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Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση:

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm (Intranet) και
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm (Internet)
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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. 42/2004: Χρησιµοποίηση των πιστώσεων που αφορούν  την αποζηµίωση γραµµατείας
(θέση 3910) στο πλαίσιο του οικονοµικού έτους 2004.

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

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

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

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

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΓΑΛΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 27ης Οκτωβρίου 2004, έλαβε γνώση της
εκλογής του

κ. Fernand LE RACHINEL

εις αντικατάσταση της κυρίας  Chantal SIMONOT  (NI/FR),  µε ισχύ από  22 Οκτωβρίου 2004.

____________________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Κατάσταση στις 04.11.2004

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Baroness Sarah Ludford Λαϊκό Κογκρέσο του Κουρδιστάν (KONGRA-GEL ) E-2497/04

Joseph Muscat European City Guide SL E-2498/04

Cristiana Muscardini Για έναν ελεύθερο Λίβανο E-2499/04

Cristiana Muscardini Ισοδυναµία τίτλων σπουδών E-2500/04

Cristiana Muscardini Αίτηση προσχώρησης της Τουρκίας E-2501/04

Cristiana Muscardini ∆ηµιουργία µεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζικών
οµίλων

E-2502/04

David Hammerstein Mintz Συµβατότητα της εκτροπής Jucar - Vinalopó µε την
κοινοτική νοµοθεσία και τα κριτήρια για παροχή
κοινοτικής χρηµατοδότησης

P-2503/04

Umberto Guidoni και Marco Rizzo Τιµολογιακές διαφορές της Ασύµµετρης Ψηφιακής
Συνδροµητικής Γραµµής (Αsdl)

E-2504/04

Paulo Casaca Νόθευση του βουτύρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση E-2505/04

Paulo Casaca Νόθευση γαλακτοκοµικών προϊόντων στην
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας

E-2506/04

Ilda Figueiredo Κοινοτικές ενισχύσεις στα διυλιστήρια Petrogal της
Πορτογαλίας

E-2507/04

Ilda Figueiredo Μετακίνηση της βιοµηχανικής µονάδας Vichay από
την Πορτογαλία

E-2508/04

Alfredo Antoniozzi ∆ιαπεριφερειακή κυκλοφορία των πολιτών µετά την
άρση του διαπεριφερειακού εµπάργκο που είχε
επιβληθεί στη Λιβύη. ∆ικαιώµατα των ιταλών
πολιτών που επαναπατρίσθηκαν το 1970 από τη
Λιβύη

P-2509/04

Georgios Karatzaferis Απειλές πολέµου εκ µέρους υποψήφιας προς ένταξη
χώρας

E-2510/04

Georgios Karatzaferis Απειλές πολέµου εκ µέρους υποψήφιας προς ένταξη
χώρας

E-2511/04

Chris Davies Χρέη της εταιρείας British Energy PLC E-2512/04

Chris Davies Πυρηνική ενέργεια και δίκαιος ανταγωνισµός E-2513/04

Gay Mitchell Προστασία από τον ιό ΗΙV/ΑΙDS στο χώρο εργασίας E-2514/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Rosa Miguélez Ramos Αντιµετώπιση των σχεδίων δηµιουργίας
κοινοπραξιών

E-2515/04

Rosa Miguélez Ramos Απόρριψη σχεδίων συγχώνευσης επιχειρήσεων E-2516/04

Marie-Line Reynaud Προβλήµατα του τεχνικού ελέγχου ιδιωτικών
οχηµάτων τα οποία αγοράζονται µεταχειρισµένα

E-2517/04

Alfredo Antoniozzi ∆ιαπεριφερειακή κυκλοφορία των πολιτών µετά την
άρση του διαπεριφερειακού εµπάργκο που είχε
επιβληθεί στη Λιβύη. ∆ικαιώµατα των ιταλών
πολιτών που επαναπατρίσθηκαν το 1970 από τη
Λιβύη

E-2518/04

Roberto Musacchio Σχέδιο Cave της επαρχίας Μπρέσια σε αντίθεση µε
την οδηγία 2001/41 της 27.6.2001

P-2519/04

Christopher Huhne Εισαγωγή σκαφών E-2520/04

Hiltrud Breyer Ερευνητικό πρόγραµµα REFLEX-και οι αλλαγές στο
γονότυπο από ηλεκτροµαγνητικά κύµατα έντασης
ίσης µε τα κύµατα πού εκπέµπονται από κινητό
τηλέφωνο

P-2521/04

Christopher Huhne Τέλη δικαστηρίων E-2522/04

Carl Lang Καταπολέµηση των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού
εντός της εσωτερικής αγοράς

E-2523/04

Carl Lang Καταπολέµηση των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού
εντός της εσωτερικής αγοράς

E-2524/04

Simon Coveney Άδειες οδήγησης και η προκατάληψη κατά των
υπερηλίκων

E-2525/04

Karl-Heinz Florenz Εξέταση και έγκριση κρατικών ενισχύσεων σύµφωνα
µε το άρθρο 10 του κανονισµού 1407/2002 -
Ασυµβατότητα του ορυχείου Walsum µε τις
προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τους στόχους του
κανονισµού

E-2526/04

Willi Piecyk Φώτα έκτακτης ανάγκης στις µοτοσικλέτες E-2527/04

Dimitrios Papadimoulis Πολιτική για την αναπηρία στην ΕΕ E-2528/04

Dimitrios Papadimoulis Παιδική παχυσαρκία E-2529/04

Phillip Whitehead Εµπόριο γούνας γατών και σκυλιών E-2530/04

Richard Corbett και Catherine
Stihler

Θαλασσοπούλια και αλιεία E-2531/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Paul van Buitenen Προσεχής απασχόληση συνταξιοδοτούµενου γενικού
διευθυντού

E-2532/04

Luciana Sbarbati Πρόγραµµα Πολιτισµός 2000 (2007/2013) E-2533/04

Roberta Angelilli Πόροι για µαθήµατα κατάρτισης στον τοµέα
διοίκησης επιχειρήσεων

E-2534/04

Roberta Angelilli Ευρωπαϊκή νοµοθεσία σχετικά µε τις λαϊκές αγορές E-2535/04

Paulo Casaca Μεταβίβαση στις Αζόρες της συµπληρωµατικής
εισφοράς που πρέπει να καταβληθεί στην ηπειρωτική
χώρα

E-2536/04

Georgios Karatzaferis Κοινοτικό κεκτηµένο και δηµοκρατικό δηµοψήφισµα
στην Κύπρο

E-2537/04

Avril Doyle Εκπαίδευση στον τοµέα του τουρισµού E-2538/04

Jules Maaten ∆ικαιώµατα µειονοτήτων στην Κροατία E-2539/04

Chris Davies ∆ιακίνηση των αποσκευών στα αεροδρόµια E-2540/04

Chris Davies Ενίσχυση των προδιαγραφών ασφαλείας σ' ό,τι
αφορά τα εισαγόµενα προϊόντα

E-2541/04

Chris Davies Ζιµπάµπουε E-2542/04

Chris Davies Οδηγία για τα βιοκαύσιµα E-2543/04

Chris Davies Προσχώρηση της Ρουµανίας E-2544/04

Chris Davies ∆ιατήρηση του σολοµού E-2545/04

Chris Davies Συνύπαρξη γενετικά τροποποιηµένων και µη
τροποποιηµένων καλλιεργειών

E-2546/04

Chris Davies Χρήση µεθυλοβρωµιδίου στην άλεση αλεύρων E-2547/04

Chris Davies Ενίσχυση της Βόρειας Κύπρου E-2548/04

Chris Davies Η κυπριακή εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

E-2549/04

Chris Davies Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών και η
χρήση των οργανοφοσφορικών στην κτηνοτροφία

E-2550/04

Chris Davies Λαϊκή Οργάνωση των Μοτζαχεντίν στο Ιράν E-2551/04

Chris Davies Προστασία των ανθρωποειδών πιθήκων E-2552/04

Chris Davies Απευθείας πτήσεις προς το βόρειο τµήµα της
Κύπρου

E-2553/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Chris Davies Απευθείας πτήσεις προς το βόρειο τµήµα της
Κύπρου

E-2554/04

Chris Davies Πρότυπα και τιµές των κρατών µελών της ΕΕ E-2555/04

Chris Davies Πρότυπα και τιµές των κρατών µελών της ΕΕ E-2556/04

Chris Davies Παραβάσεις της νοµοθεσίας από την Επιτροπή E-2557/04

Chris Davies Εκτιµήσεις των επιπτώσεων στο περιβάλλον E-2558/04

Chris Davies Θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα - Ελλάδα E-2559/04

Chris Davies Νοµοθεσία σχετικά µε τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα

E-2560/04

Philip Bradbourn Ανάπτυξη εκτελεστικών  κανόνων για ένα κοινό
σύστηµα τιµολόγησης των υπηρεσιών αεροναυτιλίας

P-2561/04

Christine De Veyrac ∆ιεθνές εµπόριο - Boeing P-2562/04

Fernando Fernández Martín ∆ιακοπή της χορήγησης ενισχύσεων για την αλιεία
στις εξόχως αποµακρυσµένες περιοχές

E-2563/04

David Hammerstein Mintz Καταγγελία της Ένωση Γειτόνων  του  San Andres
de los Tacones, αριθ. µητρώου 2004/4677, SG (2004)
A/7822

E-2564/04

Christine De Veyrac Αυτοκινητοβιοµηχανία και ανταλλακτικά E-2565/04

Roberta Angelilli ∆υνατότητες χρηµατοδοτήσεων για ένα κέντρο
έρευνας σχετικά µε τη θαλάσσια βιοποικιλότητα

E-2566/04

Albert Maat Υπέρβαση γαλακτοκοµικών ποσοστώσεων στην
Ιταλία

E-2567/04

Philip Claeys Βραβείο δηµοσιογραφίας "Ναι στην πολυµορφία.
Όχι στις διακρίσεις"- παράταση της προθεσµίας

E-2568/04

Philip Claeys Τηλεοπτική εκποµπή της εταιρείας παραγωγής
τηλεοπτικών προγραµµάτων Endemol για την
Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη Κορυφής

E-2569/04

Theresa Villiers Ευρωπαϊκό Σύνταγµα P-2570/04

Bernadette Bourzai Μειωµένος συντελεστής του φόρου προστιθεµένης
αξίας για την παροχή θερµογόνου ενέργειας

P-2571/04

Brice Hortefeux Προµήθεια συναλλάγµατος E-2572/04

Bart Staes και Joost Lagendijk Κανόνες για το ωράριο οδήγησης και ανάπαυσης των
υπηρεσιών ταχείας επίδοσης αλληλογραφίας

E-2573/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Ana Gomes Καταβολή της επείγουσας βοήθειας για την
αντιµετώπιση των ζηµιών που προκλήθηκαν στην
Πορτογαλία µε τις αλλεπάλληλες πυρκαγιές του
2003

E-2574/04

Michl Ebner Η κατάσταση στην Τσετσενία E-2575/04

Herbert Bösch Ανάθεση καθηκόντων της Ευρωπαϊκής ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης  σε ιδιωτικούς φορείς

E-2576/04

Dimitrios Papadimoulis Σήµανση του βοείου κρέατος E-2577/04

Dimitrios Papadimoulis Τιµές καυσίµων στην Ελλάδα E-2578/04

Umberto Guidoni και Marco Rizzo Παράνοµη κατεργασία ραδιενεργών υλικών και
προστασία της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ

E-2579/04

Bart Staes ∆ιαδικασία εξέτασης της ενίσχυσης προς την ABX
Logistics

E-2580/04

Hynek Fajmon Το σύστηµα διοδίων στους αυτοκινητοδρόµους και
στους βασικούς οδικούς άξονες στα κράτη µέλη της
ΕΕ

E-2581/04

Dimitrios Papadimoulis Εκτέλεση του εντάλµατος σύλληψης του Κενάν
Ακίν, δολοφόνου του κύπριου Σολοµώντα Σολωµού

E-2582/04

Christopher Huhne Τέλη αεροναυτιλίας E-2583/04

Edward McMillan-Scott Εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τον
Εκδηµοκρατισµό και την προστασία των
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου ( EIDHR)

E-2584/04

Glenys Kinnock Ουγκάντα E-2585/04

Glenys Kinnock Αϊτή E-2586/04

Marie-Line Reynaud Τραπεζικές επιβαρύνσεις - ελεύθερη παροχή
υπηρεσιών - µέσα πληρωµής

E-2587/04

Monica Frassoni Κατασκευή µεγάλης λιµενολεκάνης καυσίµων στην
Civitavecchia (Ρώµη)

E-2588/04

Giulietto Chiesa, Michele Santoro
και Lilli Gruber

Κατάσχεση ευρωπαϊκών ιστοθέσεων της Indymedia E-2589/04

Giulietto Chiesa, Michele Santoro
και Lilli Gruber

Κατάσχεση ευρωπαϊκών ιστοθέσεων της Indymedia E-2590/04

Hélène Goudin Το φυτοφάρµακο Παρακουάτ E-2591/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Hélène Goudin ∆απάνες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την
Αξιολόγηση των  Φαρµακευτικών Προϊόντων
(ΕΜΕΑ)

E-2592/04

Willy Meyer Pleite Περιβαλλοντική απειλή στον ποταµό Καµπρόνες
(Περιφέρεια της Σεγκόβια-Ισπανία)

E-2593/04

Dimitrios Papadimoulis Εκκρεµούσες υποθέσεις υιοθεσίας από τη Ρουµανική
Κυβέρνηση

E-2594/04

Manolis Mavrommatis Επιδοτήσεις σε φοιτητικές οργανώσεις E-2595/04

Graham Watson Γιβραλτάρ E-2596/04

Graham Watson Κοινοτικές ενισχύσεις προς τη Νaveco E-2597/04

Graham Watson International Telecommunication Union (∆ιεθνής
Ένωση Τηλεπικοινωνιών)

E-2598/04

Graham Watson International Telecommunication Union (∆ιεθνής
Ένωση Τηλεπικοινωνιών)

E-2599/04

Bill Newton Dunn Εφαρµογή της περί απασχολήσεως νοµοθεσίας στην
Πολωνία

E-2600/04

Bill Newton Dunn Ρύθµιση για τις προωθήσεις πωλήσεων E-2601/04

Emma Bonino Εκρίζωση της κόκας στη Βολιβία E-2602/04

Péter Olajos Ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε το πρόγραµµα
ανάσχεσης της ελάττωσης της βιοποικιλότητας

E-2603/04

Péter Olajos Προγράµµατα για την πρόληψη της οστεοπόρωσης E-2604/04

Bart Staes Επιταγές χρήσης ∆ιαδικτύου στους πελάτες  της
εταιρίας Belgacom

E-2605/04

Erik Meijer Έλεγχος τήρησης των κοινοτικών διατάξεων:
περιορισµένη αποτελεσµατικότητα των
επιθεωρήσεων σε επιχειρήσεις λόγω προειδοποίησης
για την επίσκεψη επιθεωρητών

E-2606/04

Erik Meijer Ισοτιµία των γλωσσών της πλειοψηφίας στις
διάφορες περιφέρειες της Ε Ε και οι       συνέπειες
για κατοίκους εξαιτίας γλωσσικών συνόρων σε
πολύγλωσσα κράτη µέλη

E-2607/04

Paulo Casaca Αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τις
πυρκαϊές στην Πορτογαλία

E-2608/04

Evelin Lichtenberger Ευαίσθητη περιοχή των Άλπεων - σηµεία
οικολογικής προστασίας - ευρωπαϊκό δίκτυο
διέλευσης - διόδια για φορτηγά

P-2609/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Yannick Vaugrenard ΄Ενα ευρωπαϊκό πλαίσιο εγγυήσεων  για µια δυνατή
ναυπηγική στην Ευρώπη

P-2610/04

John Purvis ∆ηµιουργία πάρκων αιολικής ενέργειας στη Σκοτία E-2611/04

Marie-Line Reynaud Ενδοκοινοτικοί έλεγχοι - όροι άσκησης των
δραστηριοτήτων των εταιρειών εκµίσθωσης
προσωρινής εργασίας - κοινωνικό ντάµπιγκ

E-2612/04

Marco Rizzo και Umberto Guidoni Παραβίαση της ελευθερίας τύπου στην ΕΕ E-2613/04

Umberto Guidoni και Marco Rizzo Ανθρωποκτονίες εξ αµελείας E-2614/04

Marco Rizzo και Umberto Guidoni Κοινή θέση σχετικά µε την Κούβα E-2615/04

Umberto Guidoni και Marco Rizzo Απελάσεις από την ιταλική κυβέρνηση E-2616/04

José Ribeiro e Castro ∆ιεθνής διάσκεψη για την τροµοκρατία E-2617/04

José Ribeiro e Castro Φτωχά παιδιά - Έκθεση UNICEF "Innocenti Social
Monitor 2004"

E-2618/04

Frithjof Schmidt Συνεδρίαση της Επιτροπής µε τους Ευρωπαίους
∆ιευθύνοντες Συµβούλους της Παγκόσµιας
Τράπεζας

P-2619/04

Ακυρωθείσα ερώτηση E-2620/04

Christine De Veyrac ∆ιεθνές εµπόριο - Κλωστοϋφαντουργία E-2621/04

Willy Meyer Pleite Μη εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας: Χωµατερή
της Ματόνα (Λανγκρέο Αστουριών)

P-2622/04

Jörg Leichtfried Προσπάθειες της αυστριακής κυβέρνησης για την
εξασφάλιση ενισχύσεων στο πλαίσιο των ∆∆ για την
ανάπτυξη υποδοµών στους άξονες προτεραιότητας

P-2623/04

Georgios Papastamkos Πρόταση κανονισµού της Επιτροπής για την
αγροτική ανάπτυξη

P-2624/04

Bernat Joan i Marí Ποσόστωση εξαγωγής κονσερβών τόννου στην ΕΕ E-2625/04

Bernat Joan i Marí Εξαγωγική ποσόστωση στην ΕΕ της κονσέρβας
τόνου

E-2626/04

Horst Schnellhardt Οι συνέπειες της κοινοτικής πολιτικής στον τοµέα
της προστασίας του καταναλωτή και της ασφάλειας
τροφίµων επί των θεσµικών και διοικητικών
προσαρµοστικών ρυθµίσεων στην Πολωνία

E-2627/04

Caroline Jackson Εφαρµογή της οδηγίας περί πτηνών στη Μάλτα E-2628/04

Christopher Huhne Εταιρεία "Brittany Ferries" E-2629/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Charles Tannock Κράτηση του ηγέτη της Εκκλησίας των Μεννονιτών
στο Βιετνάµ

E-2630/04

Georgios Karatzaferis ∆ηµοσιεύµατα για το νέο αεροδρόµιο της Αθήνας E-2631/04

Georgios Karatzaferis Συµπεριφορά της Τουρκίας έναντι της ΕΕ E-2632/04

Georgios Karatzaferis Επιχορήγηση 250 εκατ. ευρώ από το Ταµείο Συνοχής
στην εταιρία "∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών" (∆ΑΑ)
Α.Ε.

E-2633/04

Konstantinos Hatzidakis και άλλοι Έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την
Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών

E-2634/04

Marie-Arlette Carlotti Χρηµατοδότηση της ανάπτυξης: προτάσεις της ΕΕ
σε θέµατα διεθνούς φορολογίας

E-2635/04

Christine De Veyrac Υγεία - Φροντίδα για ετοιµοθάνατους ασθενείς E-2636/04

Frank Vanhecke Προσωρινή αποζηµίωση για παλαιά µέλη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

E-2637/04

Frank Vanhecke Ανθρώπινα δικαιώµατα στην Τουρκία E-2638/04

Frank Vanhecke Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της Παλαιστινιακής
αρχής

E-2639/04

Frank Vanhecke Κατάλογος ασφαλών χωρών E-2640/04

Frank Vanhecke Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση σχολικών βιβλίων της
Παλαιστίνης

E-2641/04

Frank Vanhecke Τουρκία και συµµετοχική δηµοκρατία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

E-2642/04

Esko Seppänen Υποχρεωτική ασφάλιση σύνταξης στη Φιλανδία E-2643/04

Mia De Vits ∆ιάταγµα για το γιαούρτι και συµφέροντα των
καταναλωτών

P-2644/04

Elisabeth Schroedter Απαγόρευση της Equality-Parade στη Βαρσοβία E-2645/04

Jan Mulder ∆ιαταραχές του εµπορίου βοοειδών λόγω της
µολυσµατικής ρινοτραχειίτιδας των βοοειδών

E-2646/04

Bart Staes Προσθήκη µελέτης πολιτιστικών επιπτώσεων ή
παραγράφου για τον πολιτισµό στην ευρωπαϊκή
νοµοθεσία

E-2647/04

Bart Staes Προσθήκη µελέτης πολιτιστικών επιπτώσεων ή
παραγράφου για τον πολιτισµό στην ευρωπαϊκή
νοµοθεσία

E-2648/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Ilda Figueiredo Πολιτική συµφωνία του Συµβουλίου σχετικά µε την
Οδηγία που αφορά την χορήγηση διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας για εφευρέσεις που συνεπάγονται την
χρησιµοποίηση προγραµµάτων υπολογιστών

E-2649/04

Marie Isler Béguin Υποψηφιότητα της Γεωργίας για ένταξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

P-2650/04

Mairead McGuinness Νέος κανονισµός για την πρόβλεψη περιόδου
κοινοποίησης 14 ηµερών για τους γεωργούς

P-2651/04

Mairead McGuinness Ανακύκλωση ελαστικών E-2652/04

Teresa Riera Madurell Εµπορία ανθρωπίνων όντων E-2653/04

Margrietus van den Berg Νεπάλ E-2654/04

Mario Mauro Κρατικές ενισχύσεις - Λαϊκή στέγη E-2655/04

Ilda Figueiredo Φόβοι για την µεταφορά της επιχείρησης Alcoa E-2656/04

Ilda Figueiredo Φόβοι για το κλείσιµο της βιοµηχανικής µονάδας
Merloni, στην Πορτογαλία

E-2657/04

Cem Özdemir Πυρκαγιές στην περιοχή Τunceli / Τουρκία P-2658/04

Anne Van Lancker Συγκεκριµένη εφαρµογή του ψηφίσµατος του ΟΗΕ
1325

P-2659/04

Jiří Ma�tálka Αναπροσαρµογή των ισχυόντων κανόνων στα
σύνορα ανάµεσα στις ∆ηµοκρατίες της Τσεχίας και
της Σλοβακίας

E-2660/04

Christopher Huhne Μαδαγασκάρη E-2661/04

Geoffrey Van Orden Κάπνισµα σε επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία E-2662/04

Bernard Poignant Κοινωνικό ντάµπινγκ E-2663/04

Mario Mauro Αναθεώρηση της οδηγίας πλαίσιο περί
απορριµµάτων

E-2664/04

Jan Mulder ∆ηµοσίευση δεδοµένων γεωργικών επιχειρήσεων
εντάσεως εργασίας

E-2665/04

Bernat Joan i Marí Ασφάλεια των τροφίµων και εισαγωγές αλιευτικών
προϊόντων

E-2666/04

Dimitrios Papadimoulis Εξαίρεση εργαζοµένων από την εφαρµογή της
οδηγίας 1999/70/ΕΚ

E-2667/04

Georgios Karatzaferis ∆ολοφονίες Κυπρίων πολιτών στην Κύπρο και
στοιχεία της Europol και του S.I.S για τους
εγκληµατίες

E-2668/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Baroness Sarah Ludford Πετρελαιοπαραγωγές χώρες νοτίως της Σαχάρα E-2669/04

Christopher Huhne Αγορές ενέργειας E-2670/04

Charles Tannock Προέλευση των δερµάτινων καθισµάτων στα
αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην ΕΕ

E-2671/04

Marianne Thyssen Επιπτώσεις στο διεθνές εµπόριο από την επιβολή
τιµών ντάµπινγκ εκ µέρους της Κίνας στους τοµείς
της κλωστοϋφαντουργίας και των ειδών ιµατισµού

E-2672/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη στέγαση στη
Βουλγαρία

P-2673/04

Carmen Fraga Estévez Κριτήρια καθορισµού αποθέµατος στην Οργάνωση
Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού

E-2674/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Στεγαστική νοµοθεσία στη Βουλγαρία E-2675/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Στεγαστικά µέτρα στη Βουλγαρία E-2676/04

Paul van Buitenen Πρόσληψη υπαλλήλων της Επιτροπής από 16
Απριλίου έως 1η Μαΐου 2004

E-2677/04

Monica Frassoni Πώς διαχειρίζεται στην πράξη η Επιτροπή τη σχέση
της µε τα Ιδρύµατα του Bretton Woods;

P-2678/04

María Salinas García Αλιευτικές συµφωνίες µε το Μαρόκο E-2679/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Νέο Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας E-2680/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Κατάσταση των ισπανικών ναυπηγείων E-2681/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Νέο Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας E-2682/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Νέο Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας E-2683/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Νέο Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας E-2684/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Νέο Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας E-2685/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Νέο Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας E-2686/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Νέο Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας E-2687/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Νέο Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας E-2688/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Νέο Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας E-2689/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ευρωπαϊκή πολιτική για τη ναυπηγική E-2690/04

Gary Titley Φλογοεπιβραδυντικά που χρησιµοποιούνται στα
πλαστικά, στους αφρούς και στα υφάσµατα - Οδηγία
2003/11/ΕC

E-2691/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Glyn Ford Ταµείο Πληθυσµού των Ηνωµένων Εθνών (ΤΠΗΕ) E-2692/04

Marie-Line Reynaud Κοινωνικό ντάµπιγκ - εργαζόµενοι σε κέντρα
παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως (tele-operators)

E-2693/04

Marie-Noëlle Lienemann Κατάσταση της  κλωστοϋφαντουργίας E-2694/04

Marie-Line Reynaud Μετεγκαταστάσεις και ευρωπαϊκές δηµόσιες
πιστώσεις

E-2695/04

Antonio Di Pietro Ιταλοί µεθοριακοί εργαζόµενοι στο Πριγκιπάτο του
Μονακό

E-2696/04

Mario Borghezio Αναπτυξιακά προγράµµατα για την Αφρική:
ελάχιστα εξ αυτών χρηµατοδοτούνται

E-2697/04

Ivo Belet Εισαγωγή του φόρου Spahn, η εναλλακτική µορφή
του φόρου Tobin

E-2698/04

Ivo Belet Εισαγωγή του φόρου Spahn, η εναλλακτική µορφή
του φόρου Tobin

E-2699/04

Ria Oomen-Ruijten Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα Life E-2700/04

José Silva Peneda Η κλωστοϋφαντουργία στην ευρωπαϊκή αγορά E-2701/04

Christa Klaß Οδηγία σχετικά µε την προστασία των υπογείων
υδάτων από τη ρύπανση

P-2702/04

Rosa Miguélez Ramos Γαλικία: χρησιµοποίηση των πόρων προγράµµατος
του ΕΤΠΑ 3 .6

E-2703/04

Willi Piecyk Το σύστηµα ανιχνεύσιµότητας στην παραγωγή
τροφίµων-Κανονισµός (ΕΚ)αριθ.178/2000 της 28ης
Ιανουαρίου 2002 για την νοµοθεσία και ασφάλεια
τροφίµων

E-2704/04

Konstantinos Hatzidakis Οι βλαβερές συνέπειες του καπνίσµατος E-2705/04

Konstantinos Hatzidakis Αλκοολισµός E-2706/04

Konstantinos Hatzidakis Παιδική παχυσαρκία E-2707/04

Dimitrios Papadimoulis Χρήση βιοκαυσίµων E-2708/04

Dimitrios Papadimoulis Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας E-2709/04

Dimitrios Papadimoulis Ελληνικό εθνικό κτηµατολόγιο E-2710/04

Eija-Riitta Korhola Εθνικά σχέδια κατανοµής E-2711/04

Eija-Riitta Korhola Παρακολούθηση της τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος E-2712/04

Christopher Huhne Ανακύκλωση απορριµµάτων E-2713/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Christopher Huhne Eurostat E-2714/04

Christopher Huhne Ατοµική ενέργεια E-2715/04

Christopher Huhne Μέγιστοι προσωπικοί οριακοί συντελεστές φόρου E-2716/04

Elizabeth Lynne Παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων από την
αστυνοµία στην Κύπρο

E-2717/04

Esko Seppänen Οι πιστώσεις του προγράµµατος Galileo E-2718/04

Elizabeth Lynne Τα ισπανικά αυγά P-2719/04

Georgios Karatzaferis Στελέχωση των αποκεντρωµένων οργανισµών της
ΕΕ

E-2720/04

Dimitrios Papadimoulis ∆ιαβουλεύσεις µε κοινωνικούς εταίρους για την
εφαρµογή της οδηγίας 1999/70/ΕΚ

E-2721/04

Dimitrios Papadimoulis Απεµπλουτισµένο ουράνιο E-2722/04

Philip Bradbourn Μέλλον της αλληλοσύνδεσης των αεροπορικών
εταιρειών

E-2723/04

Claude Moraes Αναθεώρηση εµπορικών συµφωνιών και δασµών της
ΕΕ όσον αφορά το εµπόριο µπανάνας στην
Καραϊβική

P-2724/04

Hynek Fajmon Περιορισµοί στην ελεύθερη διακίνηση προσώπων
και εµπορευµάτων στα σύνορα Τσεχίας και Αυστρίας

E-2725/04

Panagiotis Beglitis και Katerina
Batzeli

ΠΟΕ για Ζάχαρη - ΚΟΑ Ζάχαρης (Ε.Ε.) E-2726/04

Roberta Angelilli Πόροι για τη συνεργασία Ιταλίας και Τυνησίας στον
πανεπιστηµιακό τοµέα

E-2727/04

Roberta Angelilli Πόροι για σχέδιο συλλογής, διάθεσης και ανάκτησης
της ενέργειας αστικών στερεών απορριµµάτων

E-2728/04

Roberta Angelilli Χρηµατοδότηση οργανισµών που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα του πολιτισµού

E-2729/04

Roberta Angelilli Νοµική αναγνώριση νέων επαγγελµατικών
κατηγοριών

E-2730/04

Ivo Belet Τζιπ (land-rovers) και πολυµορφικά οχήµατα (SUV) E-2731/04

José Ribeiro e Castro Γουινέα-Μπισάου  - Εξέγερση - Βοήθεια E-2732/04

José Ribeiro e Castro Γουινέα-Μπισάου  - Εξέγερση - Βοήθεια E-2733/04

José Ribeiro e Castro Nιγηρία - Καταδίκη γυναίκας  σε θάνατο E-2734/04

José Ribeiro e Castro Moζαµβίκη - Επισιτιστική ανασφάλεια E-2735/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

José Ribeiro e Castro Iusimpresa.com E-2736/04

Christa Prets Περαιτέρω ενέργειες όσον αφορά την ρύθµιση
εξαίρεσης του κανονισµού ΕΕ 2037/2000, άρθρο 5.1
δ(v)

P-2737/04

Helmuth Markov ∆ασµοί για εµπορεύµατα από την Κύπρο (τουρκικό
τµήµα)

P-2738/04

Antonio De Poli Επεισόδιο διάκρισης σε βάρος ατόµου µε ειδικές
ανάγκες

P-2739/04

Corien Wortmann-Kool Η οδηγία 1999/30/ΕΚ σχετικά µε την ποιότητα του
ατµοσφαιρικού αέρα

P-2740/04

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

E-2741/04

Graham Watson Ιστοσελίδες που παρέχουν πληροφορίες για τρόπους
διάπραξης αυτοκτονίας

E-2742/04

Catherine Stihler Ειδικευµένη πολυκλαδική περίθαλψη για
ηλικιωµένους

E-2743/04

Catherine Stihler Η ρύθµιση για τα προϊόντα λεύκανσης των οδόντων
για οδοντιάτρους

E-2744/04

Marie-Line Reynaud Ευρώπη - οικονοµική µεγέθυνση - κίνδυνος
αποτελµάτωσης

E-2745/04

Antonio De Poli Επεισόδιο διάκρισης σε βάρος ατόµου µε ειδικές
ανάγκες

E-2746/04

Jonas Sjöstedt "Ποσοστώσεις" φαρµακευτικών προϊόντων που
επιβάλλονται από τη βιοµηχανία παραγωγής
φαρµακευτικών προϊόντων

E-2747/04

Hélène Goudin Αποζηµίωση για Σουηδούς συγγραφείς E-2748/04

Willy Meyer Pleite Εισαγωγές κριθαριού υψηλής ποιότητας που
αντιστοιχεί στον κωδικό NC 1003 00

E-2749/04

Christoph Konrad Η κατάσταση στην Τουρκία όσον αφορά το κράτος
δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώµατα

E-2750/04

Gary Titley Αεροπορικές εταιρείες χαµηλού κόστους E-2751/04

Glenys Kinnock Ερυθραία E-2752/04

Glenys Kinnock Λεσόθο E-2753/04

Robert Kilroy-Silk Ενέργειες κατά υπαλλήλων που ενεπλάκησαν σε
απώλειες χρήµατος λόγω διαφθοράς και απάτης

E-2754/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Robert Kilroy-Silk Ενέργειες σε βάρος "κοινοποιητών δυσλειτουργίας" E-2755/04

Robert Kilroy-Silk Απολεσθέντα λόγω διαφθοράς και απάτης ποσά E-2756/04

Robert Kilroy-Silk Αλιεία στα βρετανικά θαλάσσια ύδατα E-2757/04

Robert Kilroy-Silk Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ)
στην ΕΕ

E-2758/04

Robert Kilroy-Silk Εξωτερικές επενδύσεις E-2759/04

Robert Kilroy-Silk Φόρος Προστιθέµενης Αξίας E-2760/04

Robert Kilroy-Silk Europol E-2761/04

Robert Kilroy-Silk Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου κατά του
κάθε κράτους µέλους (περιλαµβανοµένου του
Ηνωµένου Βασιλείου)

E-2762/04

Robert Kilroy-Silk Προσφυγές της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο

E-2763/04

Robert Kilroy-Silk Μέλλον των "Βρετανικών επιστροφών" E-2764/04

Robert Kilroy-Silk Ύψος των "Βρετανικών επιστροφών" E-2765/04

Robert Kilroy-Silk Εισφορές του Ηνωµένου Βασιλείου στην Επιτροπή E-2766/04

Robert Kilroy-Silk Εισφορές των κρατών µελών στην Επιτροπή E-2767/04

Robert Kilroy-Silk Ρυθµοί ανάπτυξης στην ΕΕ E-2768/04

Robert Kilroy-Silk Ανεργία E-2769/04

Mario Mauro και Luigi Cocilovo ∆ηµιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού σχολείου στο
Λουξεµβούργο στην τοποθεσία Μάµερ

E-2770/04

Margrietus van den Berg Επιβολή κυρώσεων εις βάρος της Βιρµανίας E-2771/04

Hélène Goudin Κόστος της ανακαίνισης του κτιρίου Berlaymont E-2772/04

Lorenzo Cesa Σύνθεση και λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας
της OLAF

P-2773/04

Georgios Karatzaferis Τουριστικά Προγράµµατα "All Inclusive" E-2774/04

Dimitrios Papadimoulis Γ΄ ΚΠΣ και επιχειρησιακά προγράµµατα για την
Ελλάδα

E-2775/04

Dimitrios Papadimoulis Υγειονοµική ταφή των αποβλήτων E-2776/04

Chris Davies Ρουµανία E-2777/04

Mairead McGuinness Αναθεώρηση των κριτηρίων για τις µειονεκτούσες
περιοχές

E-2778/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Bill Newton Dunn ∆ιόδια στο Αλγκάρβε E-2779/04

Roberta Angelilli Πόροι για ένα πρόγραµµα διδακτικής και
επαγγελµατικής κατάρτισης στον τοµέα της
µουσικής

E-2780/04

Fernando Fernández Martín Καθεστώς ενισχύσεων της µπανάνας P-2781/04

Joan Calabuig Rull Μέτρα για τον τοµέα της υποδηµατοποιίας P-2782/04

Dimitrios Papadimoulis ∆ηλώσεις Ερντογάν για τις µειονότητες E-2783/04

_______________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B6-0017/04) 26 και 27 Οκτωβρίου 2004

29 ερωτήσεις  (άρθρo 109 τoυ Καvovισµoύ)

Συvτάκτης Θέµα Aριθ.

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ  

István SZENT-IVÁNYI Αγριότητες εις βάρος των εθνικών µειονοτήτων στη
Βοϊβοντίνα, Σερβία και Μαυροβούνιο

H-0277/04

Panagiotis BEGLITIS Σερβία-Μαυροβούνιο: έναρξη διαπραγµατεύσεων για τη
σύναψη ευρωπαϊκής συµφωνίας σταθεροποίησης και
σύνδεσης

H-0336/04

Dimitrios PAPADIMOULIS ∆ιαδήλωση Γκρίζων Λύκων σε βάρος του
Οικουµενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη

H-0278/04

Jonas SJÖSTEDT Σχέσεις µε την Τουρκία H-0312/04

Antonios TRAKATELLIS Σεβασµός της θρησκευτικής ελευθερίας στην Τουρκία H-0329/04

Robert EVANS Πληµµύρες στο Μπαγκλαντές H-0279/04

Bernd POSSELT Έλεγχοι στα σύνορα στη νοτιοανατολική Ευρώπη H-0280/04

Jacek PROTASIEWICZ Ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση H-0281/04

Georgios KARATZAFERIS Προκλητικές δηλώσεις του Αλβανού πρωθυπουργού H-0284/04

Manuel MEDINA ORTEGA Θάνατοι φαλαινών µε ρύγχος λόγω στρατιωτικών
ασκήσεων στον Ατλαντικό

H-0289/04

Frederika BREPOELS Θέση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την ενδεχόµενη
κατάργηση κερµάτων του ευρώ

H-0296/04

Brian CROWLEY Συνεργασία µεταξύ αστυνοµικών υπηρεσιών και
ακτοφυλακής για την πρόληψη εισαγωγής παράνοµων
ναρκωτικών

H-0304/04

Eoin RYAN Οι χώρες του τρίτου κόσµου και το δανειακό βάρος H-0306/04
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Eoin RYAN Ιστοσελίδα αγνοούµενων παιδιών H-0307/04

Proinsias DE ROSSA Καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Βιρµανία H-0339/04

Karl von WOGAU Αναθεώρηση των ∆ιαδικασιών του ∆ηµοσιονοµικού
Κανονισµού για τις δηµόσιες συµβάσεις στον τοµέα των
εξωτερικών ενεργειών

H-0352/04

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

κ. VERHEUGEN

Markus FERBER Η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ: Επιπτώσεις στον πληθυσµό H-0275/04

Philip CLAEYS Βασανιστήρια σε βάρος κρατουµένων στην Τουρκία H-0311/04

Ryszard CZARNECKI Προσχώρηση της Τουρκίας H-0369/04

Bernd POSSELT ∆ιοίκηση και δικαιοσύνη στη Ρουµανία και τη Βουλγαρία H-0300/04

Georgios PAPASTAMKOS Κοινοτική δράση υπέρ των παραµεθόριων περιοχών στην
Ελλάδα

H-0333/04

κ. MONTI

Jonas SJÖSTEDT Το µέλλον του σουηδικού κρατικού µονοπωλίου στην
πώληση οινοπνευµατωδών ποτών (Systembolaget)

H-0313/04

Willy MEYER PLEITE Η κατάσταση στα ισπανικά ναυπηγεία H-0319/04

Luciana SBARBATI Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε το νόµο Tremonti-Bis H-0328/04

Bart STAES Έρευνα σχετικά µε την προστασία συγκεκριµένης µάρκας
εκτυπωτικής µελάνης

H-0331/04

κ. BYRNE

Mairead McGUINNESS Παγκόσµια πρότυπα ασφάλειας των τροφίµων H-0287/04

Catherine STIHLER Απάντηση στις πρόσφατες µελέτες για το σύνδροµο του
εµβρυϊκού αλκοολισµού (FAS)

H-0288/04

Dimitrios PAPADIMOULIS Η κατάσταση των σφαγείων στην Ελλάδα H-0298/04

John BOWIS Πολιτική στον τοµέα της ψυχικής υγείας και κρεβάτια-
κλουβιά

H-0342/04
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004

΄Οργανο
Αριθµός
ερωτή-
σεων που
κατατέ-
θηκαν

Αριθµός
των

ερωτήσεων
που

εξετάστη-
καν στην
Ολοµέλεια

Ερωτή-
σεις µε
γραπτή
απάντη-
ση

Συµπληρωτικές
ερωτήσεις

Μη
εξετασθεί-
σες

ερωτήσεις
(απουσία
του

συντάκτη)

Ερωτήσεις
που

αποσύρθη-
καν από το
συντάκτη
τους

Ερωτήσεις που
προβλέπονται
ήδη στην
Ηµερήσια
∆ιάταξη

Εκπρόσωποι των Θεσµικών
Οργάνων

Συµβούλιο 33 13 19 4 0 1 0 κ. NIKOLAÏ

Επιτροπή 60 16 41 4 3 0 0 κ. PATTEN
κ. VERHEUGEN
κ. MONTI
κ. BYRNE

Σύνολο 93 29 60 8 3 1 0
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ Αριθ. ΡΕ Συντάκτης Θέµα
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας Υπογραφές

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

Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη
Λευκορωσία

29.07.2004 29.10.2004 60

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

Καθιέρωση ευρωπαϊκής γιορτής των δηµάρχων 16.09.2004 16.12.2004 26

38/2004 348.751 Janusz Wojciechowski, Zdzisław
Podkański και Zbigniew Kużmiuk

Η 65η επέτειος από την έναρξη του Β΄ Παγκοσµίου
Πολέµου

23.09.2004 23.12.2004 18

                                                     
1 Κατάσταση στις  28.10.2004
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39/2004 348.822 Bronislaw Geremek, Valdis
Dombrovskis, Toomas Hendrik Ilves
και Vytautas Landsbergis

Η επέτειος της 17ης Σεπτεµβρίου 1939 24.09.2004 24.12.2004 66

40/2004 349.827 Emma Bonino, Daniel Cohn-Bendit,
Bronislaw Geremek,
João de Deus Pinheiro και Michel
Rocard

Η απόφαση που θα λάβει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
τον ∆εκέµβριο 2004 για την έναρξη των
διαπραγµατεύσεων µε την Τουρκία

13.10.2004 13.01.2005 84

41/2004 349.828 Carl Lang, Andreas Mölzer και Luca
Romagnoli

H προστασία των εθνικών αγορών όπλων 13.10.2004 13.01.2005 8

42/2004 350.607 Luca Romagnoli, Maciej Marian
Giertych, Frank Vanhecke και Jean-
Claude Martinez

H απόφαση για την έναρξη διαπραγµατεύσεων µε
την Τουρκία, που θα κληθεί να λάβει το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο το∆εκέµβριο 2004

25.10.2004 25.01.2005 11

43/2004 350.963 Philip Claeys, Koenraad Dillen και
Frank Vanhecke

H αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρµενίων εκ
µέρους της τουρκικής κυβέρνησης

27.10.2004 27.01.2005 11

44/2004 350.964 Philip Claeys, Koenraad Dillen και
Frank Vanhecke

H εκπόνηση µελέτης επιπτώσεων όσον αφορά τη
µετανάστευση, σε περίπτωση ένταξης της Τουρκίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

27.10.2004 27.01.2005 10
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45/2004 350.965 Philip Claeys, Koenraad Dillen και
Frank Vanhecke

H διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος σχετικά µε την
ενδεχόµενη ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση

27.10.2004 27.01.2005 10

_______________________
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η επιστήµη και η
τεχνολογία, κλειδιά του µέλλοντος της Ευρώπης �
Κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής της Ένωσης υπέρ
της έρευνας

ITRE COM(2004)0353

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική
και Κοινωνική Επιροοπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών: Λευκό βιβλίο σχετικά µε τις υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας

ECON
DEVE
INTA
EMPL
ITRE
IMCO
TRAN
REGI

COM(2004)0374

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το
Ιράκ Α. Πλαίσιο δέσµευσης

AFET
INTA
BUDG

COM(2004)0417
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Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών
σχετικά µε τις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων

΄Εκθεση της Επιτροπής για τη νοµική µεταφορά της
απόφασης του Συµβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2002
για τη σύσταση της Eurojust προκειµένου να ενισχυθεί η
καταπολέµηση των σοβαρών µορφών εγκλήµατος

LIBE COM(2004)0457

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το
Ευρωπαϊκό Κονοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών:
Αναπτυσσόµενες χώρες, διεθνές εµπόριο και βιώσιµη
ανάπτυξη: Ο ρόλος του συστήµατος γενικευµένων
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*#*Commission staff working paper  Synthesis of Annual
Activity Reports 2003 of DGs and Services - Background
document
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*#*Commission staff working document  Second report
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*#*Document de travail des services de la Commission :
Rapport au Parlement et au Conseil sur la mise en �uvre
du règlement (CE) N° 1334/2000 du Conseil instituant un
régime communautaire de contrôles des exportations de
biens et technologies à double usage pour la période
octobre 2000 - mai 2004

INTA
AFET

SEC(2004)1158

___________________

_______________________
*#* Τα έγγραφα αυτά δεν διατίθενται στα ελληνικά
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

118/04

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την ανάληψη καθηκόντων
του νέου Προέδρου της ∆ηµοκρατίας της Ινδονησίας

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να συγχαρεί τον κ. Susilo Bambang Yudhoyno για την ανάληψη των
καθηκόντων του ως πρώτου Προέδρου της ∆ηµοκρατίας της Ινδονησίας ο οποίος εξελέγη µε άµεση
ψηφοφορία, στις εκλογές που διεξήχθησαν σήµερα. Πρόκειται πράγµατι για ένα ιστορικό γεγονός.
Ο λαός της Ινδονησίας µε την ευρεία υποστήριξή του, έδωσε στον κ. Yudhoyono µια ισχυρή
εντολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει, κατόπιν τούτου, ότι ο νέος Πρόεδρος της Ινδονησία θα
µπορέσει να ανταποκριθεί στις πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές προκλήσεις τις οποίες
αντιµετωπίζει η Ινδονησία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να διευρύνει τις σχέσεις και τη συνεργασία της µε τη
∆ηµοκρατία της Ινδονησίας, την οποία θεωρεί ως εταίρο µείζονος σηµασίας.

Για να υπογραµµίσει τη σηµασία την οποία αποδίδει στη σχέση της µε την Ινδονησία, η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα αποστείλει υπουργική τρόϊκα στη Τζακάρτα, στις 27 και 28 Οκτωβρίου 2004. Της
αποστολής αυτής θα ηγηθεί ο κ. Bot, Υπουργός εξωτερικών των Κάτω Χωρών. Στην αντιπροσωπία
αυτή θα συµµετέχουν επίσης αντιπρόσωποι της επόµενης προεδρίας (Λουξεµβούργο), της
Γραµµατείας του Συµβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τη δήλωση αυτή προσυπογράφουν επίσης 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 και Μοντενέγκρο, χώρες της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης
και δυνητικές υποψήφιες χώρες καθώς και η Ισλανδία και το Λιχτενστάϊν, χώρες της ΕΖΕΣ, µέλη
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.

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

________________________
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119/04
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την ∆εύτερη

Προπαρασκευαστική Επιτροπή της ∆ιάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιµνών, την
συνερχόµενη στην Κινσάσα
Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2004

1. Η ΕΕ επιθυµεί να σας συγχαρεί για τα αποτελέσµατα της πρώτης προπαρασκευαστικής συνεδρίασης
της ∆ιάσκεψης και των θεµατικών συνεδριάσεων. Οι συνεδριάσεις αυτές µαρτυρούν ότι έχουµε
εισέλθει σε διαδικασία που ενδέχεται να έχει καθοριστική σηµασία για την επίτευξη ειρήνης,
σταθερότητας, ασφάλειας και ανάπτυξης στην Περιοχή των Μεγάλων Λιµνών.

2. Η δεύτερη αυτή Προπαρασκευαστική Επιτροπή θεωρείται γεγονός αξιοµνηµόνευτο, όχι µόνο επειδή η
ιδέα της ∆ιάσκεψης βασίστηκε στην ανάλυση της περιφερειακής διάστασης των προσφάτων ενόπλων
συγκρούσεων στην Λ∆Κ, αλλά και επειδή πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση µε εκπροσώπηση των
νέων βασικών συµµετόχων της ∆ιάσκεψης.

3. Η ΕΕ αναµένει ότι οι νέοι βασικοί συµµέτοχοι, ήτοι η Αγκόλα, η ∆ηµοκρατία του Κονγκό,
η Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία και το Σουδάν θα λάβουν ενεργό µέρος στη ∆ιάσκεψη.

4. Η ΕΕ θα ήθελε να συγχαρεί την κυβέρνηση της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό διότι φιλοξενεί τη
συνεδρίαση αυτή. Η ενεργός συµµετοχή της Λ∆Κ στη ∆ιάσκεψη είναι ένδειξη προσήλωσης στην
ειρήνη και τη σταθερότητα µέσα στην ίδια την Λ∆Κ αλλά και στην περιοχή ως σύνολο.

5. Η ΕΕ περιµένει ότι θα υπάρξουν γόνιµες συζητήσεις κατά τη διάρκεια της δεύτερης
προπαρασκευαστικής συνεδρίασης αυτή την εβδοµάδα στην Κινσάσα. Η παρουσία της ΕΕ
καταδεικνύει για άλλη µια φορά ότι επιθυµεί να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στη ∆ιάσκεψη.

6. Η ΕΕ επαναλαµβάνει ότι κατά την άποψή της η ∆ιάσκεψη πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη ιστορική
συγκυρία για την περιοχή, παρέχοντας ένα φόρουµ για να συζητηθούν οι διάφορες λύσεις και για να
συµφωνηθούν δράσεις που θα προλειαίνουν το έδαφος κατά την πορεία προς την µελλοντική ειρήνη
και ευηµερία της περιοχής.

7. Αφετηρία της προσπάθειας αυτής είναι ο ειλικρινής διάλογος και τα συµπεφωνηµένα µέτρα
οικοδόµησης εµπιστοσύνης στα οποία µπορούν να παρέχουν στήριξη και ενίσχυση τοπικοί και
διεθνείς εταίροι, όπως η ΕΕ. Η οικοδόµηση εµπιστοσύνης συνιστά διαδικασία που αρχίζει από τα
άτοµα. Όσοι εργάζονται για να φέρουν αλλαγές µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στις
προσπάθειες αυτές, όπως απέδειξε η Ουανγκάρι Μαατάι που βραβεύθηκε µε το Νόµπελ Ειρήνης για
το 2004.

8. Η ∆ιάσκεψη έχει αποφασιστική σηµασία για αυτή τη µακρόπνοη διαδικασία ειρήνης και
συµφιλίωσης, αλλά δεν θα πρέπει ούτε να υποκαθιστά ούτε να καθυστερεί τις εθνικές µεταρρυθµίσεις.
Κάποιοι ενδέχεται να έχουν αµφιβολίες για την πιθανή έκβαση, δεν υπάρχει όµως άλλο φόρουµ στο
οποίο όλοι οι περιφερειακοί παράγοντες να δίνουν το χέρι, να ακούν ο ένας τον άλλο και να
εργάζονται για µια διευθέτηση στην οποία οι µεν θα σέβονται τις θέσεις των δε. Η πολιτική σηµασία
του φόρουµ αυτού σε αυτή την σπαρασσόµενη από πολέµους περιοχή µόνο να υπερεκτιµηθεί δεν
µπορεί.

9. Εποµένως, η ∆ιάσκεψη αξίζει την αµέριστη και ανεπιφύλακτη δέσµευση όλων των µερών της, καθώς
και των κυβερνήσεων και λαών που αυτά εκπροσωπούν. Η Οµάδα των Φίλων, µέλος της οποίας είναι
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η ΕΕ, και η διεθνής κοινότητα εν γένει θα παράσχουν οικονοµική, τεχνική και διπλωµατική στήριξη
ούτως ώστε η ∆ιάσκεψη αυτή να αποβεί επιτυχής.

10. Εν όψει της διάσκεψης κορυφής των Αρχηγών Κρατών στις 19 και 20 Νοεµβρίου στο Νταρ Ες
Σαλάµ, η ΕΕ θα ήθελε να υπογραµµίσει ότι τα αποτελέσµατα της δεύτερης Προπαρασκευαστικής
Επιτροπής έχουν εξαιρετικά µεγάλη σηµασία. Η ΕΕ ευελπιστεί ότι θα συζητηθεί ένα «ανεπίσηµο
προσχέδιο» της ∆ήλωσης Αρχών, Πολιτικών, Προσανατολισµών και Κατευθύνσεων της διάσκεψης
κορυφής των Αρχηγών Κρατών στο Νταρ Ες Σαλάµ.

11. Η ΕΕ προτρέπει όλους τους συµµετέχοντες να επιδοθούν σε εποικοδοµητικό και απροκατάληπτο
διάλογο. Η ΕΕ επαναλαµβάνει ότι κατά την άποψή της το θέµα στο οποίο η ∆ιάσκεψη θα πρέπει να
εγκύψει περισσότερο είναι η βασική µέριµνα για ειρήνη και ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ
ασφαλώς θα επικροτούσε την ανάθεση βασικού ρόλου στην Αφρικανική Ένωση. ∆ίχως ειρήνη και
ασφάλεια, οι προσπάθειες σε άλλους τοµείς όπως η οικονοµική ανάπτυξη και η περιφερειακή
ολοκλήρωση θα αποβούν µάταιες. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να στηριχθούν στις ήδη υπάρχουσες
συµφωνίες, ρυθµίσεις και οργανώσεις, όπως η Κοινή Αγορά για την Ανατολική και Νότιο Αφρική
(COMESA), η Αναπτυξιακή Κοινότητα της Μεσηµβρινής Αφρικής (SADC), η Κοινότητα
Ανατολικής Αφρικής (ΚΑΕ) και η Οικονοµική Κοινότητα των Χωρών των Μεγάλων Λιµνών
(CEPGL). Στον τοµέα της ασφάλειας, ο Κοινός Μηχανισµός Ελέγχου καθώς και η Τριµερής
Συµφωνία µεταξύ Ουγκάντας, Ρουάντας και Λ∆Κ θα πρέπει να χρησιµεύσουν ως βάση επί της οποίας
θα οικοδοµηθούν οι τελικές ρυθµίσεις για την ασφάλεια που θα συµφωνηθούν στη ∆ιάσκεψη.

12.  Η στιγµή αυτή είναι πραγµατικά ιστορική για την περιοχή των Μεγάλων Λιµνών· παρέχει σε όλους
εσάς τη µοναδική ευκαιρία να χαράξετε την πορεία που οδηγεί στην ειρήνη, την ασφάλεια και την
ανάπτυξη για εκατοµµύρια ανθρώπων που δεν έχουν γνωρίσει άλλο από καταπίεση, βία και φτώχεια.
Η ΕΕ είναι στο πλευρό σας. Μην αφήσετε την ευκαιρία να πάει χαµένη.

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 η χώρα της ΕΖΕΣ
Νορβηγία, µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

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

________________________
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120/04
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε
την Κοινή Θέση του Συµβουλίου 2004/694/ΚΕΠΠΑ για περαιτέρω

µέτρα προς υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής της εντολής του
∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY)

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2004

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, δηλώνουν ότι
προσυπογράφουν τους στόχους της Κοινής Θέσης του Συµβουλίου 2004/694/ΚΕΠΠΑ για περαιτέρω µέτρα
προς υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής της εντολής του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου για την
Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY). Θα µεριµνήσουν ώστε οι εθνικές τους πολιτικές να είναι σύµφωνες µε την
Κοινή αυτή Θέση του Συµβουλίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τη δέσµευση αυτή και εκφράζει την ευαρέσκειά της.

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

________________________

121/04
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σχετικά µε την

έγκριση του χρονοδιαγράµµατος για την εκλογική διαδικασία και του προσωρινού
Συντάγµατος στο Μπουρούντι
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2004

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το µεταβατικό Κοινοβούλιο
του Μπουρούντι ενέκρινε το σχέδιο Συντάγµατος ως προσωρινό Σύνταγµα, σύµφωνα µε τις
αποφάσεις που ελήφθησαν στις 15 Οκτωβρίου 2004 κατά τη ∆ιάσκεψη Κορυφής για την
Περιφερειακή Πρωτοβουλία, γεγονός που αποτελεί τον κατάλληλο τρόπο αποφυγής ενός
συνταγµατικού κενού εν αναµονή της εγκρίσεως ενός νέου συντάγµατος µε δηµοψήφισµα.

2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει έντονα όλα τα κόµµατα να διευκολύνουν την εκλογική διαδικασία
σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που έχει προτείνει η ανεξάρτητη εφορευτική επιτροπή (CENI), και
το οποίο έχει εγκρίνει η Περιφερειακή Πρωτοβουλία στη διάσκεψη της 15ης Οκτωβρίου 2004 στο
Ναϊρόµπι.

3. Η ΕΕ ενθαρρύνει τον Πρόεδρο να προβεί στην υλοποίηση του εκλογικού χρονοδιαγράµµατος. Η ΕΕ
αναµένει ταυτοχρόνως ότι ο Πρόεδρος θα αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία ώστε να καταστεί η συµφωνία
για το Σύνταγµα και τις εκλογές όσο το δυνατόν πληρέστερη προς όφελος µιας µακροπρόθεσµης
σταθερότητας και συνοχής.

4. Η ΕΕ επαναλαµβάνει τη βούλησή της να συνδράµει το Μπουρούντι κατά την διοργάνωση ελεύθερων
και αδιάβλητων εκλογών καθώς και να συνοδεύσει το Μπουρούντι στην πορεία του προς τη
δηµοκρατία και την βιώσιµη λύση της διένεξης στο Μπουρούντι.
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5. Η ΕΕ καλεί όλα τα κόµµατα στο Μπουρούντι να απόσχουν από κάθε δράση που έχει αρνητικό
αντίκτυπο για τη σταθερότητα στο Μπουρούντι καθώς και για το δηµοψήφισµα και για τις
επακόλουθες εκλογές.

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

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

________________________

122/04/REV 1
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις προεδρικές και

βουλευτικές εκλογές στην Τυνησία
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στην Τυνησία
στις 24 Οκτωβρίου. Συγχαίρει τον κ. Μπεν Αλί για τη νέα προεδρική θητεία του.

Η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το εκλογικό σώµα είχε επιλογή υποψηφίων για τη θέση του
Προέδρου, όπως το 1999 όταν για πρώτη φορά υπήρξαν περισσότερες από µία υποψηφιότητες για τη θέση
αυτή. Οι βουλευτικές ήταν οι τρίτες πολυκοµµατικές εκλογές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι ο εκλογικός νόµος διασφαλίζει την εκπροσώπηση των γυναικών στο
κοινοβούλιο καθώς και την εκπροσώπηση των απόψεων των µειονοτήτων, αλλά σηµειώνει ότι η όλη
διαδικασία που οδήγησε στις εκλογές της 24ης Οκτωβρίου δεν παρέσχε ίσους όρους στους υποψηφίους.
Γενικά, η µεγαλύτερη ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι θα συνέβαλε στην εδραίωση
προηγούµενων βηµάτων προς µια ανοικτή, πολυκοµµατική και αντιπροσωπευτική δηµοκρατία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τις αρχές τις Τυνησίας να συνεχίσουν να βελτιώνουν το πλαίσιο των
εκλογών και να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι επόµενες εκλογές θα
ανταποκρίνονται πλήρως στα διεθνή πρότυπα. Στη συνάρτηση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να
παράσχει τη βοήθειά της, στο πνεύµα της εταιρικής σχέσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπει στην εµβάθυνση της εταιρικής σχέσης της µε την Τυνησία υπό την ηγεσία
του Προέδρου Μπεν Αλί, του οποίου αινεί τα πολυάριθµα επιτεύγµατα κατά τα δεκαεπτά έτη θητείας του.
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Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και το Λιχτενστάιν, χώρα της ΕΖΕΣ,
µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

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

________________________

123/04
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε τις εκλογές στο Κοσσυφοπέδιο
Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την οµαλή και ειρηνική διεξαγωγή των εκλογών στο Κοσσυφοπέδιο στις 23
Οκτωβρίου 2004. Οι εκλογές αυτές, οι οποίες για πρώτη φορά διοργανώθηκαν σε µεγάλο βαθµό από τους
ίδιους τους Κοσοβάρους, έδωσαν την ευκαιρία σε όλους τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου να ασκήσουν το
δηµοκρατικό τους δικαίωµα εκλογής των αντιπροσώπων τους σε µία νέα Συνέλευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
συντάσσεται πλήρως µε την προκαταρκτική δήλωση της Αποστολής παρακολούθησης των εκλογών του
Συµβουλίου της Ευρώπης σχετικά µε τις εκλογές. Οι παρατηρήσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης
συµφωνούν µε τα πορίσµατα των επισκέψεων παρακολούθησης των γραφείων Αξιωµατικών Συνδέσµων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει ιδίως την πρώτη εκτίµηση της Αποστολής παρακολούθησης των εκλογών
του Συµβουλίου της Ευρώπης σύµφωνα µε την οποία οι εκλογές διεξήχθησαν σύµφωνα µε νοµικό πλαίσιο
το οποίο εξασφάλιζε τις συνθήκες διεξαγωγής ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών, και ότι έλαβαν χώρα σε
ειρηνικό κλίµα. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί το γεγονός ότι η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
και η Γραµµατεία της ενήργησαν µε διαφάνεια και επαγγελµατισµό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την ευρεία συµµετοχή των πολιτικών κοµµάτων και των «πρωτοβουλιών
των πολιτών» στις εκλογές. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την απογοήτευσή της για τη
χαµηλή συµµετοχή της Σερβικής κοινότητας του Κοσσυφοπεδίου. Είναι σηµαντικό η Σερβική κοινότητα του
Κοσσυφοπεδίου να συµµετέχει πλήρως στην πολιτική ζωή της χώρας. Είναι προς το συµφέρον της. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί επίσης τις αρχές του Βελιγραδίου να διαδραµατίσουν εποικοδοµητικό ρόλο στο
Κοσσυφοπέδιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει όλα τα πολιτικά κόµµατα και τις «πρωτοβουλίες πολιτών» µε εκλεγµένους
αντιπροσώπους να προβούν ταχέως στη συγκρότηση της νέας Συνέλευσης και νέας κυβέρνησης.
Επιβάλλεται ο ταχύτατος σχηµατισµός µίας νέας σταθερής κυβέρνησης, η οποία θα έχει ως άξονα τις
µεταρρυθµίσεις, και θα επιδιώξει µε κάθε τρόπο να αποκτήσει την εµπιστοσύνη όλων των εθνοτικών
οµάδων του Κοσσυφοπεδίου.

Οι νεοεκλεγέντες προσωρινοί θεσµοί αυτοδιοίκησης θα έχουν ζωτικό ρόλο να διαδραµατίσουν στην ταχεία
προώθηση των απαραίτητων µεταρρυθµίσεων οι οποίες θα συµβάλουν στην οικοδόµηση ενός καλύτερου
µέλλοντος για όλους σε ένα δηµοκρατικό και πολυεθνοτικό Κοσσυφοπέδιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να τονίσει ότι σηµαντικό καθήκον της νέας κυβέρνησης είναι η ολοκλήρωση,
πριν από την έναρξη του χειµώνα, της ανοικοδόµησης ιδιωτικών κατοικιών, οι οποίες υπέστησαν ζηµίες στις



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ44

∆ελτίο 15.11.2004 - EL - PE 347.431

ταραχές της 17ης Μαρτίου. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδοκά από την νέα κυβέρνηση να δώσει
ιδιαίτερη προσοχή στη συνέχιση της εφαρµογής των Προϋποθέσεων για το Κοσσυφοπέδιο, ιδίως όσον
αφορά την επιστροφή ατόµων εκτοπισµένων στο εσωτερικό της χώρας και προσφύγων, τη µεταρρύθµιση
της τοπικής αυτοδιοίκησης, την ένταξη των µειονοτήτων και την ασφάλειά τους, καθώς και την οικονοµική
ανάπτυξη και το κράτος δικαίου.

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 διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης.

______________________

124/04

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την πολιτική κατάσταση στη Νικαράγουα

Βρυξέλλες, 1 Νοεµβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί στενά τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στη Νικαράγουα, και δη την
επίσκεψη της αντιπροσωπίας του Οργανισµού Αµερικανικών Κρατών και το ψήφισµα των αρχηγών των
κρατών της Kεντρικής Αµερικής. Εκφράζει την ικανοποίησή της διότι όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη δήλωσαν
ότι προτίθενται να απέχουν από πρωτοβουλίες που θα µπορούσαν να διακυβεύσουν την διεξαγωγή των
εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης.

H EE δηλώνει εκ νέου ότι στηρίζει τις µεταρρυθµιστικές πολιτικές της κυβέρνησης του Προέδρου Bolaños,
ιδίως δε τις προσπάθειές της να βελτιώσει τη διακυβέρνηση της χώρας και να πατάξει τη διαφθορά, τα
επιτεύγµατά της σε ό,τι αφορά την ελάφρυνση του χρέους και την µακροοικονοµική πειθαρχία, και τις
προσπάθειές της (στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης) προκειµένου να αυξήσει την
οικονοµική µεγέθυνση και να καταπολεµήσει τη φτώχεια. Η ΕΕ ενθαρρύνει την κυβέρνηση της
Νικαράγουας να συνεχίσει τις προσπάθειές της προς την κατεύθυνση αυτή µε σκοπό την επίρρωση της
δηµοκρατίας, την βελτίωση της διαφάνειας και τη µείωση της φτώχειας.

Η ΕΕ εξακολουθεί, παρά ταύτα, να ανησυχεί διότι οι κυριότεροι κρατικοί θεσµοί, ιδίως το Ανώτατο
∆ικαστήριο, το Ανώτατο Εκλογικό Συµβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διαθέτουν επαρκή
ανεξαρτησία έναντι των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και για τις συνεχείς τριβές µεταξύ της εκτελεστικής
και νοµοθετικής ιδίως εξουσίας. Η κατάσταση αυτή ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο πολιτικό και
οικονοµικό µέλλον της Νικαράγουας και στις δυνατότητές µας να εφαρµόσουµε ένα αποτελεσµατικό
πρόγραµµα βοήθειας στη χώρα.
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Ως εκ τούτου, η ΕΕ παροτρύνει όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να συµπράξουν εποικοδοµητικά, µέσω ανοιχτού
διαλόγου και συνεργασίας, στη διαδικασία επίτευξης συναίνεσης σε καίρια ερωτήµατα, όπως για τους
τρόπους µείωσης της φτώχειας, τόνωσης της οικονοµικής µεγέθυνσης και ενίσχυσης της ανεξαρτησίας των
κρατικών θεσµών.

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.

______________________

 125/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το δηµοψήφισµα της 7ης
Νοεµβρίου στην πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας

Βρυξέλλες, 2 Νοεµβρίου 2004

Η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας έχει υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ. Εν
προκειµένω, πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να σηµειωθεί πρόοδος όσον αφορά το
θεµατολόγιο των ευρωπαϊκών µεταρρυθµίσεων.

Η πλήρης εφαρµογή της Συµφωνίας-Πλαισίου της Οχρίδας, ιδίως η αποκέντρωση και η αναθεώρηση της
διάρθρωσης των δήµων και κοινοτήτων αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του θεµατολογίου µεταρρυθµίσεων.
Επίσης, η αποκέντρωση θα ενισχύσει την τοπική δηµοκρατία και θα βελτιώσει την καθηµερινή παροχή των
βασικών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες της χώρας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται το προβλεπόµενο από το Σύνταγµα δικαίωµα διενέργειας δηµοψηφίσµατος
σχετικά µε τη νέα νοµοθεσία. Εντούτοις, οποιαδήποτε καθυστέρηση της µεταρρύθµισης για την
αποκέντρωση ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την πορεία προς την ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει τα ζητήµατα τα οποία διακυβεύονται σήµερα και υπενθυµίζει ότι υποστηρίζει
πλήρως τις εν εξελίξει µεταρρυθµιστικές προσπάθειες και την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας σε αυτή την
κρίσιµη φάση.

________________________
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126/04

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
για τα αποτελέσµατα των προεδρικών εκλογών στο Αφγανιστάν

Βρυξέλλες, 3 Νοεµβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει τα θερµότατα συγχαρητήριά της στον κ. Hamid Karzai για τη νίκη του στις
πρώτες άµεσες προεδρικές εκλογές του Αφγανιστάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει επίσης το θαυµασµό
της προς τους αφγανούς πολίτες, άνδρες και γυναίκες, για την προθυµία και την αποφασιστικότητά τους να
προσέλθουν στις κάλπες. Έχει τη γνώµη ότι πρόκειται για ένα πραγµατικά ιστορικό γεγονός και ότι η
µεγάλη συµµετοχή στην ψηφοφορία δίνει στο νεοεκλεγµένο Πρόεδρο µια ισχυρή και νόµιµη εντολή,
αποτελεί δε απόδειξη του µεγάλου ενθουσιασµού του αφγανικού λαού για συµµετοχή στη δηµοκρατική
διαδικασία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης συγχαίρει όλους όσους συµµετείχαν στη διοργάνωση και την ασφάλεια της
διεξαγωγής αυτών των εκλογών, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Μολονότι δεν αρνείται την ύπαρξη
ορισµένων παρατυπιών και ελλείψεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαινεί την Εκλογική Επιτροπή του
Αφγανιστάν και την Αποστολή βοήθειας των ΗΕ στο Αφγανιστάν (UNAMA) για την επιτυχή διενέργεια
αυτής της χωρίς προηγούµενο εκλογικής διαδικασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει το πόρισµα της αµερόληπτης οµάδας των διεθνών εκλογικών
παρατηρητών, που είχε ως αποστολή τη διερεύνηση καταγγελιών, και εκφράζει την ικανοποίησή της για την
εκτίµησή τους ότι οιεσδήποτε παρατυπίες δεν επηρέασαν τη δηµοκρατική επιλογή του λαού του
Αφγανιστάν. Η Αποστολή για τον Εκδηµοκρατισµό και την Υποστήριξη Εκλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
θα δηµοσιεύσει επίσης σύντοµα την έκθεση και τις συστάσεις της. Θα είναι σηµαντικό να αντληθούν τα
δέοντα διδάγµατα από αυτήν και από άλλες εκθέσεις, για την προετοιµασία µελλοντικών εκλογών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τον Πρόεδρο να σχηµατίσει µια ισχυρή και ευρείας βάσης κυβέρνηση η
οποία θα προωθήσει την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και θα αντιµετωπίσει τις
επικείµενες προκλήσεις : καταπολέµηση των ναρκωτικών, οικοδόµηση κρατικών θεσµών,
περιλαµβανοµένου του Εθνικού Στρατού και της αστυνοµίας του Αφγανιστάν, και αφοπλισµός των
πολιτοφυλακών. Όσον αφορά το επόµενο, εξ ίσου σηµαντικό, στάδιο της διαδικασίας εκδηµοκρατισµού, η
Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει όλους τους ενδιαφερόµενους να αρχίσουν χωρίς καθυστέρηση τις
προετοιµασίες, σε υλικοτεχνικό και σε διοικητικό επίπεδο, για τις κοινοβουλευτικές και τοπικές εκλογές που
προγραµµατίζονται για τον Απρίλιο/ Μάιο του 2005.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι θα παραµείνει για το Αφγανιστάν ένας αξιόπιστος και πιστός
εταίρος, µε µακροπρόθεσµη συµµετοχή στην ανοικοδόµηση, την ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση της
χώρας.

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, συντάσσονται µε την
παρούσα δήλωση.

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

________________________
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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

και συνέχειες που δόθηκαν

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση :

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

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών

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


Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 47
Type: http:

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