροσώπου της ICBL
(∆ιεθνής Εκστρατεία για την Απαγόρευση των Ναρκών κατά
Προσώπων στο Μπαγκλαντές)

E-2220/04

Raül Romeva i Rueda Απεργία πείνας Παλαιστινίων κρατουµένων E-2221/04

Raül Romeva i Rueda Συστάσεις της Επιτροπής Αλήθειας και Συµφιλίωσης του
Περού

E-2222/04

Ewa Hedkvist Petersen Μελέτη σκοπιµότητας, Ασφάλεια των Πεζών και τεστ ΕΕCV P-2223/04

Ioannis Varvitsiotis και
Konstantinos Hatzidakis

Θρησκευτική ελευθερία της ελληνικής µειονότητας στην
Αλβανία

E-2224/04

Geoffrey Van Orden Ενηµερωτική εκστρατεία για το Σύνταγµα της Ευρώπης E-2225/04

Geoffrey Van Orden Ενηµερωτική εκστρατεία για το Σύνταγµα της Ευρώπης E-2226/04

Esko Seppänen Η δηµιουργία Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τη Χηµεία E-2227/04

Esko Seppänen Η οδηγία σχετικά µε τις υπηρεσίες E-2228/04

Giovanni Pittella, Michele
Santoro και Alfonso
Andria

Αποθήκευση απορριµµάτων E-2229/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Erik Meijer Η υπόσχεση µελλοντικής Επιτρόπου να µην εκτελεί όλα της
τα καθήκοντα για να µην οδηγηθεί σε ένα σύγκρουση
καθηκόντων

E-2230/04

Ieke van den Burg Ελευθέρωση της αγοράς ανταλλακτικών αυτοκινήτων E-2231/04

Jules Maaten Ευρωπαίοι κρατούµενοι σε φυλακές της Ταϊλάνδης E-2232/04

Caroline Lucas Η έρευνα των παραγόντων που διαταράσσουν τη
φυσιολογική ενδοκρινική λειτουργία

E-2233/04

Piia-Noora Kauppi Ο ανταγωνισµός στις αρχιτεκτονικές υπηρεσίες E-2234/04

Margrietus van den Berg Παραγραφή χρεών και ποσοστό ΕΑΑ (Επίσηµη
Αναπτυξιακή Αρωγή)

E-2235/04

Luciana Sbarbati Κατάσταση στο Ιράκ P-2236/04

Brice Hortefeux Προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση P-2237/04

Baroness Sarah Ludford Αποκατάσταση θυµάτων του πολέµου στην Τσεχία E-2238/04

Brice Hortefeux Η πολιτική κατά της τροµοκρατίας E-2239/04

Brice Hortefeux Το άχθος της γραφειοκρατίας E-2240/04

Brice Hortefeux Η κατάργηση των κερµάτων λεπτού του ευρώ E-2241/04

Mario Borghezio Ανάµιξη του Μαρόκου στις τροµοκρατικές ενέργειες της
Μαδρίτης;  Να πάρει θέση η ΕΕ

E-2242/04

Mario Borghezio Ανάµιξη του Μαρόκου στις τροµοκρατικές ενέργειες της
Μαδρίτης; Να πάρει θέση η ΕΕ

E-2243/04

Philip Bradbourn Ηµέρα χωρίς Αυτοκίνητο E-2244/04

Simon Coveney Μεταχείριση ανάπηρων παιδιών στη Τσεχική ∆ηµοκρατία E-2245/04

José Ribeiro e Castro ΈΗΤΖ - αύξηση των κρουσµάτων κατά γεωµετρική πρόοδο E-2246/04

José Ribeiro e Castro ΟΗΕ - Κίνδυνος λειτουργικής κατάρρευσης E-2247/04

José Ribeiro e Castro Κατάσταση επείγουσας ανάγκης στην περιοχή των Μεγάλων
Λιµνών

E-2248/04

José Ribeiro e Castro Ζιµπάµπουε - η κυριότητα των χρυσωρυχείων E-2249/04

José Ribeiro e Castro ∆ραστηριότητες στον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας στη
Βόρεια Κορέα

E-2250/04

José Ribeiro e Castro Ιράν - Πυρηνικό πρόγραµµα E-2251/04

Satu Hassi Μέτρα για την καταπολέµηση της παράνοµης υλοτόµησης
και εµπορίας ξυλείας

E-2252/04
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Arlene McCarthy Χρηµατοδότηση της ΕΕ για τη βορειοανατολική περιφέρεια
του Ηνωµένου Βασιλείου µεταξύ 1999-2003

P-2253/04

Georgios Karatzaferis "Παραολυµπιακοί Αγώνες" E-2254/04

Georgios Karatzaferis ∆ηµοσιεύµατα για το αεροδρόµιο της Αθήνας E-2255/04

Graham Watson Θρησκευτικοί διωγµοί στην Ερυθραία E-2256/04

Manolis Mavrommatis Η χρήση αναβολικών στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

E-2257/04

Marie-Line Reynaud Η αναγνώριση των διπλωµάτων και επαγγελµατικών
προσόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο

E-2258/04

Glenys Kinnock Απαγωγή του Peter Shaw P-2259/04

Dimitrios Papadimoulis ∆ηλώσεις του κ. Gerrit Zalm σχετικά µε τον ευρωπαϊκό
κινηµατογράφο

E-2260/04

Georgios Karatzaferis Ρύπανση της Λίµνης Κορώνειας στην Ελλάδα E-2261/04

Phillip Whitehead Συνθήκη για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συντάγµατος:
πρόβλεψη για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια για τους πολίτες
κράτους µέλους που αποχωρεί από τη Ευρωπαϊκή Ένωση;

E-2262/04

Koenraad Dillen Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Τουρκία
(κρατική παρέµβαση στην εκπαίδευση)

E-2263/04

Andreas Mölzer Σλοβενικός γλωσσικός νόµος P-2264/04

Vittorio Agnoletto Άκρως επικίνδυνη κατάσταση για εργαζόµενους και
πληθυσµό στο  λιµάνι διακίνησης πετρελαιοειδών της
Genova

P-2265/04

Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou

Κοινοτική βοήθεια για το Σουδάν E-2266/04

Herbert Bösch Πιστώσεις της ΕΕ για το "Ski Indoor Amnéville" E-2267/04

Herbert Bösch Αναδιοργάνωση της OLAF (Υπηρεσία για την
Καταπολέµηση της Απάτης)

E-2268/04

Karl-Heinz Florenz Καταχώρηση GC 070 του Κανονισµού 259/93 ΕΟΚ για την
εποπτεία και τον έλεγχο της µεταφοράς αποβλήτων από και
προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

E-2269/04

Mathieu Grosch Η οδηγία " Bolkestein" και ο τοµέας των µεταφορών E-2270/04

Manolis Mavrommatis ∆ραστηριότητες τηλεοπτικής ραδιοφωνίας E-2271/04

Manolis Mavrommatis ∆ραστηριότητες τηλεοπτικής ραδιοφωνίας E-2272/04

Ilda Figueiredo Κατασκευή συστήµατος καθαρισµού λυµάτων E-2273/04
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Ilda Figueiredo ∆ιακριτική µεταχείριση εις βάρος πορτογάλου πολίτη E-2274/04

Ilda Figueiredo ∆ιακρίσεις εις βάρος πορτογάλων εργαζοµένων στη Βόρεια
Θάλασσα

E-2275/04

Christopher Heaton-Harris Συνταξιοδοτικά συστήµατα P-2276/04

Seán Ó Neachtain Εκκρεµείς υποθέσεις υιοθεσίας παιδιών από τη Ρουµανία P-2277/04

Edith Mastenbroek Πρόταση της Γαλλικής, Ιρλανδικής και Βρετανικής
Κυβέρνησης προς το Συµβούλιο για την εφαρµογή της
υποχρεωτικής διατήρησης δεδοµένων

P-2278/04

Anne Jensen Γερµανικά τέλη διοδίων - εφαρµογή και παροχή συστηµάτων
OBU

E-2279/04

Horst Schnellhardt Νοµοθετικές προτάσεις της σηµερινής Επιτροπής (υπό την
προεδρία Prodi)

E-2280/04

Dimitrios Papadimoulis Ρύπανση της λίµνης Κορώνειας E-2281/04

Ignasi Guardans Cambó Εκτροπή µεταξύ των ποταµών Σούκερ και Βιναλοπό E-2282/04

Ignasi Guardans Cambó Προστασία της "Αλµπουφέρα" της Βαλένθια E-2283/04

Ignasi Guardans Cambó Eπιχορηγήσεις για την χειρόσφαιρα "Pilota - Jeu de Balle" E-2284/04

Ignasi Guardans Cambó Αναζωογόνηση των παραλίων της Βαλένθια E-2285/04

Ignasi Guardans Cambó Οικολογική καταστροφή στην Serra Mariola (Αυτόνοµη
Κοινότητα της Βαλένθια)

E-2286/04

Ignasi Guardans Cambó Οικολογική καταστροφή στην Serra Mariola (Αυτόνοµη
Κοινότητα της Βαλένθια)

E-2287/04

Ignasi Guardans Cambó Οικολογική καταστροφή στην Serra Mariola (Αυτόνοµη
Κοινότητα της Βαλένθια)

E-2288/04

Ignasi Guardans Cambó Οικολογική καταστροφή στην Serra Mariola (Αυτόνοµη
Κοινότητα της Βαλένθια)

E-2289/04

Mario Borghezio Πρόταση νόµου στην Τουρκία για την επιβολή κυρώσεων
λόγω "φλερτ"

E-2290/04

Esko Seppänen Εθνικές ενισχύσεις στη γεωργία P-2291/04

Paul Rübig Mercosur/ΓΣΕΥ- Mode 4 E-2292/04

Cristiana Muscardini Προστασία των πολιτών της ΕΕ σε κράτη εκτός της Ευρώπης E-2293/04

Cristiana Muscardini Οικονοµικές ενισχύσεις της ΕΕ προς την Παλαιστινιακή
Εθνική Αρχή (ΠΕΑ)

E-2294/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Mercosur/ΓΣΕΥ- Mode 4 P-2295/04
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Willy Meyer Pleite Κατάσταση των ναυπηγείων στην Ισπανία P-2296/04

Georgios Karatzaferis Εγκατάλειψη της υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενου από
την ΕΕ δορυφορικού συστήµατος διάσωσης στην Ελλάδα

E-2297/04

Georgios Karatzaferis Κλείσιµο µειονοτικών σχολείων στην Αλβανία E-2298/04

Ακυρωθείσα ερώτηση E-2299/04

Bill Newton Dunn Προτάσεις της υπηρεσίας Eurocontrol E-2300/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Αλιευτικός τοµέας και άνοδος της τιµής των καυσίµων E-2301/04

Thijs Berman και Dorette
Corbey

Νωπό κρέας πουλερικών E-2302/04

Edite Estrela Πρόσληψη υπαλλήλων E-2303/04

Willi Piecyk Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την οδηγία
2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς
τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον

E-2304/04

Jules Maaten Αίτηµα του ολλανδικού φορέα  LSA (Συνοικιακά
Συµβούλια) για παροχή επιχορηγήσεων κατά την ∆ιάσκεψη
της ΕΕ 26/27 Νοεµβρίου  2004

E-2305/04

Salvador Garriga Polledo Κοινοτικές ενισχύσεις για δηµοσιεύσεις µε σκοπό την
προβολή των θεµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-2306/04

Salvador Garriga Polledo Προώθηση της διδασκαλίας της ισπανικής γλώσσας στα
σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Βραζιλία

E-2307/04

Salvador Garriga Polledo Σχέσεις της Επιτροπής µε τις διάφορες εθνικές ακαδηµίες
τεχνών, επιστηµών και γραµµάτων

E-2308/04

Marie-Line Reynaud Ευρωπαϊκές σηµαίες E-2309/04

Roberta Angelilli Σχέδιο για τις ανταλλαγές Ευρωπαίων καλλιτεχνών και
έργων τέχνης

E-2310/04

Roberta Angelilli Κατάσταση του σωφρονιστικού τοµέα στην Ιταλία E-2311/04

Roberta Angelilli Προστασία και διατήρηση των συµβασιούχων στα ιταλικά
προξενεία.

E-2312/04

Roberta Angelilli Ευρωπαϊκό σχέδιο κοινωνικής διαµεσολάβησης. E-2313/04

Roberta Angelilli Εκσυγχρονισµός των διατάξεων σχετικά µε την προστασία
της ψυχικής υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

E-2314/04

Roberta Angelilli Σχέδιο για τη δηµιουργία πολυδύναµων κέντρων πρόληψης
και έγκαιρης διάγνωσης όγκων µέσα σε εµπορικά κέντρα
ανοικτά ιδίως κατά τις αργίες (www.aispo2000.it )

E-2315/04
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José Ribeiro e Castro Ζιµπάµπουε - συγκοµιδή και διανοµή των τροφίµων E-2316/04

José Ribeiro e Castro Αλ-Κάιντα:  ενδείξεις περί διασυνδέσεων :  Καταπολέµηση
της τροµοκρατίας

E-2317/04

Bart Staes Ευρωπαϊκές οδηγίες για το θόρυβο P-2318/04

Konstantinos Hatzidakis Καταπολέµηση του ηλεκτρονικού εγκλήµατος στην ΕΕ E-2319/04

Avril Doyle Πώληση οχηµάτων µε κινητήρα - Νοµοθεσία περί οµαδικών
εξαιρέσεων

E-2320/04

Jules Maaten Το κάδµιο E-2321/04

Henrik Lax Καθαρισµός υδάτων στην Αγία Πετρούπολη E-2322/04

Rolandas Pavilionis Γλωσσικές µεταρρυθµίσεις λόγω της χρήσης της λέξης
"euro" και συνακόλουθες µη οικονοµικές ζηµίες

E-2323/04

Rolandas Pavilionis Γλωσσικές µεταρρυθµίσεις λόγω της χρήσης της λέξης
"euro" και συνακόλουθες µη οικονοµικές ζηµίες

E-2324/04

Rolandas Pavilionis Απαραίτητες γλωσσικές µεταρρυθµίσεις λόγω της χρήσης
της λέξης "euro" και ισοτιµία όλων των επίσηµων γλωσσών
της ΕΕ

E-2325/04

Rolandas Pavilionis Απαραίτητες γλωσσικές µεταρρυθµίσεις λόγω της χρήσης
της λέξης "euro" και ισοτιµία όλων των επίσηµων γλωσσών
της ΕΕ

E-2326/04

Rolandas Pavilionis Χρήση της λέξης "euro" βάσει των παλαιών επισήµων
γλωσσών της ΕΕ

E-2327/04

Rolandas Pavilionis Χρήση της λέξης "euro" στις νέες επίσηµες γλώσσες της ΕΕ E-2328/04

Rolandas Pavilionis Χρήση της λέξης "euro" και ανάγκη προσθήκης ενός
ξεχωριστού άρθρου στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 974/98 στη
θέση µιας αιτιολογικής σκέψης

E-2329/04

Rolandas Pavilionis Χρήση της λέξης "euro" και ανάγκη προσθήκης ενός
ξεχωριστού άρθρου στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 974/98 στη
θέση µιας αιτιολογικής σκέψης

E-2330/04

Rolandas Pavilionis Απαιτούµενες γλωσσικές µεταρρυθµίσεις λόγω της χρήσης
της λέξης "euro" και επικουρικότητα

E-2331/04

Rolandas Pavilionis Απαιτούµενες γλωσσικές µεταρρυθµίσεις λόγω της χρήσης
της λέξης "euro" και επικουρικότητα

E-2332/04

Rolandas Pavilionis Απαιτούµενες γλωσσικές µεταρρυθµίσεις λόγω της χρήσης
της λέξης "euro" και όρια της ευρωπαϊκής πολιτιστικής στον
τοµέα του πολιτισµού

E-2333/04
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Rolandas Pavilionis Απαιτούµενες γλωσσικές µεταρρυθµίσεις λόγω της χρήσης
της λέξης "euro" και όρια της ευρωπαϊκής πολιτιστικής στον
τοµέα του πολιτισµού

E-2334/04

Rolandas Pavilionis Απαιτούµενες γλωσσικές µεταρρυθµίσεις λόγω της χρήσης
της λέξης "euro" και γερµανική γλώσσα

E-2335/04

Rolandas Pavilionis Απαιτούµενες γλωσσικές µεταρρυθµίσεις λόγω της χρήσης
της λέξης "euro" και γερµανική γλώσσα

E-2336/04

Rolandas Pavilionis Απαιτούµενες γλωσσικές µεταρρυθµίσεις λόγω της χρήσης
της λέξης "euro" και σχολεία

E-2337/04

Rolandas Pavilionis Απαιτούµενες γλωσσικές µεταρρυθµίσεις λόγω της χρήσης
της λέξης "euro" και σχολεία

E-2338/04

Rolandas Pavilionis Απαιτούµενες γλωσσικές µεταρρυθµίσεις λόγω της χρήσης
της λέξης "euro" και καθηγητές φιλολόγους

E-2339/04

Rolandas Pavilionis Απαιτούµενες γλωσσικές µεταρρυθµίσεις λόγω της χρήσης
της λέξης "euro" και καθηγητές φιλολόγους

E-2340/04

Rolandas Pavilionis Απαιτούµενες γλωσσικές µεταρρυθµίσεις λόγω της χρήσης
της λέξης "euro" και γραµµατικές γνώσεις αρκετών
εκατοµµυρίων ευρωπαίων πολιτών

E-2341/04

Rolandas Pavilionis Απαιτούµενες γλωσσικές µεταρρυθµίσεις λόγω της χρήσης
της λέξης "euro" και γραµµατικές γνώσεις αρκετών
εκατοµµυρίων ευρωπαίων πολιτών

E-2342/04

Francesco Speroni Σκοπιµότητα µη επιβάρυνσης του δωρεάν δανεισµού από
δηµόσια ιδρύµατα

P-2343/04

Cristiana Muscardini Απαγόρευση εισόδου στη Λιβύη εις βάρος Ιταλών υπηκόων E-2344/04

Cristiana Muscardini Απαγόρευση εισόδου στη Λιβύη εις βάρος Ιταλών υπηκόων E-2345/04

Antonio Di Pietro Τροποποίηση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα E-2346/04

Mario Mauro Εκστρατεία "Όχι στον επί πληρωµή δανεισµό από
βιβλιοθήκες"

E-2347/04

Adriana Poli Bortone ∆ολοφονία του Daniele Caraffa, φοιτητή του προγράµµατος
ERASMUS

E-2348/04

Philip Claeys Βρετανικά σχέδια για αποκλεισµό των µελών του BNP
(Βρετανικού Εθνικού Κόµµατος) από τη δηµόσια διοίκηση

E-2349/04

Philip Claeys Έκθεση σε τέντα τσίρκου, στην πλατεία Schuman στις
Βρυξέλλες

E-2350/04

Philip Claeys Πιθανός συνδυασµός των δηµοψηφισµάτων σχετικά µε το
Ευρωπαϊκό Σύνταγµα και την ένταξη της Τουρκίας

E-2351/04
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Joachim Wuermeling Θεώρηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση P-2352/04

Joachim Wuermeling Χορήγηση θεώρησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση E-2353/04

Catherine Stihler Κακοµεταχείριση των λαγωνικών που συµµετέχουν σε
κυνοδροµίες

E-2354/04

Panagiotis Beglitis Νέα λογιστική ρύθµιση σε σχέση µε το δηµόσιο έλλειµµα και
το δηµόσιο χρέος της Ελλάδας

P-2355/04

Avril Doyle Πώληση πακέττου τηλεοπτικών δικαιωµάτων από τη
Βρετανική Ποδοσφαιρική Ένωση Α΄ Κατηγορίας - πρακτικές
που στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό

P-2356/04

Niels Busk ∆ιακοπή γεωργικής ενίσχυσης P-2357/04

Manolis Mavrommatis Μετεγκαταστάσεις εταιριών εκτός ΕΕ E-2358/04

Panagiotis Beglitis Ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους της Γρενάδας και
της Αιτής λόγω των φυσικών καταστροφών

E-2359/04

Jean Lambert Εκκαθάριση επιταγών σε τράπεζες  του ΗΒ E-2360/04

Bill Newton Dunn Προµήθεια εξοπλισµού των αστυνοµικών οργάνων E-2361/04

Agustín Díaz De Mera
García Consuegra

Παραχάραξη του ευρώ E-2362/04

Agustín Díaz De Mera
García Consuegra

Παραχάραξη του ευρώ E-2363/04

Cristiana Muscardini Το φάρµακο σωµατοστατίνη: από τα φαρµακεία στα
νοσοκοµεία

E-2364/04

Johannes Swoboda Αντίθεση του νόµου για τη διάρθρωση των οµοσπονδιακών
σιδηροδρόµων του 2003 (εφηµερίδα των οµοσπονδιακών
νόµων της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας 138/2003) προς την
οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την ανάπτυξη των
κοινοτικών σιδηροδρόµων

P-2365/04

Georgios Karatzaferis Τρόπος σύνταξης των εγγράφων των εθνικών διοικήσεων
των κρατών µελών

P-2366/04

Michael Cramer Οδηγία 2002/24/ΕΚ E-2367/04

Georgios Karatzaferis Η αναγνώριση των διπλωµάτων Κέντρων Ελευθέρων
Σπουδών στην Ελλάδα

E-2368/04

Georgios Karatzaferis Αµοιβές των εργαζοµένων στην Ελλάδα, πληθωρισµός και
δηµοσιονοµικό έλλειµµα

E-2369/04

Brice Hortefeux Είσπραξη αντικανονικώς καταβληθέντων ποσών E-2370/04

Brice Hortefeux Εναρµόνιση των ευρωπαϊκών στατιστικών µέσων E-2371/04
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Brice Hortefeux ∆ηµοσίευση των ελληνικών ελλειµµάτων E-2372/04

Frank Vanhecke Η Ολλανδική προεδρία της Ε Ε και οι κοινοτικές συµφωνίες
επανεισδοχής

E-2373/04

Frank Vanhecke Απουσία της ρήτρας για τα ναρκωτικά από τη συµφωνία
σύνδεσης µεταξύ Ε Ε και Μαρόκο

E-2374/04

Frank Vanhecke Επιπτώσεις από το ενδεχόµενο αρνητικής απάντησης στο
δηµοψήφισµα για το ευρωπαϊκό σύνταγµα σε ορισµένα
κράτη µέλη

E-2375/04

Frank Vanhecke Επιχορηγήσεις πολιτικών κοµµάτων που εκφράζονται κατά
του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος

E-2376/04

Ilda Figueiredo ∆ιαδικασία για τον καθορισµό της ποσότητας νερού που
χρησιµοποιείται για την κατάψυξη των αλιευµάτων

E-2377/04

Ilda Figueiredo Μισθολογικές διακρίσεις εις βάρος γυναικών εργαζοµένων
στον εργοστάσιο της Rohde

E-2378/04

Dimitrios Papadimoulis Υπολογισµός του αριθµού των οµαδικών απολύσεων E-2379/04

Graham Watson Υπηρεσία Εξωτερικών Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης E-2380/04

Graham Watson Ελευθερία των µέσων µαζικής ενηµέρωση στο Χονγκ-Κονγκ E-2381/04

Antonio Di Pietro Κατασκευή θερµοηλεκτρικού σταθµού στην περιοχή Valle
del Biferno

E-2382/04

José Ribeiro e Castro ∆εύτερη σύνοδος κορυφής ΕΕ-Αφρικής E-2383/04

José Ribeiro e Castro ∆εύτερη σύνοδος κορυφής ΕΕ-Αφρικής E-2384/04

José Ribeiro e Castro Τουρκικός ποινικός κώδικας - ελευθερία έκφρασης E-2385/04

José Ribeiro e Castro Μεταρρύθµιση του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων
Εθνών

E-2386/04

José Ribeiro e Castro Κοινωνική Πλατφόρµα των ευρωπαϊκών ΜΚΟ E-2387/04

José Ribeiro e Castro Παραποίηση των ελληνικών λογαριασµών - Σύµφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ)

E-2388/04

Graham Watson Κοινός µισθός για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

E-2389/04

Raül Romeva i Rueda Συνέχιση του εµπάργκο όπλων της ΕΕ για την Κίνα E-2390/04

Ulrich Stockmann Χρηµατοδότηση ενισχυµένων µέτρων ασφαλείας στα
αεροδρόµια της Κοινότητας

E-2391/04

Konrad Szymański Η έκθεση στο Rond-Point Schuman στις Βρυξέλλες E-2392/04
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Georgios Karatzaferis Τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της Ρουµανίας για τις
υιοθεσίες παιδιών

E-2393/04

Georgios Karatzaferis Πρόσβαση στο µητρώο οδηγών λεωφορείων και φορτηγών
στην Ελλάδα

E-2394/04

Georgios Karatzaferis Ελεύθερη κυκλοφορία ιερέων στην FYROM E-2395/04

Glenys Kinnock Ζιµπάµπουε E-2396/04

Janelly Fourtou Ενδεχόµενη κατάργηση της παροχής τροφίµων από τα
πλεονάσµατα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

E-2397/04

Koenraad Dillen Περιορισµοί στην ελευθερία έκφρασης γνώµης στην Τουρκία E-2398/04

Graham Watson Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τη ∆ιαχείριση της
Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα και
Γιβραλτάρ

E-2399/04

Christopher Heaton-Harris Ξένο συνάλλαγµα στην ευρωζώνη E-2400/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Ενισχύσεις για την αντιµετώπιση των συνεπειών των
δασικών πυρκαγιών

E-2401/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Ευρωπαϊκή διάσκεψη για τη συµµετοχή των πολιτών στην
καταπολέµηση των δασικών πυρκαγιών

E-2402/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Ενισχύσεις για την αντιµετώπιση των συνεπειών των
δασικών πυρκαγιών

E-2403/04

Christopher Heaton-Harris Eurostat E-2404/04

Christopher Heaton-Harris Ασφάλεια αεροδροµίων και πτήσεων E-2405/04

Claude Moraes Σχέδια για την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης και
εµπορίας γυναικών από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση

P-2406/04

Michl Ebner Ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την Κροατία E-2407/04

Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou

Οδική ασφάλεια και κοινοτική νοµοθεσία E-2408/04

Monica Frassoni και
Hélène Flautre

Εξαφάνιση 14 βουλγάρων ναυτικών από το πλήρωµα του
πετρελαιοφόρου "Hera"

E-2409/04

Monica Frassoni και
Hélène Flautre

Εξαφάνιση 14 βουλγάρων ναυτικών από το πλήρωµα του
πετρελαιοφόρου "Hera"

E-2410/04

Roger Helmer Σιδηροδροµικά εισιτήρια- ∆ιακρίσεις βάσει του τόπου
διαµονής

E-2411/04

David Martin Tenzin Deleg Rinpoche E-2412/04
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Charles Tannock Κράτηση Βουδιστών στις φυλακές του Βιετνάµ E-2413/04

Bernat Joan i Marí Λειτουργία του δικαστικού συστήµατος στη Ρουµανία E-2414/04

Péter Olajos Ενισχύσεις της ΕΕ για την αντιµετώπιση της ρύπανσης στην
Ευρώπη

E-2415/04

Mario Mauro Προστασία των µειονοτικών γλωσσών E-2416/04

Philip Claeys Απουσία του θέµατος της υποψηφιότητας της Τουρκίας για
προσχώρηση στην Ένωση στις σφυγµοµετρήσεις του
Ευρωβαροµέτρου

E-2417/04

Bart Staes ∆ιευκρίνιση των κανόνων µε αφορµή την απόφαση Vergy E-2418/04

Carlos Coelho Αναγνώριση πιστοποιητικών σπουδών ξένων φοιτητών E-2419/04

Carlos Coelho Αναγνώριση πιστοποιητικών σπουδών ξένων φοιτητών E-2420/04

Paulo Casaca Αλιεία από σκάφη που δεν ανήκουν στις Αζόρες σε
απόσταση δώδεκα µιλίων νότια του Monte Brasil, νήσος
Terceira

P-2421/04

Angelika Niebler Ελλάδα - τέλος εισόδου στη χώρα για τα σκάφη αναψυχής E-2422/04

Graham Watson Περιορισµοί στις εισαγωγές φορολογηµένων και
δασµολογηµένων προϊόντων καπνού προς το ΗΒ από οχτώ
νέα κράτη µέλη της ΕΕ

E-2423/04

Willy Meyer Pleite ∆ασικές πυρκαϊές στην Ανδαλουσία E-2424/04

Robert Goebbels Ίδρυµα Paul Finet E-2425/04

Robert Goebbels Eurostat E-2426/04

Erik Meijer Προστασία της φύσης, του τοπίου και του περιβάλλοντος
διαβίωσης των κατοίκων σε περίπτωση κατασκευής του
αυτοκινητοδρόµου Α74 που ενώνει την Γερµανία µε την
ολλανδική πόλη Venlo

E-2427/04

Margrietus van den Berg Η ελευθερία του Τύπου στην Ρουάντα P-2428/04

Ivo Belet Νυκτερινές πτήσεις P-2429/04

Georgios Karatzaferis Τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της Ρουµανίας για τις
υιοθεσίες παιδιών

P-2430/04

Dimitrios Papadimoulis Αποκλίσεις στη δηµοσιονοµική πολιτική της Ελλάδας P-2431/04

Christopher Huhne Τα καρτέλ και το δίκαιο του ανταγωνισµού P-2432/04

Paulo Casaca Πολιτική και κοµµατική προπαγάνδα µε κοινοτικά κονδύλια P-2433/04

Mogens Camre Αναγνώριση της Ταϊβάν E-2434/04
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Michl Ebner Κατάσταση στην Τσετσενία E-2435/04

Ruth Hieronymi Τοµέας εφαρµογής της πρότασης οδηγίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά µε υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
(CΟΜ(2004) 0002 τελικό).

E-2436/04

Renate Sommer ∆ιαλειτουργικότητα ηλεκτρονικών συστηµάτων διοδίων E-2437/04

Dimitrios Papadimoulis Ανεργία στην Ελλάδα E-2438/04

Georgios Karatzaferis "Πάρκο Κεραιών" στην Αττική και κίνδυνοι για το
περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία

E-2439/04

Zsolt Becsey Αντι-ουγγρικές βιαιότητες στη Βοϊβοδίνα E-2440/04

Esko Seppänen Η φορολόγηση της εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων E-2441/04

Marco Pannella Υποκαπνισµοί στην Κολοµβία E-2442/04

Erik Meijer Υπονόµευση του ευρωπαϊκού κώδικα συµπεριφοράς για τις
εξαγωγές όπλων εξαιτίας της συνεργασίας µε επιχειρήσεις σε
µη κράτη µέλη και της δυνατότητας διαφορετικής ερµηνείας

E-2443/04

Erik Meijer Ντάµπιγκ δωρεάν αεροπορικών εισιτηρίων στη Γερµανία
από την γνωστή για την εξοντωτική της τιµολογιακή
πολιτική, αεροπορική εταιρεία Ryanair  χάρη σε εκπτώσεις
για την χρησιµοποίηση επιδοτουµένων µε δηµόσια χρήµατα
αεροδροµίων

E-2444/04

Ilda Figueiredo Κοινοτικές ενισχύσεις στην πολυεθνική ECCO E-2445/04

Paul van Buitenen Έλεγχος σχετικά µε τις προσλήψεις P-2446/04

Dimitrios Papadimoulis Ενσωµάτωση της οδηγίας 1999/70/ΕΚ στην Ελληνική
Νοµοθεσία

E-2447/04

Ioannis Varvitsiotis Νέος τουρκικός ποινικός κώδικας E-2448/04

Agustín Díaz De Mera
García Consuegra

Σύστηµα πληροφοριών της Europol (EIS) E-2449/04

Teresa Riera Madurell Υιοθεσία παιδιών από τη Ρουµανία E-2450/04

Roberta Angelilli Χρηµατοδοτήσεις για τον παράκτιο τουρισµό E-2451/04

Roberta Angelilli Καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης στις χώρες της ΕΕ E-2452/04

Albert Maat Οι πληθυσµοί  αντιλόπης είδους Saiga στην Κεντρική Ασία,
Ρωσία και Μογγολία

E-2453/04

José Ribeiro e Castro Γρίπη των πουλερικών - µετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο E-2454/04

José Ribeiro e Castro Τοµέας κλωστοϋφαντουργίας και έτοιµου ενδύµατος -
ρήτρες διασφάλισης έναντι των κινεζικών εξαγωγών

E-2455/04
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José Ribeiro e Castro 11 Μαρτίου. Ευρωπαϊκή ηµέρα εις µνήµην των θυµάτων της
τροµοκρατίας

E-2456/04

José Ribeiro e Castro 11 Μαρτίου. Ευρωπαϊκή ηµέρα εις µνήµην των θυµάτων της
τροµοκρατίας

E-2457/04

Carlos Coelho ∆ηµοσίευση των αποφάσεων P-2458/04

Péter Olajos Αύξηση του ποσοστού ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-2459/04

Monica Frassoni Επέκταση της στρατιωτικής βάσης στο χώρο Natura 2000
της La Maddalena στη Σαρδηνία - Συνέχεια της γραπτής
ερώτησης Ε-3157/03

E-2460/04

Cristiana Muscardini Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων και επιπτώσεις της στην
απασχόληση

E-2461/04

Dan Jørgensen Μεθυλδιβρωµο-γλουταρονιτρίλιο σε σαπούνι E-2462/04

Dan Jørgensen Natura 2000: ευπαθείς στο άζωτο περιοχές E-2463/04

Antonio Di Pietro Σιδηροδροµική σύνδεση Τορίνο - Λιόνε E-2464/04

Bart Staes Ποιότητα των αερίων εξατµίσεως όταν χρησιµοποιούνται
ζωικά απόβλητα για την κατασκευή βιοκαυσίµων

E-2465/04

José Ribeiro e Castro Τουρκία. - Ισλαµική ∆ιάσκεψη - Κύπρος E-2466/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Ενισχύσεις στις µεικτές αλιευτικές εταιρίες P-2467/04

Luciana Sbarbati ∆ιάθεση πόρων για τις αδελφοποιήσεις για το έτος 2005 P-2468/04

Dimitrios Papadimoulis Εφαρµογή της οδηγίας 2000/43/ΕΚ E-2469/04

Georgios Karatzaferis ∆ιορισµός ∆ιευθυντού τού E.C.B.C. E-2470/04

Georgios Karatzaferis Ρατσιστική πολιτική κατά των µη µουσουλµάνων κατοίκων
της Ίµβρου, της Τενέδου και της Κων/πολης

E-2471/04

Georgios Karatzaferis Το έγκληµα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών E-2472/04

Georgios Karatzaferis Λαθροµετανάστες στην Ε.Ε. E-2473/04

Georgios Karatzaferis Ανεπαρκείς κτηνιατρικοί έλεγχοι στην Ελλάδα E-2474/04

Sir Robert Atkins Εναέρια ασφάλεια E-2475/04

Glyn Ford Υπέρλαφρα ιπτάµενα σκάφη E-2476/04

Luciana Sbarbati Υιοθεσίες στη Ρουµανία E-2477/04

Dirk Sterckx Αδυναµία ασφαλίσεως ορισµένων κινδύνων κατόπιν της
11ης Σεπτεµβρίου

P-2478/04
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Hynek Fajmon Αύξηση των δασµών εισαγωγής εκ µέρους των ΗΠΑ έναντι
των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-2479/04

Gay Mitchell ∆ικαιώµατα των µέσων ενηµέρωσης για το ποδοσφαιρικό
πρωτάθληµα εθνικής κατηγορίας της Αγγλίας

E-2480/04

Roberta Angelilli Σχέδιο δηµιουργίας κέντρου επαγγελµατικής κατάρτισης
ευρωπαίων τουριστικών οδηγών για υποβρύχιες
δραστηριότητες

E-2481/04

Roberta Angelilli Κατάσταση των χρηµατοδοτήσεων από τα προγράµµατα
TACIS και MEDA

E-2482/04

Roberta Angelilli Αναπαραγωγή µε ιατρική υποστήριξη E-2483/04

Dirk Sterckx Αδυναµία ασφαλίσεως ορισµένων κινδύνων κατόπιν της
11ης Σεπτεµβρίου

E-2484/04

Ari Vatanen Ασφαλέστερα αλεξιανέµια και ασφαλέστερες οροφές σε
οχήµατα

P-2485/04

Renato Brunetta Επικινδυνότητα  των πετροχηµικών εγκαταστάσεων του
Porto Marghera (Βενετία-Ιταλία) που γειτνιάζουν µε την
αστική περιοχή της Βενετίας

P-2486/04

Dimitrios Papadimoulis Ενσωµάτωση  οδηγίας 1999/70/ΕΚ E-2487/04

Dimitrios Papadimoulis Ενσωµάτωση οδηγίας 1999/70/ΕΚ E-2488/04

Kathy Sinnott Απόβλητα µεταλλείων E-2489/04

José Ribeiro e Castro Καµπότζη - ∆ιεθνές ∆ικαστήριο - Κόκκινοι Χµερ E-2490/04

José Ribeiro e Castro Αγκόλα - άρση ναρκοπεδίων E-2491/04

José Ribeiro e Castro Κούβα - εκβιασµός προς την Ισπανία και την ΕΕ E-2492/04

José Ribeiro e Castro Κούβα - εκβιασµός προς την Ισπανία και την ΕΕ E-2493/04

Willy Meyer Pleite Πυρηνοκίνητα υποβρύχια στα ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα P-2494/04

Joseph Muscat Ισοτονικά ποτά (που παρέχουν ενέργεια) στη Μάλτα E-2495/04

Jamila Madeira και άλλοι Άνιση µεταχείριση ευρωπαίων φοιτητών στην Ισπανία E-2496/04

_________________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B6-0007/2004) 14 και 15 Σεπτεµβρίου 2004

15 ερωτήσεις  (άρθρo 43 τoυ Καvovισµoύ)

Συvτάκτης Θέµα Aριθ.

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ   

Sarah LUDFORD ∆ίκαιες δίκες για Ευρωπαίους πολίτες και κατοίκους της
Ευρώπης

H-0212/04

Catherine STIHLER Εγκλεισµός νηπίων σε κλουβιά στην Τσεχική ∆ηµοκρατία H-0213/04

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Πορεία της ανασυγκρότησης των Βαλκανίων H-0216/04

Marie ISLER BÉGUIN H κύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο προϋπόθεση για τις
συµφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης-τρίτων χωρών

H-0219/04

Brian CROWLEY Για την αναβάθµιση του θετικού προφίλ της Ευρώπης H-0220/04

Seán Ó NEACHTAIN Σχέσεις της ΕΕ µε τις ΗΠΑ H-0222/04

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Linda McAVAN Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τον αιφνίδιο ανεξήγητο
θάνατο σε νέους ανθρώπους

H-0231/04

Athanasios PAFILIS Τεράστιες ανησυχίες από τη χρήση ντόπινγκ στους
Ολυµπιακούς Αγώνες

H-0249/04

Ryszard CZARNECKI Εισαγωγές γενετικά τροποποιηµένου αραβοσίτου H-0253/04

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

κα. de PALACIO

Saïd EL KHADRAOUI Ελευθέρωση των λιµενικών υπηρεσιών H-0214/04

Bart STAES Ελευθέρωση των λιµενικών υπηρεσιών - σηµερινή
κατάσταση

H-0218/04



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 41

∆ελτίο 25.10.2004 - EL - PE 347.430

κ. LAMY

Georgios
PAPASTAMKOS

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης µετά το
2005

H-0274/04

κ. DIMAS

Brian CROWLEY Τοποθέτηση της οικογένειας στην καρδιά της κοινωνικής
ατζέντας της Ευρώπης

H-0221/04

Dimitrios
PAPADIMOULIS

Προβλήµατα ενσωµάτωσης της οδηγίας 1999/70/ΕΚ H-0229/04

Claude MORAES Εφαρµογή των οδηγιών για τη φυλετική ισότητα και τη µη
εισαγωγή διακρίσεων στην απασχόληση που έχουν
µεταφερθεί στην εθνική νοµοθεσία

H-0236/04

_____________________
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004

΄Οργανο
Αριθµός
ερωτή-
σεων που
κατατέ-
θηκαν

Αριθµός
των

ερωτήσεων
που

εξετάστη-
καν στην
Ολοµέλεια

Ερωτή-
σεις µε
γραπτή
απάντη-
ση

Συµπληρωτικές
ερωτήσεις

Μη
εξετασθεί-
σες

ερωτήσεις
(απουσία
του

συντάκτη)

Ερωτήσεις
που

αποσύρθη-
καν από το
συντάκτη
τους

Ερωτήσεις που
προβλέπονται
ήδη στην
Ηµερήσια
∆ιάταξη

Εκπρόσωποι των Θεσµικών
Οργάνων

Συµβούλιο 23 6 17 3 0 0 3 κ. NIKOLAÏ

Επιτροπή 35 9 26 7 0 0 0 κ. ALMUNIA
κα REDING
κα de PALACIO
κ. LAMY
κ. DIMAS

Σύνολο 58 15 43 10 0 0 3
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ Αριθ. ΡΕ Συντάκτης Θεµα
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας Υπογραφές

36/2004 347.834 Konrad Szymański, Marcin Libicki,
Vytautas Landsbergis,
Anna Zaborska και Laszlo Suryan

Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη
Λευκορωσία

29.07.2004 29.10.2004 41

37/2004 348.570 Jean-Claude Martinez, Koenraad
Dillen και Luca Romagnoli

Καθιέρωση ευρωπαϊκής γιορτής των δηµάρχων 16.09.2004 16.12.2004 3

                                                     
1 Κατάσταση στις  16.09.2004
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (*)

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε την υλοποίηση της µακροοικονοµικής
χρηµατοδοτικής συνδροµής προς τρίτες χώρες το 2003

AFET
INTA
BUDG

COM(2004)0523

΄Εκτη ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή των
άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ «Τηλεόραση χωρίς
σύνορα», όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/36/ΕΚ, για
την περίοδο 2001-2002

CULT COM(2004)0524

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκο Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο για τη λειτουργία και τις προοπτικές του
κοινοτικού πλαισίου για τις µεταφορές επιβατών µε πούλµαν
και λεωφορεία: πρόσβαση στις αγορές διεθνών µεταφορών και
ενδοµεταφορών, ασφάλεια και δικαιώµατα επιβατών

TRAN COM(2004)0527

΄Εκθεση της Επιτροπής: ∆ραστηριότητες έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  -Ετήσια
έκθεση 2003

ITRE COM(2004)0533

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο: Ετησια εκθεση 2004 για την
αναπτυξιακη πολιτικη και την εξωτερικη βοηθεια της ΕΚ

DEVE
INTA

COM(2004)0536

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: σχετικά µε τη
διαλειτουργικότητα υπηρεσιών ψηφιακής διαλογικής
τηλεόρασης

ITRE
IMCO
CULT

COM(2004)0541

Ανακοίνωση της Επιτροπής για µία ενισχυµένη εταιρική σχέση
για τις ιδιαίτερα αποµακρυσµένες περιφέρειες: απολογισµός
και προοπτικές (COM(2004)343 Ανακοίνωση της Επιτροπής
της 26ης Μαΐου 2004)

ECON
REGI
AGRI
PECH

COM(2004)0543

                                                     
(*'#*)  Τα έγγραφα αυτά διατίθενται µόνον στην αγγλική, γαλλική ή γερµανική γλώσσα
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Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά µε την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, εις ό,τι
αφορά το έτος βάσεως για τη διάθεση ποσοστώσεων
υδροχλωροφθορανθράκων προκειµένου περί των κρατών
µελών που προσχώρησαν την 1η Μαΐου 2004

ENVI COM(2004)0550

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε την
εφαρµογή της στρατηγικής πληροφόρησης και επικοινωνίας
για το ευρώ και την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση

ECON COM(2004)0552

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Σύµπραξη για την αλλαγή σε µια
διευρυµένη Ευρώπη -  ενίσχυση του ρόλου του ευρωπαϊκού
κοινωνικού διαλόγου

EMPL COM(2004)0557

ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ: για την αµοιβαία αναγνώριση µη
στερητικών της ελευθερίας προδικαστικών µέτρων ελέγχου

JURI
LIBE

COM(2004)0562

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε την εµπειρία των κρατών µελών όσον
αφορά τους ΓΤΟ που διατίθενται στην αγορά δυνάµει της
οδηγίας 2001/18/ΕΚ, στην οποία συµπεριλαµβάνεται ειδική
έκθεση σχετικά µε τη λειτουργία των µερών Β και Γ της
οδηγίας

ENVI
ITRE
AGRI

COM(2004)0575

΄Εκθεση της Επιτροπής (Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας-
ECHO) - Ετήσια έκθεση 2003

AFET
DEVE
BUDG
CONT

COM(2004)0583

*#* Commission staff working paper : Annex to the Sixth
Communication from the Commission to the Council and the
European Parliament on the application of Articles 4 and 5 of
Directive 89/552/EEC "Television without Frontiers", as
amended by Directive 97/36/EC, for the period 2001-2002

CULT SEC(2004)1016
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*#* Document de travail des services de la Commission :
Annexe au rapport sur le fonctionnement et les perspectives du
cadre communautaire pour les transports de voyageurs par
autocars et autobus : accès aux marchés des transports
internationaux et de cabotage, sécurité et droits des passagers

TRAN SEC(2004)1020

*#* Commission staff working paper : Fifth Annual Survey on
the implementation and enforcement of Community
environmental law - 2003

ENVI
JURI

SEC(2004)1025

*#* Commission staff working document : Annex to the
Communication from the Commission to the Council and the
European Parliament "Annual report 2004 on ec development
policy and external assistance"

DEVE
INTA

SEC(2004)1027

*#*Document de travail des services de la commission Annexe
à la : Communication de la Commission sur un partenariat
renforcé pour les régions ultrapériphériques : bilan et
perspectives (Communication de la Commission
COM(2004)343 du 26 mai 2004)

ECON
REGI
AGRI
PECH

SEC(2004)1030

*#*Document de travail des services de la Commission :
Rapport sur le recouvrement des restitutions à l'exportation des
animaux vivants pendant l'année 2003

BUDG
CONT
AGRI

SEC(2004)1031

*#* Commission staff working document : Implementation of
the Commission Communication on the EU's Role in
Promoting Human Rights and Democratisation in Third
Countries (COM(2001)252 final)

AFET
DEVE
BUDG

SEC(2004)1041

Commission staff working document : Interim evaluation
Report from the Commission to the Council, the European
Parliament, the European Economic and Social Committee and
the Committee of the Regions on the Programme relating to
the Community Framework Strategy on Gender Equality 2001-
2005

EMPL
LIBE
FEMM

SEC(2004)1047

*#* Commission staff working document : Buying green! A
handbook on environmental public procurement

ENVI
JURI

SEC(2004)1050
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*#*Document de travail des services de la Commission -
Annexe à la Communication de la Commission portant réponse
aux observations et recommandations du Panel de haut niveau
d'experts indépendants concernant l'évaluation de l'efficacité
des Nouveaux Instruments du 6ème Programme cadre -
Observations de la Commission en réponse au rapport du Panel
d'experts indépendants en charge de l'évaluation de l'efficacité
des Nouveaux Instruments du 6ème Programme cadre

ITRE SEC(2004)1057

*#*Commission staff working document - Annex to the Report
from the Commission - Protection of the European
Communities� financial interests and the fight against fraud  -
Annual report 2003 - Statistical evaluation of irregularities -
Agricultural, Structural & Cohesion funds and Own resources -
Year 2003

CONT
ECON
IMCO
REGI
AGRI
PECH
JURI
LIBE

SEC(2004)1059

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές
δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 2003

AFET
DEVE
INTA
BUDG

SEC(2004)1073

*#*Commission staff working paper - Annex to the report
from the Commission to the Council and to the European
Parliament on the borrowing and lending activities of the
Community in 2003

AFET
DEVE
INTA
BUDG

SEC(2004)1074

*#*Commission staff working document - Annex to the ECHO
Annual Report 2003

AFET
DEVE
BUDG
CONT

SEC(2004)1099

*#*Commission staff working document - Analysis of the
common market organisation in fruit and vegetables

AGRI SEC(2004)1120

*#*Commission staff working paper on the Development of
the Second Generation Schengen Information system (Sis II) -
June 2004 progress report

LIBE SEC(2004)1129

*#*Document de travail des services de la Commission -
Relatif à l'interdiction de l'utilisation d'agents de rétention d'eau
dans les viandes de volaille

ENVI
AGRI

SEC(2004)1130
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*#*Commission staff working paper on the implementation of
national residue monitoring plans in the Member States in
2002 (Council Directive 96/23/EC)

ENVI
AGRI

SEC(2004)1137

*#*Commission staff working document setting out the
approach for assessing the conformity of solutions proposed by
the SOLVIT network with Community law

IMCO
ITRE
JURI

SEC(2004)1159

#*#Rapport de la Commission au Parlement européen et au
Conseil sur l'évolution des dépenses du FEOGA, section
«Garantie» -  Système d'alerte n° 5/2004, n° 6/2004 et n°
7/2004

CONT
BUDG
AGRI

SEC(2004)1183

_____________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληροφόρησε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στις 14 Σεπτεµβρίου 2004, ότι στις 13 Σεπτεµβρίου 2004, το Συµβούλιο καθόρισε µε κοινή
συµφωνία µε τον ορισθέντα Πρόεδρο της Επιτροπής, κ. José Manuel DURÃO BARROSO, τις
προσωπικότητες που προτίθεται να ορίσει ως µέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την
περίοδο από την 1η Νοεµβρίου 2004 έως την 31η Οκτωβρίου 2009.

Ο πλήρης κατάλογος αυτών των προσωπικοτήτων είναι ο ακόλουθος:

Κύριος Joaquín ALMUNIA AMANN
Κύριος Jacques BARROT
Κύριος Joe BORG
Κύριος Rocco BUTTIGLIONE
Κύριος Σταύρος ∆ΗΜΑΣ
Κυρία Benita FERRERO-WALDNER
Κύριος Ján FIGEL'
Κυρία Mariann FISCHER BOEL
Κυρία Dalia GRYBAUSKAITĖ
Κυρία Danuta HÜBNER
Κύριος Siim KALLAS
Κύριος László KOVÁCS
Κυρία Neelie KROES
Κύριος Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
Κύριος Peter MANDELSON
Κύριος Charlie McCREEVY
Κύριος Louis MICHEL
Κύριος Janez POTOČNIK
Κυρία Viviane REDING
Κύριος Olli REHN
Κύριος Vladimír �PIDLA
Κυρία Ingrida UDRE
Κύριος Günter VERHEUGEN
Κυρία Margot WALLSTRÖM

_______________________________
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

102/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε
τη σύσταση ανεξάρτητης εκλογικής επιτροπής στο Μπουρούντι

Bρυξέλλες, 6 Σεπτεµβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τη σύσταση από την κυβέρνηση του Μπουρούντι, µε την έγκριση της
Εθνικής Συνέλευσης και της Γερουσίας, µιας ανεξάρτητης εκλογικής επιτροπής η οποία θα διαδραµατίσει
πρωτεύοντα ρόλο στη διοργάνωση τοπικών, περιφερειακών, κοινοβουλευτικών και προεδρικών εκλογών. Η
ΕΕ εκτιµά ότι η σύσταση της εκλογικής επιτροπής αποτελεί καθοριστικό βήµα προς την κατεύθυνση της
εφαρµογής της διαδικασίας της Αρούσα. Η δηµιουργία της θα καταστήσει δυνατή τη θέσπιση νέου
συντάγµατος και εκλογικής νοµοθεσίας. Η ΕΕ χαιρετίζει επίσης τον νόµο για τη σύσταση Επιτροπής
Αλήθειας και Συµφιλίωσης. Η επιτροπή αυτή µπορεί να θεωρηθεί ως καίριας σηµασίας µέσο για την
επίτευξη συµφιλίωσης και διαρκούς ειρήνης, όπως προβλέπεται στη συµφωνία της Αρούσα. Η ΕΕ καλεί
επειγόντως όλα τα µέρη να θεσπίσουν αυτόν τον νόµο µε την ευρύτερη δυνατή συναίνεση.

Η ΕΕ προτρέπει την κυβέρνηση, την Εθνική Συνέλευση και τη Γερουσία του Μπουρούντι καθώς και όλες
τις πολιτικές παρατάξεις να λάβουν χωρίς καθυστέρηση όλα τα αναγκαία µέτρα για τη διοργάνωση των
εκλογών, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που καθορίστηκε από την Περιφερειακή Πρωτοβουλία κατά τη
συνεδρίασή της στις 6 Αυγούστου, και να συµµορφωθούν µε τη συµφωνία καταµερισµού της εξουσίας που
επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα του Αντιπροέδρου της Νότιας Αφρικής κ. Jacob Zuma, διαµεσολαβητή της
Περιφερειακής Πρωτοβουλίας. Η ΕΕ καλεί επί πλέον όλα τα µέρη να επιτύχουν συναίνεση ως προς τις
αρχές αυτού του καταµερισµού της εξουσίας, ούτως ώστε να µπορέσει η Εθνική Συνέλευση να θεσπίσει το
νέο σύνταγµα εντός της προθεσµίας που καθόρισε η Περιφερειακή Πρωτοβουλία. Η ΕΕ συγχαίρει τον
Νοτιοαφρικανό Πρόεδρο κ. Thabo Mbeki για τις προσπάθειες που κατέβαλε κατά τις διαπραγµατεύσεις
στην Πρετόρια.

Η ΕΕ επαναλαµβάνει ότι είναι διατεθειµένη να συνδράµει το Μπουρούντι για τη διοργάνωση ελεύθερων και
αδιάβλητων εκλογών και για την επίτευξη µόνιµης λύσης στις διενέξεις που αποσταθεροποίησαν τη χώρα
κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Ως προς το θέµα αυτό, η ΕΕ τονίζει ότι είναι ανάγκη να γίνουν σύντοµα ο
αφοπλισµός των ένοπλων οµάδων που δρουν στη χώρα και η µεταρρύθµιση του τοµέα της ασφάλειας ώστε
να εξασφαλιστεί µακροχρόνια ειρήνη και σταθερότητα.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 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.

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

________________________
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103/2004

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

Βρυξέλλες, 15 Σεπτεµβρίου 2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την έκβαση της έφεσης του Datuk
Seri Anwar Ibrahim κατά της εις βάρος του καταδικαστικής απόφασης της 8ης Αυγούστου 2000.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την απόφαση του Οµοσπονδιακού ∆ικαστηρίου της Μαλαισίας να
απαλλάξει τον Datuk Seri Anwar Ibrahim, πρώηv Αvτιπρόεδρo της Κυβέρvησης της Μαλαισίας, από την
ποινή που του είχε επιβληθεί µε την καταδικαστική απόφαση της 8ης Aυγούστου 2000.

Η ΕΕ παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς την υπόθεση στα διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας κατά
του Datum Seri Anwar Ibrahim και εξέφραζε ανελλιπώς τη βαθιά της ανησυχία ως προς τον αµερόληπτο
χαρακτήρα τους. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση του
Οµοσπονδιακού ∆ικαστηρίου της Μαλαισίας να ακυρώσει την απόφαση της 8ης Αυγούστου 2000. Η
απόφαση αυτή µαρτυρεί την ενίσχυση του κράτους δικαίου στη Μαλαισία.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τη διαδικασία έφεσης κατά της εις βάρος του καταδικαστικής
απόφασης της 14ης Aπριλίου 1999.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 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.

* Η Κροατία εξακολουθεί να είναι µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

________________________

104/2004
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αλβανία

Βρυξέλλες, 14 Σεπτεµβρίου 2004

Η προσέγγιση της Αλβανίας στις Ευρωπαϊκές και τις Ατλαντικές δοµές εξαρτάται κατά πρώτο λόγο από τη
διαδικασία µεταρρύθµισης της χώρας αυτής. Όπως έχει δηλωθεί προηγουµένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση
υποστηρίζει πλήρως το φιλόδοξο αυτό στόχο και συνεχίζει να παρέχει στην Αλβανία σηµαντική
συγκεκριµένη βοήθεια για την πραγµατοποίηση των απαραίτητων µεταρρυθµίσεων.

Κατά συνέπεια, η διαπίστωση ότι δεν έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος όσον αφορά την υλοποίηση των
µεταρρυθµίσεων, και µάλιστα σε τοµείς ζωτικής σηµασίας για το µέλλον της Αλβανίας και την επιτυχή
ενσωµάτωσή της, προκαλεί µεγάλες ανησυχίες: που αφορούν το ρυθµό των µεταρρυθµίσεων γενικά και, πιο
συγκεκριµένα, την εκλογική µεταρρύθµιση και την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και της
διαφθοράς. Άλλοι τοµείς που συνεχίζουν να αποτελούν πηγή ανησυχιών είναι το κράτος του δικαίου και ο
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σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των µειονοτήτων, συγκεκριµένα στους τοµείς της εκπαίδευσης,
της ιδιοκτησίας και της πρόσβασης στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.

Όπως φάνηκε από το πρόσφατο ατύχηµα ελικοπτέρου που συνέβη στο Λαζαράτ στις 18 Αυγούστου, η
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς αποτελεί ένα κρίσιµο τοµέα όπου θα πρέπει
να σηµειωθούν σηµαντικές πρόοδοι προκειµένου να συνεχιστεί η διαδικασία της ενσωµάτωσης. Τα
πρόσφατα γεγονότα απέδειξαν ότι η εµπορία ναρκωτικών και ανθρώπων συνεχίζουν να αποτελούν πηγή
σοβαρών ανησυχιών. Όπως επανειληµµένα δηλώθηκε, η Αλβανία οφείλει να αποδείξει ότι µπορεί να
επιβάλει το κράτος δικαίου κατά τρόπο δίκαιο και ισορροπηµένο, στο σύνολο της επικράτειάς της, ότι οι
κρατικές δοµές είναι απαλλαγµένες από την επιρροή των εγκληµατικών στοιχείων, και ότι η
εγκληµατικότητα καταπολεµείται αποτελεσµατικά, προς όφελος των πολιτών της Αλβανίας και άλλων
χωρών που υποφέρουν από τις συνέπειες αυτού του τραγικού προβλήµατος. Η σηµερινή κατάσταση δείχνει
ότι η πρόοδος προς την Ευρώπη συνεχίζει να είναι ανεπαρκής. Ακόµη, σοβαρές ανησυχίες προκαλεί το
γεγονός ότι ορισµένοι πολιτικοί χρησιµοποιούν το θέµα αυτό ως µέσο προώθησης µονοµερών πολιτικών
συµφερόντων.

Οι γενικές εκλογές που θα πρέπει να διεξαχθούν το 2005, πρέπει να αποδείξουν ότι η Αλβανία είναι έτοιµη
να σηµειώσει περαιτέρω προόδους προς την κατεύθυνση της ενσωµάτωσης στις Ευρωπαϊκές και τις
Ατλαντικές δοµές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει ότι οι προσεχείς γενικές εκλογές θα είναι πλήρως
σύµφωνες µε τα διεθνή πρότυπα και ότι θα διεξαχθούν µε διαφανή τρόπο στο σύνολο της Αλβανίας.

Τους τελευταίους µήνες, ο ΟΑΣΕ, το Γραφείο των ∆ηµοκρατικών Θεσµών και των Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων και το Συµβούλιο της Ευρώπης (Επιτροπή της Βενετίας) υπέβαλαν πολλές συστάσεις. Η
Παρουσία του ΟΑΣΕ στην Αλβανία, µε την πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εργάσθηκε
σκληρά µε τους τοπικούς πολιτικούς παράγοντες προσπαθώντας να εξασφαλίσει συµφωνία για σειρά
µέτρων που θα επιτρέψουν την υλοποίηση των συστάσεων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στη
δυσάρεστη θέση να διαπιστώσει ότι ο ρυθµός προόδου των εργασιών είναι ανεπαρκής. Οι εκλογικοί
κατάλογοι αποτελούν την πηγή των κυριοτέρων ανησυχιών. Για τη βελτίωση των καταλόγων αυτών
απαιτείται σηµαντικός όγκος περίπλοκων προπαρασκευαστικών εργασιών που θα απαιτήσουν πολλούς
µήνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει ότι όλοι οι πολιτικοί παράγοντες θα χρησιµοποιήσουν τις πρώτες
εβδοµάδες της τρέχουσας κοινοβουλευτικής συνόδου για να συνεργασθούν για την επίτευξη του στόχου
αυτού. Όλοι οι Αλβανοί πολιτικοί φέρουν µέρος της ευθύνης για την ορθή προετοιµασία και διεξαγωγή των
εκλογών αυτών. Τυχόν αποτυχία στο κρίσιµο αυτό θέµα θα αποτελέσει σοβαρή οπισθοδρόµηση στην
εξέλιξη της σχέσης µεταξύ της Αλβανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τους τελευταίους λίγους µήνες, η αλβανική πολιτική ηγεσία έλαβε αρκετά µηνύµατα παρόµοια µε την
παρούσα δήλωση. Απαιτείται άµεση και εποικοδοµητική αντίδραση. Η προσέγγιση της Αλβανίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί πλήρη στράτευση όλων των πολιτικών δυνάµεων της χώρας. Εάν η έλλειψη
γενικής κοινής πολιτικής βούλησης συνεχίσει να εµποδίζει τη διαδικασία πραγµατικής µεταρρύθµισης, η
σύναψη της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης είναι βέβαιο ότι θα σηµειώσει και άλλες
καθυστερήσεις.

Οι Υποψήφιες Χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία* και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία κα
Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

*Η Κροατία συνεχίζει να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

________________________
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105/2004
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά

µε τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στο Μαλάουι
Βρυξέλλες, 17 Σεπτεµβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε γνώση της τελικής έκθεσης της Αποστολής παρατηρητών της ΕΕ για τις
εκλογές σχετικά µε τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στο Μαλάουι.

Η ΕΕ χαιρετίζει το γεγονός ότι οι εκλογές διεξήχθησαν σε γενικά ειρηνικό κλίµα και ότι η ψηφοφορία
κύλησε οµαλά. Αυτό οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στην αξιέπαινη συµπεριφορά των ψηφοφόρων και του
προσωπικού των εκλογικών κέντρων, τις προσπάθειες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για
αγωγή του πολίτη και την γενικά ισορροπηµένη κάλυψη των εκλογών από τα ιδιωτικά µέσα µαζικής
ενηµέρωσης.

Εντούτοις, η ΕΕ παρατηρεί ότι δεν τηρήθηκαν οι διεθνείς προδιαγραφές για τις εκλογές όσον αφορά
ορισµένες θεµελιώδεις πτυχές. Η όλη διαδικασία δεν επέτρεψε στους πολιτικούς αντιπάλους να
συµµετάσχουν επί ίσοις όροις στην αναµέτρηση, η διαδικασία εγγραφής των εκλογέων είχε πολλές ατέλειες
και ο πίνακας αποτελεσµάτων υστερούσε σηµαντικά σε διαφάνεια.

Πέραν αυτού η ΕΕ παρατηρεί ότι σε γενικές γραµµές η εκλογική επιτροπή του Μαλάουι δεν διεκπεραίωσε
ικανοποιητικά τα καθήκοντά της. Παρ�όλ�αυτά, η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση διότι οι πιέσεις που ασκήθηκαν
εσωτερικά κινητοποίησαν µια δυναµική αλλαγών στους κόλπους της επιτροπής, που η ΕΕ ευελπιστεί ότι θα
µετουσιωθούν σε εκτεταµένες µεταρρυθµίσεις της σύνθεσης και των διαδικασιών της.

Η ΕΕ απευθύνει έκκληση προς τις αρχές του Μαλάουι να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για τη βελτίωση του
εκλογικού πλαισίου και να επιδείξουν επαρκή πολιτική βούληση ώστε οι επόµενες εκλογές να διεξαχθούν
σύµφωνα µε διεθνείς προδιαγραφές, όπως οι κατευθυντήριες γραµµές της Αναπτυξιακής Κοινότητας της
Μεσηµβρινής Αφρικής και οι βασικές αρχές που διέπουν τη διενέργεια δηµοκρατικών εκλογών.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 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.

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

________________________
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106/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την υπόθεση Γκονγκάτζε στην Ουκρανία

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεµβρίου 2004

Στην τέταρτη επέτειο της εξαφάνισης και δολοφονίας του δηµοσιογράφου Γκεόργκι Γκονγκάτζε, η
Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να εκφράσει και πάλι την ανησυχία της για την απουσία προόδου στη
διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου του.

Στην τετραετία που έχει µεσολαβήσει από το θάνατο του Γκονγκάτζε, έχουν σηµειωθεί αρκετοί
τραυµατισµοί και ύποπτοι θάνατοι δηµοσιογράφων, δηµιουργώντας έτσι ερωτηµατικά για την ασφάλεια και
τη σωµατική ακεραιότητα των επαγγελµατιών των µαζικών µέσων ενηµέρωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
επιθυµεί να εκφράσει την ανησυχία της για τις επιπτώσεις αυτού του γεγονότος στις δραστηριότητες των
δηµοσιογράφων.

Η ΕΕ απευθύνει συνεπώς έκκληση στις ουκρανικές αρχές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την
ανεύρεση των ενόχων των εγκληµάτων αυτών και την προσαγωγή τους στη δικαιοσύνη.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 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.

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

________________________

107/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την επίσκεψη των εκπροσώπων του ∆αλάι-Λάµα στην Κίνα

Βρυξέλλες, 17 Σεπτεµβρίου 2004
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την επίσκεψη που πραγµατοποιούν τώρα οι
εκπρόσωποι του ∆αλάι Λάµα στην Κίνα.  Πρόκειται για την τρίτη επίσκεψη που διοργανώνεται από την
επανέναρξη των επαφών το Σεπτέµβριο του 2002.

H EE επιθυµούσε να πραγµατοποιηθεί η τρίτη αυτή επίσκεψη και ελπίζει πως η επίσκεψη αυτή θα
ενθαρρύνει την έναρξη ενός πραγµατικού και άµεσου διαλόγου µεταξύ του Πεκίνου και των εκπροσώπων
του ∆αλάι-Λάµα, ούτως ώστε να εξευρεθεί ειρηνική και βιώσιµη λύση στο θέµα του Θιβέτ.

Η ΕΕ θα παρακολουθήσει µε πολύ ενδιαφέρον την επίσκεψη αυτή.

Η Βουλγαρία, η Ρουµανία, η Τουρκία και η Κροατία*, υποψήφιες χώρες, η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και η Σερβία-Μαυροβούνιο, χώρες σε διαδικασία



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 59

∆ελτίο 25.10.2004 - EL - PE 347.430

σταθεροποίησης και σύνδεσης και πιθανές υποψήφιες χώρες, καθώς και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η
Νορβηγία, χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα
δήλωση.

*Η Κροατία συνεχίζει να συµµετέχει στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης.

________________________

108/2004
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την ειρηνευτική

διαδικασία µεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας
Βρυξέλλες, 17 Σεπτεµβρίου 2004

Η ΕΕ επιβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξή της όσον αφορά την ειρηνευτική διαδικασία µεταξύ Αιθιοπίας και
Ερυθραίας και εκφράζει την ανησυχία της για το συνεχιζόµενο αδιέξοδο. Τόσο η Αιθιοπία όσο και η
Ερυθραία χρειάζονται ειρήνη και σταθερότητα προκειµένου να επικεντρωθούν στις σοβαρές προκλήσεις
που αντιµετωπίζουν οι χώρες τους. Η ΕΕ ζητεί από τις δύο αυτές χώρες να λάβουν εποικοδοµητικότερη
στάση.

Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι, στην παρούσα κατάσταση, η συνεχής παρουσία της Αποστολής των Ηνωµένων
Εθνών στην Αιθιοπία και την Ερυθραία (UNMEE) είναι ουσιαστική για τη σταθερότητα στην περιοχή,
εκφράζει δε την ικανοποίησή της για την απόφαση S/RES/1560 των Ηνωµένων Εθνών για παράταση της
εντολής της UNMEE για ακόµη έξι µήνες. Η ΕΕ υποστηρίζει πλήρως την προτεινόµενη ορθολογική
διάρθρωση της αποστολής και είναι απολύτως πεπεισµένη ότι ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών
θα διασφαλίσει ότι η UNMEE θα διατηρήσει το υφιστάµενο επίπεδο αποτελεσµατικότητάς της.

Η ΕΕ καλεί τις δύο χώρες να εκµεταλλευθούν τους επόµενους έξι µήνες προκειµένου να εφαρµοσθούν
µέτρα που µπορoύν να συµβάλουν στο να λυθεί το υφιστάµενο αδιέξοδο και να επιτρέψουν την ταχεία
πρόοδο της διαδικασίας χάραξης της γραµµής των συνόρων. Η ΕΕ ζητεί από την Αιθιοπία να συµµορφωθεί
µε τη συµφωνία της Επιτροπής Χάραξης των Συνόρων, όπως συµφωνήθηκε στην ειρηνευτική συµφωνία του
Αλγερίου και να συνεργασθεί πλήρως µε την Επιτροπή Χάραξης των Συνόρων για την εφαρµογή της
απόφασης.

Η ΕΕ επαναλαµβάνει την πλήρη υποστήριξή της στις προσπάθειες του Γενικού Γραµµατέα, του Ειδικού
Αντιπροσώπου του ΓΓ, κ. Legwaila, και του Ειδικού Απεσταλµένου του ΓΓ, κ. Axworthy, καλεί δε την
Ερυθραία να συνεργασθεί µε τον Ειδικό Απεσταλµένο του Γενικού Γραµµατέα κατά τρόπο εποικοδοµητικό.

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

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

________________________
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109/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την έκδοση της απόφασης
1564 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών για το Σουδάν

Βρυξέλλες, 23 Σεπτεµβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαίρει για την έκδοση της απόφασης 1564 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων
Εθνών.

Η απόφαση 1564 συµβάλλει µε αξιοσηµείωτο τρόπο στην εντονότερη πίεση που οφείλει να ασκηθεί
πάραυτα στην κυβέρνηση του Σουδάν, στο Κίνηµα για τη ∆ικαιοσύνη και την Ισότητα, στο Απελευθερωτικό
Κίνηµα/Στρατό του Σουδάν και στο Λαϊκό Απελευθερωτικό Κίνηµα του Σουδάν, προκειµένου να  έλθουν σε
συµφωνία για πολιτική επίλυση των συγκρούσεων που ταλανίζουν το Σουδάν, η οποία συνιστά άµεση
προτεραιότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συντάσσεται ανεπιφύλακτα µε την έκκληση του Συµβουλίου Ασφαλείας προς την
κυβέρνηση του Σουδάν να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι όλων των Σουδανών και της διεθνούς
κοινότητας.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί επίσης τους λοιπούς εµπολέµους να τηρήσουν στο ακέραιο τις
διεθνείς τους υποχρεώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει, από κοινού µε το Συµβούλιο Ασφαλείας, τη
λύπη της για τις πρόσφατες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός και τονίζει ότι πρέπει απαραιτήτως να
δοθεί άµεσο τέλος στο κλίµα ατιµωρησίας που βασιλεύει στο Νταρφούρ, µε προσαγωγή των υπευθύνων για
τις παραβιάσεις αυτές, και δη των µελών των λαϊκών πολιτοφυλακών και των ατάκτων  "Τζαντζαγουίντ"
στη δικαιοσύνη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της διότι το Συµβούλιο Ασφαλείας είναι έτοιµο να
εξετάσει το ενδεχόµενο να ληφθούν πρόσθετα µέτρα, όπως τα µέτρα που προβλέπει το άρθρο 41 του Χάρτη
των Ηνωµένων Εθνών, για την περίπτωση που η κυβέρνηση του Σουδάν δεν σεβαστεί πλήρως την απόφαση
1556 (2004).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει µεγάλη σηµασία στη σύσταση διεθνούς διερευνητικής επιτροπής µε καθήκον
να ερευνήσει παρευθύς κάθε παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων που έχει ενδεχοµένως διαπραχθεί στο Νταρφούρ, να κρίνει κατά πόσον έχουν διαπραχθεί
γενοκτονίες και να κατονοµάσει τους δράστες των παραβιάσεων αυτών ούτως ώστε να προσαχθούν στη
δικαιοσύνη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει σε όλη του την έκταση τον ρόλο της Αφρικανικής Ένωσης στην
αναζήτηση λύσης για τη σύγκρουση του Νταρφούρ.  Θα συνεχίσει να παρέχει στην ΑΕ κάθε στήριξη
προκειµένου για την αποστολή της στο Νταρφούρ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η ανθρωπιστική βοήθεια και θα
εξακολουθήσει τις συνεισφορές της υπέρ των πληττοµένων από τη σύγκρουση στο Νταρφούρ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 12ης και 16ης Ιουλίου καθώς και
της 13ης Σεπτεµβρίου και βεβαιώνει ξανά ότι είναι απολύτως αποφασισµένη να συµβάλει στην αναζήτηση
διευθέτησης των συγκρούσεων στο Σουδάν, διευθέτησης που φέρει κατεπείγοντα χαρακτήρα.

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

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

________________________

110/04

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις επικείµενες εκλογές και
την ελευθερία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στην Ουκρανία

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεµβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί την Ουκρανία ως σηµαντικό γείτονα και στρατηγικό εταίρο, ο οποίος είναι
επίσης ένας µείζων παράγων για την περιφερειακή και τη διεθνή ασφάλεια. Η Ένωση εξακολουθεί να
υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ουκρανίας στον τοµέα του εκδηµοκρατισµού και της οικονοµικής
µεταρρύθµισης. Χαιρετίζει τις ευρωπαϊκές βλέψεις της χώρας και εκφράζει την ικανοποίησή της για την
ευρωπαϊκή επιλογή της Ουκρανίας.

Η ΕΕ απευθύνει έκκληση στην ουκρανική ηγεσία να µεριµνήσει για την εξασφάλιση όλων των
απαιτούµενων προϋποθέσεων για τη διεξαγωγή ελεύθερων και αδιάβλητων προεδρικών εκλογών το
φθινόπωρο, σύµφωνα µε τις διεθνείς δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η Ουκρανία στο πλαίσιο του Συµβουλίου
της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ.

Λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται µέχρι στιγµής η προεκλογική εκστρατεία, η ΕΕ
επαναλαµβάνει την πρωταρχική σηµασία της ανεξαρτησίας των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και της
ελευθερίας έκφρασης για τη διεξαγωγή µιας αδιάβλητης και διαφανούς εκστρατείας.

Αυτό συνεπάγεται την παροχή ίσης και αµερόληπτης πρόσβασης στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τη µη
ύπαρξη διαδικασιών εγγραφής και χορήγησης αδειών βάσει πολιτικών κριτηρίων, καθώς και τον τερµατισµό
των αποκλεισµών από τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια για «τεχνικούς λόγους». Αυτό συνεπάγεται επίσης
την αντικειµενική κάλυψη των θέσεων των υποψηφίων από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ιδίως δε από τα
κρατικά τηλεοπτικά κανάλια εθνικής εµβέλειας, καθώς και την αποχή των αρχών από οιαδήποτε
παρέµβαση, συµπεριλαµβανοµένης της αποστολής οδηγιών ή συστάσεων (των αποκαλουµένων «temnyky»)
στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.

Αυτό συνεπάγεται, εξάλλου, ότι όλοι οι κρατικοί αρµόδιοι και φορείς του θα επιδείξουν ουδετερότητα
έναντι όλων των υποψηφίων, πράγµα που σηµαίνει, µεταξύ άλλων, ότι δεν θα υποβάλουν ούτε
συγκεκριµένους υποψηφίους  ούτε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης σε παρενοχλήσεις.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακινεί την Ουκρανία να παράσχει τη δυνατότητα στους εθνικούς
παρατηρητές, συµπεριλαµβανοµένων των αδέσµευτων παρατηρητών, να παρακολουθήσουν τις εκλογές. Η
ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόσκληση διεθνών παρατηρητών. Τα κράτη µέλη της ΕΕ είναι
πρόθυµα να συµβάλουν καταλλήλως στην παρουσία αυτή.

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

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

________________________

111/2004
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για τις κοινοβουλευτικές εκλογές στη ∆ηµοκρατία του Καζακστάν
Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τις κοινοβουλευτικές εκλογές που πραγµατοποιήθηκαν στη ∆ηµοκρατία
του Καζακστάν στις 19 Σεπτεµβρίου 2004, µε δεύτερο γύρο στις 3 Οκτωβρίου 2004.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τη δήλωση για τα προκαταρκτικά πορίσµατα και συµπεράσµατα της
∆ιεθνούς Αποστολής Παρακολούθησης των Εκλογών (∆ΑΠΕ), υπό την εποπτεία του ΟΑΣΕ/ODIHR
(Γραφείο ∆ηµοκρατικών Θεσµών και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων), και εκφράζει την ικανοποίησή της για τις
βελτιώσεις που σηµειώθηκαν σε σχέση µε τις προηγούµενες εκλογές. Μεταξύ αυτών, περιλαµβάνονται
βελτιώσεις του εκλογικού νόµου, µε στόχο τη µεγαλύτερη διαφάνεια της γενικής εκλογικής διαδικασίας. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχεται επίσης µε ικανοποίηση άλλες θετικές εξελίξεις όσον αφορά την αναγνώριση
των κοµµάτων και τους εθνικούς παρατηρητές, όπως αναφέρεται στην έκθεση της ∆ΑΠΕ.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει επίσης ότι, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της ∆ΑΠΕ, κατά την
εκλογική διαδικασία δεν τηρήθηκαν, σε πολλές περιπτώσεις, οι δεσµεύσεις έναντι του ΟΑΣΕ όπως και
άλλοι διεθνείς κανόνες όσον αφορά τον δηµοκρατικό χαρακτήρα των εκλογών. Ορισµένα από τα
προβλήµατα που είχαν επισηµανθεί στις αρχές του Καζακστάν πριν από τις εκλογές επιβεβαιώθηκαν κατά
την προεκλογική περίοδο καθώς και την ίδια την ηµέρα της ψηφοφορίας. Μεταξύ των προβληµάτων αυτών,
αναφέρεται η έλλειψη διαφάνειας στην καθιέρωση συστήµατος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας καθώς και ο
ιδιαίτερα µεροληπτικός τρόπος κάλυψης της προεκλογικής εκστρατείας από τα ΜΜΕ.

Άλλα προβλήµατα επηρέασαν επίσης αρνητικά την εµπιστοσύνη των ψηφοφόρων στην εκλογική
διαδικασία. Για παράδειγµα, παρατηρήθηκαν δυσκολίες όσον αφορά ορισµένες πτυχές της λειτουργίας της
κεντρικής εφορευτικής επιτροπής, τη σύνθεση των εφορευτικών επιτροπών, το σύστηµα αντιµετώπισης των
καταγγελιών και την έλλειψη ακρίβειας στην εγγραφή των ψηφοφόρων.

Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει ότι πολλά εκλογικά τµήµατα δεν είχαν στη διάθεσή τους τους
κανόνες ψηφοφορίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις αρχές του Καζακστάν να
διερευνήσουν εξονυχιστικά τις σοβαρές καταγγελίες που διατυπώθηκαν από τα πολιτικά κόµµατα, σύµφωνα
µε τις οποίες σηµειώθηκαν πρακτικές εκλογικής νοθείας σε πολλά εκλογικά τµήµατα.

Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να ανησυχεί για το γεγονός ότι δύο σηµαντικοί ηγέτες της
αντιπολίτευσης, οι κκ Galymzhan Zhakianov και Bulat Abilov δεν µπόρεσαν να συµµετάσχουν στις εκλογές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τις αρχές του Καζακστάν να συνεχίσουν να καταβάλουν προσπάθειες για
τη βελτίωση του εκλογικού περιβάλλοντος και να λάβουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι
κατά τις επόµενες εκλογές θα τηρηθούν πλήρως οι διεθνείς κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να
προσφέρει βοήθεια, σε συνεργασία µε τον ΟΑΣΕ.
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Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία-Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ
Ισλανδία, Λιχτενστάϊν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την
παρούσα δήλωση.

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

______________________

112/2004
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε τη Λευκορωσία
Βρυξέλλες, 27 Σεπτεµβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί ιδιαιτέρως επειδή η Λευκορωσία δεν έχει ακόµα διεξαγάγει πλήρη,
αξιόπιστη και ανεξάρτητη έρευνα για την πιθανή ανάµιξη τριών λευκορώσων αξιωµατούχων στην
εξαφάνιση και, εν συνεχεία, στη θανάτωση τριών λευκορώσων στελεχών της αντιπολίτευσης και ενός
δηµοσιογράφου κατά την περίοδο 1999-2000. Τα στοιχεία αυτά περιλαµβάνονται στην έκθεση Πουργουρίδη
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης, η οποία εγκρίθηκε στις 28 Απριλίου
2004.

Στη δήλωση της 14ης Μαΐου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε να ανατεθεί η έρευνα σε ανεξάρτητο
ανακριτή. Εν αναµονή της διεξαγωγής της έρευνας, η ΕΕ διερωτήθηκε επίσης εάν τα άτοµα τα οποία
κατονοµάζονται στην έκθεση πρέπει να παραµείνουν στις σηµερινές τους θέσεις.

Η ΕΕ δεν έλαβε καµία επίσηµη απάντηση στη δήλωση της από τις αρχές της Λευκορωσίας, και δεν έχει
ενηµερωθεί για κάποια ανεξάρτητη και αµερόληπτη έρευνα των αρχών της Λευκορωσίας. Τα άτοµα που,
σύµφωνα µε την έκθεση Πουργουρίδη, είχαν την κύρια ευθύνη των εξαφανίσεων, και εκείνα που δεν
κίνησαν την έρευνα για τις εξαφανίσεις αυτές, παρέµειναν στις θέσεις τους ή µετακινήθηκαν σε άλλες
σηµαντικές θέσεις εξουσίας.

Λόγω της εµφανούς παρεµπόδισης του έργου της δικαιοσύνης και της µη διενέργειας της έρευνας όπως
ζητήθηκε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε σήµερα να επιβάλει περιορισµούς στην εισδοχή, στο έδαφος της,
των ανώτερων αξιωµατούχων που θεωρούνται ως οι κατεξοχήν υπεύθυνοι για τη µη διενέργεια της έρευνας
και τη µη δίωξη των καταγγελλόµενων εγκληµάτων, καθώς και όσων θεωρούνται από την έκθεση
Πουργουρίδη ως παράγοντες που διαδραµάτισαν βασικό ρόλο στις εξαφανίσεις και στην συγκάλυψή τους.

Επιπλέον, η ΕΕ θεωρεί ανάρµοστη την παρουσία των προσώπων αυτών στις ανοιχτές συνεδριάσεις των
οργάνων της ΕΕ ή στα κράτη µέλη της.

Η ΕΕ επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να εξετάσει το ενδεχόµενο να λάβει αργότερα πρόσθετα µέτρα.

Η ΕΕ θα επανεξετάσει τη θέση της υπό το πρίσµα µελλοντικών εξελίξεων, λαµβάνοντας υπόψη την
προθυµία των αρµόδιων αρχών της Λευκορωσίας να διερευνήσουν πλήρως και µε διαφάνεια τις εξαφανίσεις
και να προσάγουν ενώπιον της δικαιοσύνης τους υπεύθυνους για τα εγκλήµατα αυτά.
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Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ ζητά εκ νέου από τις αρχές της Λευκορωσίας, και κυρίως από τον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας, να λάβει τα µέτρα που ζήτησε η ΕΕ.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Κροατία, Ρουµανία και Τουρκία, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία- Ερζεγοβίνη, 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.

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

________________________

113/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την κοινή θέση 2004/661/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 2004
όσον αφορά τα περιοριστικά µέτρα εις βάρος ορισµένων αξιωµατούχων της Λευκορωσίας

Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2004

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Κροατία *, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και
Σύνδεσης και εν δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας
και Σερβία-Μαυροβούνιο, καθώς και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, χώρες ΕΖΕΣ και µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι προσυπογράφουν τους στόχους της κοινής θέσης
2004/661/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 2004 όσον αφορά τα περιοριστικά µέτρα εις
βάρος ορισµένων αξιωµατούχων της Λευκορωσίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει και επικροτεί τη δέσµευση αυτή.

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

________________________

114/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τη δήλωση της κυβέρνησης
της Ρουάντα όσον αφορά την κοινοβουλευτική έκθεση για τη γενοκτονική ιδεολογία

Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2004

1. Η ΕΕ έλαβε γνώση της πρόσφατης δηµόσιας δήλωσης της κυβέρνησης της Ρουάντα όσον αφορά την
κοινοβουλευτική έκθεση για τη «γενοκτονική ιδεολογία» και εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι
ανακοινώθηκε η διεξαγωγή περαιτέρω διεξοδικής έρευνας από τις αρµόδιες αρχές. Το Συµβούλιο
καλεί τις εν λόγω αρχές να ολοκληρώσουν αυτή την έρευνα το συντοµότερο δυνατό.

2. Ωστόσο, η ΕΕ εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Ρουάντα δεν δήλωσε
κατηγορηµατικά ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην κοινοβουλευτική έκθεση θεωρούνται αθώα
µέχρις αποδείξεως του εναντίου. Συγκεκριµένα πρόσωπα κατηγορούνται δηµοσίως βάσει ανεπαρκώς
τεκµηριωµένων πληροφοριών. Κατά συνέπεια, η έκθεση έχει εκφοβιστικό χαρακτήρα.
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3. Η κοινοβουλευτική έκθεση καταδεικνύει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί φραγµοί στο δρόµο
προς την ενότητα και την πραγµατική συµφιλίωση. Οι πληγές τις οποίες προκάλεσαν η γενοκτονία και
ο εµφύλιος πόλεµος είναι ακόµη ανοικτές. Η ΕΕ συµµερίζεται το πόρισµα της έκθεσης σύµφωνα µε
το οποίο οι υπεύθυνοι για τον εκφοβισµό και τη δολοφονία επιζώντων και µαρτύρων πρέπει να
οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και δηλώνει ότι θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες για να
διατηρηθεί ζωντανή η µνήµη της γενοκτονίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

4. Ωστόσο, η ΕΕ ανησυχεί για την ευρύτατη χρήση των όρων «γενοκτονική ιδεολογία» (« idéologie
génocidaire ») και «διχαστικές ενέργειες» (« divisionnisme ») και θα επιθυµούσε, στη συνάρτηση
αυτή, να παροτρύνει την κυβέρνηση να αποσαφηνίσει τον ορισµό αυτών των εννοιών και να
διευκρινίσει τη σχέση τους µε τους νόµους περί διακρίσεων και φατριασµού και, γενικότερα, µε την
ελευθερία της έκφρασης.

5. Η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η ελευθερία του Τύπου αποτελούν
τη βάση κάθε δηµοκρατικού κράτους, ανοικτού σε όλους τους πολίτες. Η ΕΕ παροτρύνει την
κυβέρνηση να διευρύνει περαιτέρω τον πολιτικό χώρο και να επιτρέψει την έκφραση διαφορετικών
απόψεων και ιδεών.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 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.

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

________________________

115/2004
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης

επ΄ευκαιρία της ∆εύτερης Παγκόσµιας Ηµέρας κατά της θανατικής ποινής
Βρυξέλλες, 10 Oκτωβρίου 2004

Επ�ευκαιρία της δεύτερης παγκόσµιας ηµέρας κατά της θανατικής ποινής, η ΕΕ υπενθυµίζει την αντίθεση
αρχής που έχει προ πολλού διακηρύξει ως προς τη θανατική ποινή.

Η ΕΕ κρίνει ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συµβάλλει στην τόνωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
και την προοδευτική ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η ποινή αυτή είναι σκληρή και απάνθρωπη,
δεν έχει κανένα αποτρεπτικό αποτέλεσµα και καθιστά αµετάκλητες τις λανθασµένες δικαστικές αποφάσεις.

Αυτοί είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην κατάργησή της από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Οι
ίδιοι λόγοι ισχύουν για όλα τα άτοµα παγκοσµίως. Συνεπώς, η καθολική κατάργηση της θανατικής ποινής,
εν καιρώ ειρήνης και εν καιρώ πολέµου, είναι η θέση που υποστηρίζουν ένθερµα όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ.

Η ΕΕ καλεί όλες τις χώρες που δεν έχουν ακόµη καταργήσει τη θανατική ποινή να την αναστείλουν
τουλάχιστον, σαν ένα πρώτο βήµα για την παντελή της κατάργηση. Η ΕΕ σηµειώνει µε ευχαρίστηση την
παγκόσµια τάση κατάργησης της ποινής αυτής και εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η
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διεθνής κοινότητα απέκλεισε την επιβολή της θανατικής ποινής κατά τη σύσταση των διεθνών δικαστηρίων
και του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου, τα οποία είναι αρµόδια να κρίνουν τα ειδεχθέστερα των
εγκληµάτων, όπως γενοκτονίες και εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας.

Για τις χώρες στις οποίες διατηρείται ακόµη η θανατική ποινή, η ΕΕ επιµένει να περιορισθεί προοδευτικά το
πεδίο εφαρµογής της και να τηρούνται οι ελάχιστοι κανόνες που ορίζονται στα διεθνή νοµοθετήµατα για
θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ειδικότερα, η ΕΕ καλεί όλα τα κράτη να µην επιβάλουν ποινή θανάτου
ούτε στους νέους και τους διανοητικά ανάπηρους.

Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να
διοργανώσουν παγκόσµια ηµέρα κατά της θανατικής ποινής, της οποίας η πρώτη ήταν το 2003. Η ΕΕ
προσυπογράφει τους στόχους της πρωτοβουλίας αυτής που είναι να ενθαρρυνθεί η σχετική δηµόσια
συζήτηση να τονωθεί η αντίθεση του κόσµου στη θανατική ποινή και να παρακινηθούν οι χώρες που τη
διατηρούν σε ισχύ να αναστείλουν τις εκτελέσεις και να την καταργήσουν. Η πολιτική δέσµευση της ΕΕ
υπέρ της κατάργησης αυτής σε όλον τον κόσµο στηρίζεται σε χρηµατοδότηση µέσω της ευρωπαϊκής
πρωτοβουλίας για τη δηµοκρατία και τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 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.

* Η Κροατία συνεχίζει να συµµετέχει στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης

________________________

116/2004
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την έκβαση των προεδρικών

εκλογών στη Σοµαλία
Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για το ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εκλογή του
Προέδρου της Οµοσπονδίας της Σοµαλίας στις 10 Oκτωβρίου στο Ναϊρόµπι (Κένυα). Η εκλογή αυτή
επιβεβαιώνει τη δέσµευση των σοµαλικών αρχών να αναπληρωθεί το πολιτικό κενό το οποίο διήρκεσε πάνω
από µία δεκαετία και να έχει µια επιτυχή κατάληξη η ∆ιάσκεψη για την εθνική συµφιλίωση της Σοµαλίας. Η
εκλογή του Προέδρου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην πορεία ειρήνευσης και συµφιλίωσης και ανοίγει το
δρόµο για το σχηµατισµό Μεταβατικής Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον νέο Πρόεδρο της Σοµαλίας κ. Abdullahi Yusuf Ahmed για την εκλογή
του. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τον σηµαντικό ρόλο που διαδραµάτισαν Σοµαλοί ηγέτες στη
µεταβατική οµοσπονδιακή Συνέλευση διαφυλάσσοντας τις δηµοκρατικές αρχές της εκλογικής διαδικασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να στηρίζει τη διαδικασία ειρήνευσης και συµφιλίωσης και τη
µετάβαση της Σοµαλίας σε ένα οµοσπονδιακό κράτος. Επιπλέον, η ΕΕ δηλώνει διατεθειµένη να συνδράµει
µια Μεταβατική Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση σύµφωνα µε τις διευθετήσεις που θα συµφωνηθούν µεταξύ της
εν λόγω κυβέρνησης και της διεθνούς κοινότητας.
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Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 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.

* Η Κροατία εξακολουθεί να είναι µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

________________________

117/2004
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

στην επέτειο των τροµοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεµβρίου 2001
Βρυξέλλες, 11 Σεπτεµβρίου 2004

Κλείνουν τρία χρόνια από τις τροµοκρατικές επιθέσεις που έπληξαν τις ΗΠΑ στις 11 Σεπτεµβρίου 2001, και
η Ευρωπαϊκή Ένωση τιµά τη µνήµη των θυµάτων και εκφράζει άλλη µια φορά την όσο το δυνατόν πιο
κατηγορηµατική καταδίκη κάθε µορφής τροµοκρατίας.

∆υστυχώς, από την ηµέρα εκείνη και µετά πολλαπλασιάστηκαν ανά τον κόσµο οι άγριες και ανελέητες
επιθέσεις εναντίον αθώων αµάχων. Η οµηρία παιδιών και γονέων στη Ρωσία, οι απαγωγές και οι φόνοι στο
Ιράκ και το Αφγανιστάν, και οι τυφλές βοµβιστικές επιθέσεις στη Μαδρίτη, την Κωνσταντινούπολη και τη
Τζακάρτα δεν είναι παρά ένα δείγµα των πρόσφατων τροµοκρατικών φρικαλεοτήτων που συγκλόνισαν τον
κόσµο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πενθεί τα θύµατα της τροµοκρατίας και συλλυπάται τις οικογένειές τους.

Κοινή είναι η πεποίθηση θρησκευτικών και πολιτικών ηγητόρων ανά την υφήλιο ότι κανένας θρησκευτικός
ή πολιτικός στόχος δεν µπορεί ποτέ να δικαιολογεί τροµοκρατικές ενέργειες. Οι πολίτες όλου του κόσµου
βδελύσσονται την τροµοκρατία και αξίζουν ουσιαστική δράση εκ µέρους µας για την πάταξή της. Η διεθνής
κοινότητα θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αγώνας αυτός αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Η Ένωση και τα κράτη µέλη της έχουν συνολικά διαθέσει µεγάλα µέσα για την πρόληψη και την
αντιµετώπιση της τροµοκρατία, και είναι αποφασισµένα να συνεχίσουν να το πράττουν. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι πρόθυµη να συνεργαστεί µε όλους τους εταίρους σ' αυτό το κεφαλαιώδους σηµασίας
εγχείρηµα.

________________________



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ68

∆ελτίο 25.10.2004 - EL - PE 347.430

∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ

∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΑΣΤΗ
ΣΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της ∆ιάσκεψης των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών Μελών διαβίβασε, στις 23
Σεπτεµβρίου 2004, προς ενηµέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ακριβές επικυρωµένο αντίγραφο της
απόφασης περί διορισµού του

κ. Aindrias Ó CAOIMH

ως δικαστή του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εις αντικατάσταση της κ. Fidelma MACKEN,
για το υπολειπόµενο διάστηµα της εντολής της, ήτοι από την ηµεροµηνία της ορκωµοσίας του έως τις 6
Οκτωβρίου 2009.

___________________________
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 15ης ΚΑΙ 16ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 παρευρέθη ο κ. Atzo NICOLAÏ, υφυπουργός ευρωπαϊκών υποθέσεων της
Ολλανδίας ο οποίος παρουσίασε τις προτεραιότητες του προγράµµατος της Ολλανδικής Προεδρίας του
Συµβουλίου.

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

•  Βελτίωση της οικονοµικής διακυβέρνησης στην ΕΕ
�   Εισηγητής: ο κ. van IERSEL (Εργοδότες � NL)
 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 1203/2004

− Κύρια σηµεία:

1. Η αποτελεσµατική πολιτική και η ολοκλήρωση δεν νοούνται χωρίς ένα σαφές και αξιόπιστο
θεσµικό πλαίσιο, το οποίο να διασφαλίζει τη συνέχεια που δίδεται στις αποφάσεις της ΕΕ. Γι� αυτό, η ΕΟΚΕ
εξετάζει στη γνωµοδότησή της αποκλειστικά τις θεσµικές και διοικητικές προϋποθέσεις, δηλαδή τη χρηστή
διακυβέρνηση.

2. Σε µια διευρυµένη Ευρώπη η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει µεγαλύτερη νοµιµότητα. Τα
διακυβερνητικά ανακλαστικά τείνουν να ενισχυθούν. Η ΕΟΚΕ προειδοποιεί για αυτή την εξέλιξη. Κατά τη

http://www.cese.europa.eu
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διάρκεια της εν λόγω κρίσιµης περιόδου, η επέκταση της ψήφου µε ειδική πλειοψηφία θα έχει θετικές
συνέπειες. Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της µεγαλύτερης ορατότητας του Συµβουλίου Ανταγωνισµού.

3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο λαµβάνει γνώση του γεγονότος ότι η Επιτροπή θα επεξεργασθεί
ένα "φύλλο πορείας", προκειµένου να ενισχυθεί και να διασφαλισθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή της
στρατηγικής της Λισαβόνας. Η ΕΟΚΕ προτείνει τη διασύνδεση αυτής της "νέας εκδοχής" της Λισαβόνας µε
τη µέθοδο που ακολουθήθηκε µε επιτυχία για την "Ευρώπη 92". H εφαρµογή είναι συχνά ανεπαρκής. Άλλα
θέµατα αξίζουν να συµπεριληφθούν στη "νέα εκδοχή" της στρατηγικής της Λισαβόνας. Για παράδειγµα
αναφέρονται:

� η βιοµηχανική πολιτική σε ορισµένους τοµείς, η οποία προέκυψε από τη συνεννόηση των επιχειρήσεων
(και κυρίως βάσει της κοινωνικής διαβούλευσης), της Επιτροπής και του Συµβουλίου,

� τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων και των τεχνολογικών πλατφόρµων της ΕΕ, η ενίσχυση της
διασυνοριακής συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των επιστηµόνων στους κόλπους
της Ένωσης και η προώθηση της συνεργασίας πανεπιστηµίων και παραγόντων της αγοράς,

� η περιφερειακή πολιτική µε ιδιαίτερη έµφαση στη γνώση και στην καινοτοµία.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 71

∆ελτίο 25.10.2004 - EL - PE 347.430

4. Η "εταιρική σχέση για την αλλαγή" εµπεριέχει µεγάλο δυναµικό. Μπορεί να καταλήξει σε
µια νέα επικοινωνία και στο σχηµατισµό νέων συµµαχιών µεταξύ των πολυάριθµων παραγόντων που
συµµετέχουν στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και αυτό το στοιχείο αποτελεί µέρος της
χρηστής διακυβέρνησης.

− Πληροφορίες: ο κ. Gilbert Marchlewitz
(Tηλ.: 00 32 2 546 93 58 � e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int)

•  ∆ηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-2013
�   Εισηγητής: ο κ. ΝΤΑΣΗΣ (Μισθωτοί � EL)

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 101 τελικό � CESE 1204/2004

− Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ διατυπώνει µία συνολικά θετική άποψη για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τίτλο «Η οικοδόµηση του κοινού µας µέλλοντος: Προκλήσεις πολιτικής
και δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης 2007-2013». Ωστόσο, διατυπώνει σειρά επιφυλάξεων
σχετικά µε την ανακοίνωση και ειδικότερα τους ανεπαρκείς πόρους που προβλέπονται για την προαγωγή
της στρατηγικής της Λισαβόνας.

 
− Πληροφορίες: ο κ. Roberto Pietrasanta

(Tηλ.: 00 32 2 546 93 13 � e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

2. ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

•  Πρόγραµµα δράσης: Η ευρωπαϊκή ατζέντα για την επιχειρηµατικότητα
�   Εισηγητής : ο κ. BUTTERS (Εργοδότες � UK)

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 70 τελικό� CESE 1198/2004
 
 � Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ επικροτεί το πρόγραµµα δράσης της Επιτροπής και επαναλαµβάνει ότι εκτιµά τις προσπάθειες
που καταβάλει η Γενική ∆ιεύθυνση "Επιχείρηση" από τότε που ξεκίνησε η διαδικασία αυτή στις αρχές
του 2002. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ ζητεί να προσδιορισθούν ειδικές δράσεις για κάθε στρατηγικό τοµέα
προτεραιότητας του Προγράµµατος δράσης οι οποίες είναι απαραίτητες για να διασφαλισθεί η επιτυχής
εφαρµογή του. Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι σε µεγάλο βαθµό η τρέχουσα απαιτούµενη δράση πρέπει να
αναληφθεί από αρµόδιους για τη χάραξη πολιτικής πέραν της Γενικής ∆ιεύθυνσης "Επιχείρηση".

mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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Το σχέδιο δράσης είναι απλώς η αφετηρία µιας εξελισσόµενης και µακράς διαδικασίας. Η διαδικασία
αυτή θα αποδειχθεί επιτυχής µόνον εάν προβεί σε οριζόντια σύνδεση διαµέσου ενός ευρύτερου φάσµατος
τοµέων πολιτικής και σε κάθετη σύνδεση των αρµοδίων για τη χάραξη πολιτικής σε πολυάριθµα επίπεδα.
Το σχέδιο δράσης και άλλες συναφείς µελλοντικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής πρέπει να αποτελέσουν
το έναυσµα για µια θετική ανταπόκριση εκ µέρους των εν λόγω αρµοδίων για τη χάραξη πολιτικής.
Ειδικότερα, η ΕΟΚΕ καλεί και άλλες Γενικές ∆ιευθύνσεις της Επιτροπής καθώς και τις αρµόδιες αρχές
των κρατών µελών να αναλάβουν ενεργό ρόλο προς το σκοπό αυτό. Η ενσωµάτωση της προσέγγισης ότι
πρέπει να "συνεκτιµούνται πρώτα οι ανάγκες των µικρών επιχειρήσεων" στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της ΕΕ, θα αποτελέσει τη σηµαντικότερη συµβολή των ευρωπαϊκών οργάνων στην
προώθηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Ευρώπη.

Οι ευρωπαίοι ιθύνοντες χρειάζεται να εξεύρουν τρόπους για να «αποµυθοποιήσουν» την
επιχειρηµατικότητα στην κοινή γνώµη. Συγκεκριµένες οµάδες όπως νέοι αλλά και οι µεγαλύτεροι
µπορούν να ενθαρρύνονται να εξετάζουν σοβαρά την επιχειρηµατική δραστηριότητα ως µια ρεαλιστική
και θετική δυνατότητα σταδιοδροµίας.

�   Πληροφορίες: η κα Aleksandra Klenke
(Tηλ.: 00 32 2 546 98 99 � e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

•  Η τουριστική πολιτική και η συνεργασία δηµοσίου/ ιδιωτικού τοµέα
�   Εισηγητής: ο κ. MENDOZA (Μισθωτοί � ES)

�   Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας �  CESE 1199/2004
 
 �   Κύρια σηµεία:
 
Η ΕΟΚΕ προσδιορίζει ορισµένους στόχους της συνεργασίας δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Οι στόχοι
αυτοί είναι τοµεακοί, κοινωνικοί, οικονοµικοί και περιβαλλοντικοί.

Προσδιορίζει επίσης τις αρχές και τα κριτήρια της συνεργασίας:

Αρχές
� της αρµοδιότητας,
� της συνυπευθυνότητας,
� του εθελοντικού χαρακτήρα,
� της δηµοκρατίας.

Κριτήρια
� της σαφήνειας των στόχων,
� της σκοπιµότητας,
� του ελέγχου των αποτελεσµάτων,
� της συνάφειας.

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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Προσδιορίζει επίσης συγκεκριµένες µορφές εταιρικής σχέσης που µπορούν να είναι ανεπίσηµου ή
επίσηµου τύπου.

Στα πλαίσια της συγκριτικής ανάλυσης των επιδόσεων, η ΕΟΚΕ παραθέτει και επεξηγεί ορισµένες
επιτυχηµένες εµπειρίες συνεργασίας δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στον χώρο του τουρισµού στην
Ευρώπη.

Τέλος, προτείνει στην Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα σύστασης ενός Ευρωπαϊκού
Συµβουλευτικού Συµβουλίου για τον Τουρισµό, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι θα υποστηρίζει κάθε
χρόνο, µε δήλωσή της, την Παγκόσµια Ηµέρα Τουρισµού που έχει θεσπιστεί από τον Παγκόσµιο
Οργανισµό Τουρισµού.

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

3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

•  Ανάγκες έρευνας στον τοµέα των δηµογραφικών αλλαγών
�   Εισηγήτρια: η κα HEINISCH (∆ιάφορες δραστηριότητες � DE)

�   Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 1206/2004
 
 �   Κύρια σηµεία:

Ενόψει των µεταβολών που διαπιστώνονται όσον αφορά τη δηµογραφική διάρθρωση καθώς και των
ευκαιριών και κινδύνων που εµπεριέχει το φαινόµενο αυτό για την ποιότητα ζωής των ολοένα και
περισσότερων ηλικιωµένων στην Ευρώπη, η ΕΟΚΕ ζητά:

α) να συµπληρωθεί το 7ο ερευνητικό πρόγραµµα πλαίσιο µε µια κεντρική δράση και

β) να ληφθούν συνοδευτικά µέτρα ώστε να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες βάσεις για τη λήψη
αποφάσεων, για τον έγκαιρο σχεδιασµό των πολιτικών και την εφαρµογή δράσεων σε ευρωπαϊκό
και εθνικό επίπεδο.

Προκειµένου να διασφαλιστεί η εφαρµογή του άρθρου 25 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων που
εγγυάται το δικαίωµα όλων των ηλικιωµένων να διάγουν αξιοπρεπή ζωή και να συµµετέχουν ενεργά
στον κοινωνικό βίο και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, κρίνονται απαραίτητα, µεταξύ άλλων, τα
ακόλουθα συνοδευτικά µέτρα:

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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� δηµιουργία κοινού ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Ηλικιωµένων και τράπεζας δεδοµένων µε σκοπό την απόκτηση, συγκέντρωση και διάδοση γνώσεων
για τη βελτίωση της ανοικτής µεθόδου συντονισµού αλλά και την εξαγωγή ανάλογων πρακτικών και
πολιτικών συµπερασµάτων και

� δηµιουργία κατηγορίας "Γήρανση του πληθυσµού" στην ΕΟΚΕ.

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

•  Ο ρόλος των γυναικείων οργανώσεων ως µη κρατικών φορέων στα πλαίσια της
συµφωνίας της Κοτονού

�   Εισηγήτρια : η κα FLORIO (Εργαζόµενοι � IT)

− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 1205/2004
 

�   Κύρια σηµεία:

Η Συµφωνία της Κοτονού υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2000 µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών
ΑΚΕ. Για πρώτη φορά θεσπίστηκε η συµµετοχή των µη κυβερνητικών φορέων (ή ΜΚΦ) στην
αναπτυξιακή συνεργασία µε την αναγνώριση της σηµαντικής συµβολής των µη κυβερνητικών φορέων
και την συµπερίληψή τους στην χάραξη εθνικών αναπτυξιακών στρατηγικών.

Στόχος της γνωµοδότησης είναι να τονίσει την συγκεκριµένη συµβολή των γυναικείων οργανώσεων στις
αναπτυξιακές στρατηγικές στις χώρες ΑΚΕ αλλά και να ερευνήσει τρόπους ενίσχυσης της συµβολής τους.

Βάσει των µαρτυριών που έχουν συλλεχθεί στα διάφορα φόρουµ και περιφερειακά σεµινάρια, η
συµµετοχή των γυναικείων ενώσεων, οργανώσεων και ΜΚΟ στη χάραξη των εθνικών στρατηγικών είναι
πολύ περιορισµένη. Υφίσταται σηµαντική απόκλιση µεταξύ των εξαγγελιών της συµφωνίας της Κοτονού
και της εφαρµογής τους. Ελάχιστα µέτρα φαίνεται να έχουν ληφθεί για τη διευκόλυνση της συµµετοχής
των γυναικών.

Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί πραγµατικά να συµβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των
γυναικών και των φτωχών, απαιτείται µεγαλύτερη σαφήνεια και αποφασιστικότητα στον προσδιορισµό
των στόχων που αποβλέπουν στην υποστήριξη των γυναικών και των µέτρων που θα πρέπει να ληφθούν.

Στόχος είναι να δηµιουργηθούν οι βασικές συνθήκες για πραγµατική συµµετοχή, αξιοποίηση και
υποστήριξη των γυναικών, έως ότου επιτευχθεί ισότητα µε τους άντρες για την ανάπτυξη της χώρας τους.

Μεταξύ των συστάσεων που διατυπώνονται είναι οι εξής:

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


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 75

∆ελτίο 25.10.2004 - EL - PE 347.430

� οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να λαµβάνουν την εντολή να προωθούν θέµατα
που συνδέονται µε την ισότητα των φύλων·

� θα πρέπει να γίνει ανάλυση της επικρατούσας κατάστασης σε ό,τι αφορά το καθεστώς των οργανώσεων
των γυναικών στις χώρες ΑΚΕ·

� τα έγγραφα σχετικά µε τις εθνικές στρατηγικές θα πρέπει να προβλέπουν θετικά µέτρα υπέρ των
γυναικείων οργανώσεων·

� θα πρέπει να δηµιουργηθεί ειδική γραµµή προϋπολογισµού για τη χρηµατοδότηση των γυναικείων
οργανώσεων·

� θα πρέπει να δηµιουργηθούν προτιµησιακοί δίαυλοι για να έχουν οι γυναικείες οργανώσεις πρόσβαση
στη χρηµατοδότηση.

� οι γυναικείες οργανώσεις θα πρέπει να εκπροσωπούνται ισότιµα στα σεµινάρια που διοργανώνονται από
την ΕΟΚΕ.

� θα πρέπει να διοργανωθεί από την ΕΟΚΕ στο εγγύς µέλλον, διάσκεψη για την προώθηση του ρόλου των
γυναικών ως παραγόντων στη διαδικασία της ανάπτυξης.

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

4. ΓΕΩΡΓΙΑ � ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

•  Η γεωργία στις περιαστικές περιοχές
 �   Εισηγητής: ο κ. CABALL I SUBIRANA  (∆ιάφορες δραστηριότητες � ES)

 
 �   Έγγραφα αναφοράς : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 1209/2004

 
 �   Κύρια σηµεία:
 
Στην γνωµοδότηση πρωτοβουλίας, η ΕΟΚΕ προτείνει να προωθηθούν µηχανισµοί και µέσα για την
προστασία και την ανάπτυξη των περιαστικών γεωργικών χώρων.
Για την ΕΟΚΕ, ένα πρώτο ουσιαστικό µέτρο είναι αναµφίβολα η κοινωνική, πολιτική και διοικητική
αναγνώριση της ύπαρξης αυτών των περιαστικών ζωνών καθώς και του ρόλου που τους αναλογεί στη
σχέση πόλης-υπαίθρου.

Για να γίνει η κοινωνική, πολιτική και διοικητική αναγνώριση ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, η ΕΟΚΕ
προτείνει να προαχθεί µια ευρωπαϊκή δράση για τους περιαστικούς γεωργικούς χώρους στην οποία θα
αναγνωρίζονται οι αξίες και οι λειτουργίες τους και θα θεσπίζονται οι βάσεις για να αναπτύξει κάθε
χώρα ειδικές νοµοθεσίες για την προστασία και την ανάπτυξή τους βάσει κοινών θεµελιωδών κριτηρίων.

mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
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Για την ΕΟΚΕ, η εγγύηση µιας δυναµικής και βιώσιµης ανάπτυξης της περιαστικής γεωργίας και των
χώρων όπου αναπτύσσεται πρέπει να επιτευχθεί ως αποτέλεσµα διαδικασιών στις οποίες η τοπική
διοίκηση ασκεί θεµελιώδη ρόλο.
Επιπλέον, λόγω της ευπάθειας που χαρακτηρίζει τους περιαστικούς γεωργικούς χώρους και την ίδια την
ευρωπαϊκή περιαστική γεωργία, η ΕΟΚΕ θεωρεί υψίστης σηµασίας τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίου της Περιαστικής Γεωργίας, το οποίο θα λειτουργεί ως κέντρο αναφοράς για την
παρακολούθηση, την ανάλυση και τη διάδοση της κατάστασης της ευρωπαϊκής περιαστικής γεωργίας
και ως σηµείο συνάντησης, προβληµατισµού και διαλόγου µεταξύ των τοπικών διοικήσεων της πρώτης
και της δεύτερης βαθµίδας και των διαφόρων ευρωπαϊκών οργανισµών και θα παρουσιάζει προτάσεις
πρωτοβουλίας για τη διατήρηση και την ανάπτυξη αυτών των περιαστικών χώρων και της γεωργίας
τους.

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

5.  ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ � ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

•  Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθεµένης
αξίας (αναδιατύπωση)

�   Εισηγητής: ο κ. BURANI (Εργοδότες � IT)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 246 τελικό � 2004/0079 (CNS) � CESE 1202/2004

− Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ δεν προτίθεται µε το παρόν έγγραφο να εκφράσει αρνητική κρίση για την πολιτική των κρατών
µελών σε θέµατα ΦΠΑ. Έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι πάρα πολλοί εσωτερικοί παράγοντες,
οικονοµικοί και πολιτικοί, επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Εκφράζει ωστόσο την ευχή να επανεξεταστεί
το συντοµότερο δυνατόν το ζήτηµα στο σύνολό του προκειµένου να θεσπιστεί ένα οριστικό καθεστώς
και να µετριαστεί, αν όχι να εξαλειφθεί, ένα από τα πιο σηµαντικά εµπόδια στην υλοποίηση µιας
εσωτερικής αγοράς που διέπεται από κοινούς κανόνες.

 
− Πληροφορίες: η κα Borbála Szij

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

•  Σπόροι προς σπορά � Επίσηµη εποπτεία - Τρίτες χώρες
 �   Εισηγητής: ο κ. BROS (∆ιάφορες δραστηριότητες � FR)

 
 �   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 263 τελικό � 2004/0086 CNS � CESE 1207/2004

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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� Πληροφορίες: η κα Katalin Gönczy

(Tηλ.: 00 32 546 98 18 � e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int)

6. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ

•  Έγκριση τύπου οχηµάτωνµε κινητήρα
�   Εισηγητής: ο κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες � IT)

�   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 162 τελικό � 2004/0053 COD � CESE 1200/2004
 
�   Πληροφορίες:   η κα Aleksandra Klenke

(Τηλ: 00 32 2 546 98 99 � e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int)
 

•  Ενσωµάτωση περιβαλλοντικών ζητηµάτων
�   Εισηγητής: ο κ. PEZZINI  (Εργοδότες � IT)
 
 �   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 130 τελικό �  CESE 1208/2004
 
�   Πληροφορίες:  η κα Katalin Gönczy

(Tηλ.: 00 32 546 98 18 � e-mail: katalin..gonczy@esc.eu.int)

7. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

•  Κινηµατογραφική κληρονοµιά
 �   Εισηγητής: ο κ. BRAGHIN (Εργοδότες � IT)
 
 �   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 171 τελικό � 2004/0066 COD  �  CESE 1201/2004
 
�   Πληροφορίες:  ο κ. Raffaele Del Fiore

(Tηλ.: 00 32 2 546 97 94 � e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝTΟΥ
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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Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 69
Type: http:

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

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:gilbert.marchlewitz@esc.eu.int
New: mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 72
Type: mailto

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

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 75
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 77
Type: mailto

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

Page: 77
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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Page: 77
Type: mailto

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

Page: 77
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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