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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. 03/2005: Αποζηµίωση κοινοβουλευτικής επικούρησης·  
 

 Αριθ. 05/2005: Πρόσβαση στα κυλικεία των βουλευτών· 
 
 Αριθ. 06/2004: Νέα δέσµη τηλεοπτικών καναλιών των οποίων η λήψη είναι δυνατή στα κτήρια 
   του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργου· 
 
 Αριθ. 09/2005: Χρονοδιάγραµµα των επίσηµων συνεδριάσεων του Ε Κ το 2005. 
 
 
Συµπληρωµατικές πληροφορίες µπορούν να ζητηθούν από τη Γραµµατεία του Σώµατος των Κοσµητόρων : 
 

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

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

_____________________ 
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∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΛΗΞΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 
 
 
 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο4, παράγραφος 3 του Κανονισµού. 
 

ο κ. Sérgio RIBEIRO (GUE/NGL-PT) 
 
υπέβαλε την παραίτησή του από το αξίωµα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από 12 
Ιανουαρίου 2005 
 
 
Το Κοινοβούλιο έλαβε σχετική γνώση κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 12ης Ιανουαρίου 2005. 
 

_________________________ 
 
 
 
 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΟΥ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ 

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 13ης Ιανουαρίου 2005, έλαβε γνώση της 
εκλογής  
 

του κ. Pedro GUERREIRO 
 

 
σε αντικατάσταση του κ. Sérgio RIBEIRO (GUE/NGL-PT) ,  µε ισχύ από 13ης Ιανουαρίου 2005. 
 

__________________________ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 
Σας πληροφορούµε ότι η βουλευτής κ. Viktória BERNÁTHNÉ MOHÁCSI εξέφρασε την επιθυµία να 
εγγραφεί στα µητρώα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό το ονοµατεπώνυµο: 
 

Viktória MOHÁCSI 
 

________________________ 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

που συσταθηκαν συµφωνα µε τη ρυθµιση που ενεκρινε η διασκεψη των προεδρων 
(Κατάσταση στις 07/02/2005) 

 
 

ΟΝΟΜΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΣΤΑΣΗΣ  

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

FIELDSPORTS, FISHING AND CONSERVATION 15/12/2004 EBNER Michl PPE/DE           
IND/DEM 
UEN 

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 15/12/2004 CASACA Paulo PPE/DE                        
PSE 
Verts/ALE              

FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANCE 16/12/2004 PANAYOTOPOULOS -
CASSIOTOU Maria 

PPE-DE  
IND/DEM 
UEN 

BALTIC EUROPE 06/01/2005 BEAZLEY Christopher PPE/DE  
PSE 
ALDE 

FEDERALIST INTERGROUP FOR THE 
EUROPEAN CONSTITUTION 

06/01/2005 LEINEN Jo PPE 
PSE 
ALDE 
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TRADITIONAL NATIONAL MINORITIES 
CONSTITUTIONAL  REGIONS AND REGIONAL 
LANGUAGES 

06/01/2005 TABAJDI Csaba Sándor PPE/DE 
PSE 
ALDE             

CINEMA, AUDIOVISUAL POLICY AND 
CULTURAL DIVERSITY 

07/01/2005 HIERONYMI Ruth PPE/DE                          
PSE 
GUE/NGL 

FOURTH WORLD EUROPEAN COMMITTEE  07/01/2005 ROURE Martine PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL                       

CONSERVATION AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN 
PARLIAMENT 

12/01/2005 STEVENSON Struan PPE/DE 
PSE 
IND/DEM 

TOURISME 12/01/2005 SUDRE Margie PPE/DE                
ALDE 
PSE 

DISABILITY INTERGROUP 20/01/2005 HOWITT Richard PPE/DE 
PSE 
ALDE 
GUE/NGL  

TRADE UNION COORDINATION GROUP 20/01/2005 HUGHES Stephen PPE/DE                  
PSE 
GUE/NGL                      
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ANTI-RACISM AND DIVERSITY 28/01/2005 MORAES Claude PSE            
ALDE 
GUE/NGL 

SME (SMALL AND MEDIUM 
ENTREPRENEURS) 

28/01/2005 KARAS Othmar PPE/DE  
PSE 
IND/DEM 

LESBIAN AND GAY INTERGROUP 02/02/2005 CASHMAN Michael  Verts/ALE                    
ALDE 
PSE 

PRESS, COMMUNICATION AND FREEDOM 14/02/2005 CAVADA Jean-Marie PSE   
ALDE 
Verts/ALE 

TIBET INTERGROUP 14/02/2005 MANN Thomas PPE/DE 
Verts/ALE 
UEN 

 
 

___________________________ 
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                     Κατάσταση στις 11.02.2005 
 
 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Charles Tannock Ο Γενικός Γραµµατέας και Ύπατος Εκπρόσωπος της 
ΚΕΠΠΑ Javier Solana και οι εικαζόµενες επαφές του 
µε την απαγορευµένη οργάνωση Χαµάς 

E-3485/04 

Glenys Kinnock Επιβαρύνσεις για τους µοναχικούς ταξιδιώτες E-3486/04 

Glenys Kinnock Η κοινή θέση του Συµβουλίου σχετικά µε τη Βιρµανία E-3487/04 

Erik Meijer και Kartika Liotard Εγκλήµατα κατά του περιβάλλοντος από επιχειρήσεις 
επεξεργασίας αποβλήτων και η υπέρβαση προτύπων 
για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα στην 
Ολλανδία και η σχέση µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον 
τοµέα του περιβάλλοντος 

E-3488/04 

Sophia in 't Veld Αντίφαση της βελγικής και ολλανδικής νοµοθεσίας 
σχετικά µε τη δυνατότητα µεταφοράς συνταξιοδοτικών 
δικαιωµάτων (brugpensioen) 

P-3489/04 

Manolis Mavrommatis O Αθλητισµός στην ΕΕ E-3490/04 

Graham Watson Κανονισµός των Lloyd's E-3491/04 

José Ribeiro e Castro Eυρωβαρόµετρο 61 P-3492/04 

Proinsias De Rossa Ζώα που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς 
σκοπούς 

E-3493/04 

Proinsias De Rossa Επεξεργασία των απορρίψεων των λυµάτων από 
ιρλανδικές πόλεις και κωµοπόλεις 

E-3494/04 

Proinsias De Rossa Παράλειψη υποβολής έκθεσης για τη χρήση του 
φυτοφαρµάκου µεθυλοβρωµίδιο στην Ιρλανδία 

E-3495/04 

Proinsias De Rossa Κοινοποίηση της µεταφοράς της Οδηγίας περί 
εµπορίας εκποµπών στην Ιρλανδία 

E-3496/04 

Proinsias De Rossa Παράνοµες δραστηριότητες σχετικά µε τα απόβλητα 
στην Ιρλανδία 

E-3497/04 

Proinsias De Rossa Συµµόρφωση προς την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-67/02 (Οδηγία για τα 
ύδατα ανάπτυξης οστρακοειδών) 

E-3498/04 

Proinsias De Rossa Συµµόρφωση προς την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-117/00 (άγρια πτηνά 
στα όρη Owenduff-Nephin Beg στο Mayo) 

E-3499/04 
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Proinsias De Rossa Η µη συµµόρφωση της Ιρλανδίας µε την έρευνα της 
Επιτροπής για την εφαρµογή της οδηγίας για τους 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καπνά 

E-3500/04 

Proinsias De Rossa Ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καπνά E-3501/04 

Proinsias De Rossa Φορολογία επί των οχηµάτων E-3502/04 

Proinsias De Rossa Οµάδα ευρωπαίων γενικών διευθυντών αρµόδιων για 
τις εργασιακές σχέσεις 

E-3503/04 

Proinsias De Rossa Πυρηνική ασφάλεια στο Sellafield E-3504/04 

Geoffrey Van Orden Ιδιοκτησία των κτιρίων της ΕΕ E-3505/04 

Elizabeth Lynne Παράνοµη αλιεία και αλιεία που διεξάγεται χωρίς την 
υποβολή εκθέσεων και την εφαρµογή κανόνων 

E-3506/04 

Elizabeth Lynne Η απο-ιδρυµατοποίηση των ατόµων µε αναπηρίες E-3507/04 

Elizabeth Lynne Η απo-ιδρυµατοποίηση των ατόµων µε αναπηρίες E-3508/04 

Proinsias De Rossa Πιθανές παρατυπίες στα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
για τις εξαγωγές αποβλήτων από την Ιρλανδία 

E-3509/04 

Proinsias De Rossa Εκλύσεις οσµών από εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αστικών λυµάτων 

E-3510/04 

Proinsias De Rossa Πανευρωπαϊκές πιστωτικές επιταγές E-3511/04 

Proinsias De Rossa Κανόνες για την καταβολή δικαιωµάτων σε διευθυντές E-3512/04 

Proinsias De Rossa Χρόνος εργασίας E-3513/04 

Proinsias De Rossa Μειωµένοι ειδικοί φόροι κατανάλωσης για καύσιµα 
ιδιωτικών τζετ και γιοτ σε ορισµένα κράτη µέλη 

E-3514/04 

Proinsias De Rossa Πρόταση για την κατασκευή αυτοκινητόδροµου που 
θα διασχίζει την κοιλάδα Tara στην Ιρλανδία 

E-3515/04 

Proinsias De Rossa Ξενώνας κακοποιηµένων γυναικών στην περιοχή 
Tallaght του ∆ουβλίνου 

E-3516/04 

Proinsias De Rossa Ισότητα για τους κωφούς E-3517/04 

Proinsias De Rossa ∆ικαίωµα δηµόσιου δανεισµού E-3518/04 

Proinsias De Rossa Προϋποθέσεις επισήµανσης των προϊόντων που έχουν 
δοκιµαστεί σε ζώα 

E-3519/04 

Proinsias De Rossa Καλλυντικά προϊόντα και δοκιµές σε ζώα E-3520/04 

Mario Borghezio Ορισµένες συνοικίες στη Νάπολι µπορούν να 
θεωρούνται τµήµα της Ευρώπης; 

E-3521/04 

Jonas Sjöstedt Ανησυχίες για τη δράση των οµάδων πίεσης προς τις 
επιχειρήσεις 

E-3522/04 
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Jonas Sjöstedt Συναντήσεις µε οργανώσεις εθελοντών E-3523/04 

Antonio Tajani Κρίση στον τοµέα της σιδηρουργίας (υπόθεση 
Thyssen-Krupp στην Ιταλία) 

E-3524/04 

Georgios Karatzaferis Χρηµατοδότηση του εκσυγχρονισµού σιδηροδροµικής 
γραµµής στην Ελλάδα 

E-3525/04 

Andrew Duff ∆είκτες µέτρησης του στόχου για την αναχαίτιση της 
απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 

E-3526/04 

Antonio Di Pietro Παύση λειτουργίας του εργοστασίου Heineken της 
Pedavena 

P-3527/04 

Manuel Medina Ortega Συγχρηµατοδοτούµενα έργα στη Νήσο Τενερίφε 
(Κανάριοι Νήσοι, Ισπανία) 

E-3528/04 

Manuel Medina Ortega Συγχρηµατοδοτούµενα έργα στη Νήσο Ελ Ιέρρο 
(Κανάριοι Νήσοι, Ισπανία) 

E-3529/04 

Manuel Medina Ortega Συγχρηµατοδοτούµενα έργα στη Νήσο 
Φουερτεβεντούρα (Κανάριοι Νήσοι, Ισπανία) 

E-3530/04 

Manuel Medina Ortega Συγχρηµατοδοτούµενα έργα στη Νήσο Γκραν Κανάρια 
(Κανάριοι Νήσοι, Ισπανία) 

E-3531/04 

Manuel Medina Ortega Συγχρηµατοδοτούµενα έργα στη Νήσο Λα Γκοµέρα 
(Κανάριοι Νήσοι, Ισπανία) 

E-3532/04 

Manuel Medina Ortega Συγχρηµατοδοτούµενα έργα στη Νήσο Λα Πάλµα 
(Κανάριοι Νήσοι, Ισπανία) 

E-3533/04 

Manuel Medina Ortega Συγχρηµατοδοτούµενα έργα στη Νήσο Λανθαρότε 
(Κανάριοι Νήσοι, Ισπανία) 

E-3534/04 

Klaus-Heiner Lehne Ασφάλεια ατυχηµάτων στη Γερµανία E-3535/04 

Hiltrud Breyer Καλλιέργεια απαγορευµένων σπόρων που είναι 
επικίνδυνοι λόγω µη επιτρεπόµενων γενετικών 
τροποποιήσεων στο Saarland 

E-3536/04 

Philip Bradbourn Είσπραξη διοδίων στη Γερµανία P-3537/04 

Brice Hortefeux Οι ιταλικές δηµοσιονοµικές στατιστικές P-3538/04 

Bogdan Klich Οι πρακτικές της RAG A.G. στον τοµέα της 
βιοµηχανίας άνθρακα όσον αφορά την επιλογή 
προµηθευτών κατά παραβίαση των άρθρων 81 και 82 
της Συνθήκης περί θεσπίσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας 

P-3539/04 

Hynek Fajmon Ισότητα πρόσβασης στα οικογενειακά επιδόµατα για 
τους πολίτες της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας στα κράτη 
µέλη της ΕΕ 

E-3540/04 
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Michl Ebner Χαρακτηρισµός των ∆ολοµιτών ως παγκόσµιας 
πολιτιστικής κληρονοµιάς 

E-3541/04 

Herbert Bösch Εσφαλµένες πληροφορίες σχετικά µε την αποθήκευση 
προσωπικών δεδοµένων από την OLAF 

E-3542/04 

Glenys Kinnock Μεταρρύθµιση στην αγορά της ζάχαρης και χώρες 
ΑΚΕ 

E-3543/04 

Glenys Kinnock Γυναικείες ειρηνευτικές οργανώσεις E-3544/04 

Robert Sturdy Απρόσκλητα φαξ E-3545/04 

Marie-Line Reynaud Σχέσεις Κίνας-Ευρώπης E-3546/04 

Marie-Line Reynaud Αµπελοοινική αναδιάρθρωση της γεωγραφικά 
καθορισµένης περιφέρειας του Cognac (Γαλλία) 

E-3547/04 

Ilda Figueiredo Η απελευθέρωση και το µέλλον του τοµέα 
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης 

P-3548/04 

Raül Romeva i Rueda Γκουανταλαχάρα - βασανιστήρια και κακοποίηση 
κρατουµένων 

E-3549/04 

Raül Romeva i Rueda Γκουανταλαχάρα - βασανιστήρια και κακοποίηση 
κρατουµένων 

E-3550/04 

Fiona Hall Προτεινόµενες µεταρρυθµίσεις του καθεστώτος 
ζάχαρης της ΕΕ 

E-3551/04 

Fiona Hall Προτάσεις της Επιτροπής για τη µεταρρύθµιση του 
καθεστώτος ζάχαρης της ΕΕ 

E-3552/04 

Erna Hennicot-Schoepges Το καθεστώς του διατροφολόγου E-3553/04 

Toine Manders Επιδοτήσεις για τη βιώσιµη ενέργεια E-3554/04 

Toine Manders Off-shoring E-3555/04 

Ioannis Gklavakis Κοινοτική πολιτική πρόληψης και αντιµετώπισης 
αγροτικών ατυχηµάτων 

P-3556/04 

Fiona Hall Σύστηµα εµπορίας εκποµπών αερίων P-3557/04 

Claude Moraes Επιβολή της εφαρµογής των οδηγιών για τα απόβλητα: 
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός 

P-3558/04 

Proinsias De Rossa Γλώσσες στην ΕΕ P-3559/04 

Dimitrios Papadimoulis ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο E-3560/04 

Dimitrios Papadimoulis ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο E-3561/04 

Willi Piecyk Εµπορία των ποσοστώσεων των εκποµπών στον τοµέα 
των αεροπορικών µεταφορών 

E-3562/04 
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Willi Piecyk Έλεγχοι των εµπορευµάτων στις οδικές µεταφορές στα 
εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι 
συνέπειές τους για τα λιµάνια της Βαλτικής 

E-3563/04 

Bernat Joan i Marí Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η ελευθερία 
έκφρασης στην Ελλάδα 

E-3564/04 

Claude Moraes Ζητήµατα για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και την 
εξάλειψη των διακρίσεων στη Ρουµανία και στη 
Βουλγαρία 

E-3565/04 

Jonas Sjöstedt Περιβαλλοντικά πρότυπα στη Νορβηγία E-3566/04 

David Hammerstein Mintz και 
άλλοι 

Περιστατικό σχετικά µε το πυρηνικό υποβρύχιο HMS 
Tireless στα ύδατα Σικελίας-Μάλτας. Αποθήκευση 
πυρηνικών όπλων ή υλικών στην Κύπρο 

E-3567/04 

Proinsias De Rossa Γλώσσες στην ΕΕ E-3568/04 

Caroline Jackson Καταγγελία 1998/5007 και 1998/5008 για αποθήκη 
σιτηρών στο Kernow 

E-3569/04 

David Hammerstein Mintz και 
άλλοι 

Περιστατικό σχετικά µε το πυρηνικό υποβρύχιο HMS 
Tireless στα ύδατα Σικελίας-Μάλτας 

E-3570/04 

Richard Corbett και Glyn Ford Λαϊκή Οργάνωση Μουτζαχεντίν του Ιράν E-3571/04 

Catherine Stihler Επιτρεπόµενες παρεκκλίσεις στους κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα των θαλασσίων 
µεταφορών 

E-3572/04 

Mario Borghezio Ορισµένες συνοικίες στη Νάπολι µπορούν να 
θεωρούνται τµήµα της Ευρώπης; 

E-3573/04 

Ilda Figueiredo Παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας E-3574/04 

Gay Mitchell To HIV/AIDS εντός της ΕΕ P-3575/04 

Witold Tomczak Προστασία της ανθρώπινης ζωής σύµφωνα µε το 
Ευρωπαϊκό Σύνταγµα 

P-3576/04 

Karin Riis-Jørgensen Καταπολέµηση της πορνογραφίας P-3577/04 

Hans-Peter Martin OLAF P-3578/04 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna ∆ιαπραγµατεύσεις µε την Mercosur E-3579/04 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ενδεχόµενες νέες εµπορικές συµφωνίες µε την 
Κοινότητα των Άνδεων και την Κεντρική Αµερική 

E-3580/04 

Karin Riis-Jørgensen Εικαζόµενη παράνοµη µαταίωση της ιδιωτικοποίησης 
ναυπηγικής εταιρείας 

E-3581/04 

Elisabeth Schroedter Ταξίδια παιδιών από τη Λευκορωσία σε χώρες της ΕΕ 
µε σκοπό την ανάνηψη και την ίαση 

E-3582/04 
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Catherine Stihler ΦΠΑ από 0 έως 5% σε όλα τα µαγνητοφωνηµένα 
βιβλία (audio-books) 

E-3583/04 

Charles Tannock και Philip 
Bradbourn 

∆ικαιοσύνη στη Σρι Λάνκα E-3584/04 

Charles Tannock και Philip 
Bradbourn 

∆ικαιοσύνη στη Σρι Λάνκα E-3585/04 

Catherine Stihler Πρόγραµµα διαβατηρίου ζώων συντροφιάς της ΕΕ 
όπως ισχύει για τους σκύλους οδηγούς 

E-3586/04 

Catherine Stihler Αποχώρηση από την Κοινή Αλιευτική Πολιτική E-3587/04 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Καταπολέµηση του λαθρεµπορίου ναρκωτικών στο 
επίπεδο της εµπορικής πολιτικής της ΕΕ 

E-3588/04 

Evelin Lichtenberger Ολοκληρωµένη και βιώσιµη κοινωνική ανάπτυξη 
(Τσιάπας, Μεξικό) 

E-3589/04 

Hiltrud Breyer Παράβαση του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ κατά 
την επέκταση του αεροδροµίου της Φρανκφούρτης 

E-3590/04 

Hiltrud Breyer Ενεργειακή πολιτική στην ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας E-3591/04 

Richard Corbett "Καθαρές" τεχνολογίες καύσης άνθρακα E-3592/04 

Mercedes Bresso Κρίση στην ιταλική αυτοκινητοβιοµηχανία E-3593/04 

José Ribeiro e Castro Eυρωπαϊκό ποδόσφαιρο - Σχολές ποδοσφαίρου E-3594/04 

José Ribeiro e Castro Πορτογαλική Κοινότητα - Nέες ρατσιστικές επιθέσεις 
στη Βόρεια Ιρλανδία 

E-3595/04 

Nirj Deva ∆ολοφονίες παιδιών στην Ονδούρα E-3596/04 

Nirj Deva Θύµατα βιασµού στη Λιβερία E-3597/04 

Chris Davies Ρύπανση από λύµατα στον ποταµό Τάµεση E-3598/04 

Chris Davies Ισχυρισµοί για την παραβίαση των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης από το Ηνωµένο Βασίλειο 

P-3599/04 

Chris Davies ∆ιαφθορά στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης E-3600/04 

Chris Davies ∆ιαφθορά στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης E-3601/04 

Chris Davies Οδηγία για τα συµπληρώµατα διατροφής E-3602/04 

Chris Davies Κόστος συµµόρφωσης µε το REACH E-3603/04 

Mario Mauro Εθνικοποίηση ακινήτων στην Κροατία E-3604/04 

Mario Mauro Εθνικοποίηση ακινήτων στην Κροατία E-3605/04 

Mathieu Grosch Μελέτη προοπτικών για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες E-3606/04 
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Nikolaos Vakalis και Antonios 
Trakatellis 

Εταιρική σχέση προσχώρησης µε τη Βουλγαρία: 
πυρηνική ασφάλεια και παροπλισµός των µονάδων 3 
και 4 του πυρηνικού σταθµού Κοζλοντούι 

E-3607/04 

Nikolaos Vakalis και Antonios 
Trakatellis 

Εταιρική σχέση προσχώρησης µε τη Βουλγαρία: 
πυρηνική ασφάλεια και παροπλισµός των µονάδων 3 
και 4 του πυρηνικού σταθµού Κοζλοντούι 

E-3608/04 

Charles Tannock Συνεχιζόµενη βία των ισλαµιστών εξτρεµιστών κατά 
των Χαλδαίων-Ασσυρίων χριστιανών στο Ιράκ 

E-3609/04 

Chris Davies Τεχνικές προδιαγραφές για τα βαρέα φορτηγά οχήµατα 
µεταφοράς εµπορευµάτων 

E-3610/04 

Chris Davies Σύστηµα περιβαλλοντικής σήµανσης για 
µηχανοκίνητα οχήµατα 

E-3611/04 

Chris Davies Απολογισµός των νοµοθετικών δραστηριοτήτων της 
ΕΕ 

E-3612/04 

Mario Mauro Εσωτερική αγορά E-3613/04 

Roberta Angelilli Οικοδοµικές παρεµβάσεις στις Αιόλιες νήσους 
(Σικελία-Ιταλία) 

E-3614/04 

Jean-Marie Le Pen Xρηµατοδότηση του δηµοψηφίσµατος για το 
Σύνταγµα της Ευρώπης 

E-3615/04 

Jean-Marie Le Pen Xρηµατοδότηση του δηµοψηφίσµατος για το 
Σύνταγµα της Ευρώπης 

E-3616/04 

Frank Vanhecke Η προσχώρηση της Τουρκίας E-3617/04 

Frank Vanhecke Οι πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν E-3618/04 

Frank Vanhecke ENAR/ Βέλγιο E-3619/04 

Frank Vanhecke Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο κατά του ρατσισµού E-3620/04 

Koenraad Dillen Η προστασία των µειονοτήτων στην Τουρκία E-3621/04 

Kyriacos Triantaphyllides Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης P-3622/04 

Anna Záborská Ισότητα ευκαιριών και κοινοτικό κεκτηµένο P-3623/04 

Chris Davies Παρεµπίπτον αλίευµα E-3624/04 

Anna Záborská Ισότητα ευκαιριών και κοινοτικό κεκτηµένο E-3625/04 

Antonio Di Pietro Παραβίαση της οδηγίας 2001/23/ΕΚ εκ µέρους του 
ιταλικού κράτους 

E-3626/04 

Antonio Di Pietro Παραβίαση εκ µέρους της εταιρείας Telecom Italia 
S.p.A των δικαιωµάτων των εργαζοµένων όσον αφορά 
την προστασία από τις απολύσεις 

E-3627/04 
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Eva-Britt Svensson Για ποιο λόγο δεν σέβεται η Επιτροπή, σε επίσηµο 
πλαίσιο, τη δηµοκρατική επιλογή του πληθυσµού της 
Σουηδίας να µην εισαγάγει το ευρώ; 

E-3628/04 

Bernard Poignant Η πρόταση οδηγίας σχετικά µε τις ποινικές κυρώσεις 
για  τη ρύπανση των θαλασσών 

P-3629/04 

Antonio De Poli Εγκληµατικότητα στην Πάντοβα και τις ευρωπαϊκές 
πόλεις 

E-3630/04 

Antonio De Poli Εγκληµατικότητα στην Πάντοβα και τις ευρωπαϊκές 
πόλεις 

E-3631/04 

Cristiana Muscardini Υποχρεωτικός χαρακτήρας του σήµατος προέλευσης 
των εµπορευµάτων 

P-3632/04 

Frank Vanhecke Σύλληψη αντιφρονούντων στην Κίνα E-3633/04 
 
 

________________________ 
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B6-0001/2005)    11 και 12 Ιανουαρίου 2005 
 
 
19 ερωτήσεις  (άρθρo 109 τoυ Καvovισµoύ) 
 
 
Συvτάκτης Θέµα Aριθ. 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ   
 
 
Josu ORTUONDO 
LARREA 

 
Θάνατοι µεταναστών στην Φουερτεβεντούρα (Κανάριοι 
Νήσοι) 

 
H-0498/04  

 
Robert EVANS 

 
Έρευνα και τεχνολογία 

 
H-0502/04  

 
Dimitrios 
PAPADIMOULIS 

 
Προστασία του Οικουµενικού Πατριαρχείου 

 
H-0503/04  

 
Othmar KARAS 

 
Επίσηµη έγκριση της κοινής θέσεως του Συµβουλίου 
σχετικά µε την πρόταση οδηγίας για εφευρέσεις που 
υλοποιούνται µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 

 
H-0508/04  

 
María BADÍA i 
CUTCHET 

 
Γλωσσική ποικιλοµορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
H-0519/04  

 
Claude MORAES 

 
Εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών της ΕΕ σχετικά µε 
τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις 

 
H-0521/04  

 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 
Jacky HENIN 

 
Η κατάργηση των ποσοστώσεων στον κλωστοϋφαντουργικό 
τοµέα 

 
H-0505/04  

 
Robert EVANS 

 
∆ουλεία στην παραγωγή σοκολάτας 

 
H-0509/04  

 
Bogusław SONIK 

 
∆ιακοπή εξαγωγών τροφίµων από τα νέα κράτη µέλη προς 
τη Ρωσία 

 
H-0572/04  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
ΣΥΝΟ∆ΟΥ  
 
 
κ. McCREEVY 
 
 
Proinsias DE ROSSA 

 
Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά 

 
H-0515/04  

 
Brian CROWLEY 

 
Οι στόχοι της Λισσαβώνας 

 
H-0528/04  

  
 
κα. FERRERO-WALDNER 
 
 
Luis YAÑEZ-BARNUEVO 
GARCÍA 

 
Εκπαιδευτικά προγράµµατα στην Λατινική Αµερική 
µετά την ∆ιάσκεψη Κορυφής αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων στην Κόστα Ρίκα 

 
H-0506/04  

 
Bart STAES 

 
Αποφασίζουν οι συµπτώσεις για την αναπτυξιακή 
συνεργασία; 

 
H-0510/04  

 
David MARTIN 

 
Συνεχής παραβίαση των πρωτοκόλλων ΕΕ-Ισραήλ 
εκ µέρους του Ισραήλ 

 
H-0553/04  

 
Justas PALECKIS 

 
Νέα πολιτική γειτονίας µε τη Λευκορωσία 

 
H-0559/04  

  
 
κ. FRATTINI 
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Τηλεφωνικές υποκλοπές χωρίς δικαστική απόφαση 

 
H-0511/04  

 
Claude MORAES 

 
Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τη 
µετανάστευση 

 
H-0522/04  

 
Ignasi GUARDANS CAMBÓ 

 
Τροµοκρατία 

 
H-0523/04  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Καταγγελία και συλλογή στατιστικών για 
εγκληµατικές πράξεις στην Ένωση 

 
H-0524/04  

 
 
 

____________________________
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΙΑΝΟΥΡΙΟΣ 2005 
 

 
΄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 
 

 
25 

 
7 

 
17 

 
3 

 
1 

 
0 

 
0 

 
κ. SCHMIT 

 
Επιτροπή 
 

 
51 

 
13 

 
36 

 
10 

 
0 

 
0 

 
2 

 
κ. McCREEVY 
κα FERRERO-WALDNER 
κ. FRATTINI 

 
Σύνολο 

 
76 

 
20 

 
53 

 
13 

 
1 

 
0 

 
2 
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1 
 

 
 

Αριθ 
 
Αριθ. ΡΕ 

 
Συντάκτης 

 
Θέµα 

Ηµεροµηνία 
κατάθεσης 

Λήξη  
προθεσµίας 

 
Υπογραφές 

 
51/2004 

 
352.182 

 
Robert EVANS, Neena GRILL, 
Gerard ONESTA, Thomas MANN 
και Gérard DEPREZ 

 
Η 20η επέτειος από την καταστροφή του Bhopal 

 
26.11.2004 

 
26.02.2005 

 
61 

 
52/2004 

 
351.981 

 
Lydia SCHENARDI και Marine LE 
PEN 

 
Η προστασία του παιδιού και το οικογενειακό δίκαιο 

 
01.12.2004 

 
01.03.2005 
 

 
18 

 
53/2004 

 
352.183 

 
Janusz WOJCIECHOWSKI, 
Zdzislaw PODKAŃSKI, Czeslaw 
SIEKIERSKI και Zbigniew 
KUŻMIUK 

 
Η έκκληση προς τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις 
των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
άµεση αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάµεων από 
το Ιράκ 
 

 
01.12.2004 

 
01.03.2005 

 
15 

 
54/2004 

 
352.184 

 
Lydia SCHENARDI και Marine LE 
PEN 

 
Τα δικαιώµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 

 
01.12.2004 

 
01.03.2005 

 
21 

                                                      
1  Κατάσταση στις 13.01.2005 
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55/2004 

 
352.688 

 
Marie Anne ISLER BEGUIN 

 
Η αναγνώριση εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
του δικαιώµατος των ανθρώπων να ζουν σε υγιές 
περιβάλλον 

 
13.12.2004 

 
13.03.2005 

 
21 

 
56/2004 

 
352.689 

 
Zdzislaw Zbigniew PODKAŃSKI 

 
Η βελτίωση της πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο 

 
13.12.2004 

 
13.03.2005 

 
21 

 
57/2004 

 
352.910 

 
Koenraad DILLEN, Frank 
VANHECKE, Philip CLAEYS και 
Jean-Claude MARTINEZ 

 
Η ελευθέρωση λιµενικών υπηρεσιών 
 

 
13.12.2004 

 
13.03.2005 

 
16 

 
58/2004 

 
353.031 

 
Dariusz ROSATI και Boguslaw 
SONIK 

 
Η εξηκοστή επέτειος της απελευθέρωσης του 
στρατοπέδου συγκεντρώσεως Auschwitz-Birkenau 

 
15.12.2004 

 
15.03.2005 

 
130 

 

 
59/2004 

 
353.033 

 
Andreas MÖLZER 

 
Ο περιορισµός της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
προσώπων και την πρόληψη της µαζικής 
µετανάστευσης στην περίπτωση πιθανής ένταξης της 
Τουρκίας στην ΕΕ 

 
15.12.2005 

 
15.03.2005 

 
15 

 
60/2004 

 
353.034 

 
Gitte SEEBERG, Jens-Peter BONDE, 
Friedrich-Wilhelm GRAEFE ZU 
BARINGDORF, James NICHOLSON 
και Januscz WOJCIECHOWSKI 

 
H θέσπιση ανώτατου ορίου 8 ωρών για τη µεταφορά 
ζώντων ζώων 

 
15.12.2004 

 
15.03.2005 

 
92 
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61/2004 

 
353.035 

 
Geoffrey Van ORDEN, Elmar BROK, 
Alexandra DOBOLYI και Alexander 
LAMBSDORFF 

 
H φυλάκιση Βουλγάρων νοσοκόµων και 
Παλαιστίνιου γιατρού στη Λιβύη 
 

 
15.12.2004 
 

 
15.03.2005 

 
46 

 
62/2004 

 
353.236 

 
Magrietus van den BERG, Marianne 
THYSSEN, Joost LAGENDIJK και 
Toine MANDERS 

 
Tο φέρυ-µπωτ Le Joola 

 
16.12.2004 

 
16.03.2005 

 
16 

 
 

ΕΤΟΣ 2005  
 

Αριθ 
 
Αριθ. ΡΕ 

 
Συντάκτης 

 
Θέµα 

Ηµεροµηνία 
κατάθεσης 

Λήξη  
προθεσµίας 

 
Υπογραφές 

 
01/2005 

 
355.092 

 
Claude MORAES, Neen GILL, Jo 
LEINEN, Hartmut NASSER και 
t Jan MULDER 

 
Η αντίδραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
µετά την καταστροφή που προκάλεσε το 
τσουνάµι στην Ασία 
 

 
10.01.2005 

 
10.04.2005 

 
82 





ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 

29

∆ελτίο 21.02.2005 
 

- EL - PE 351.879 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 

30 

∆ελτίο 21.02.2005 
 

- EL - PE 351.879 

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

Θέµα 
 

Επιτροπή 
 

Ηµεροµηνία 
 

∆ιαδικασία 
 

Kaufmann Sylvia-
Yvonne (GUE/NGL) 
 

Εφαρµογή της στρατηγικής 
ενηµέρωσης και επικοινωνίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

AFCO (Γ) 
 

20/01/2005 2004/2238(INI) 

Brok Elmar (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Εκτέλεση της κοινοτικής 
βοήθειας σύµφωνα µε το 
άρθρο 54 του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού 
 

AFET (Ο) 
 

18/01/2005 2004/0285(CNS) 

Daul Joseph (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

∆ιεθνής σύµβαση για την 
προστασία των φυτικών 
ποικιλιών 
 

AGRI (Ο) 
 

20/01/2005 2004/0275(CNS) 

Freitas Duarte (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Ειδικά µέτρα στον τοµέα της 
γεωργίας υπέρ των ιδιαίτερα 
αποµακρυσµένων περιοχών 

AGRI (Ο) 
 

20/01/2005 2004/0247(CNS) 

Batzeli Katerina (PSE) 
 

Προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Κοινοτήτων 
και καταπολέµηση της απάτης 

AGRI (Γ) 
 

20/01/2005 2004/2198(INI) 

Capoulas Santos Luis 
Manuel (PSE) 
 

Ενισχυµένη συνεργασία για τις 
ιδιαίτερα αποµακρυσµένες 
περιφέρειες 

AGRI (Γ) 
 

20/01/2005 2004/2253(INI) 

Jeggle Elisabeth 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Πρόληψη, καταπολέµηση και 
εξάλειψη ορισµένων 
µεταδοτικών σπογγωδών 
εγκεφαλοπαθειών 
 

AGRI (Γ) 
 

20/01/2005 2004/0270(COD) 

Casaca Paulo (PSE) 
 

Ειδικά µέτρα στον τοµέα της 
γεωργίας υπέρ των ιδιαίτερα 
αποµακρυσµένων περιοχών 

BUDG (Γ) 
 

31/01/2005 2004/0247(CNS) 

Douay Brigitte (PSE) 
 

Πρόγραµµα υποστήριξης του 
ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού 
τοµέα (MEDIA 2007) 

BUDG (Γ) 
 

31/01/2005 2004/0151(COD) 

Geringer de 
Oedenberg Lidia 
Joanna (PSE) 
 

Πρόγραµµα Πολιτισµός 2007 
(2007-2013) 

BUDG (Γ) 
 

31/01/2005 2004/0150(COD) 
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Haug Jutta D. (PSE) 
 

Ευρωπαϊκός Οργανισµός για 
την Ασφάλεια και την Υγεία 
στην Εργασία (τροπ. καν. 
2062/94/ΕΚ) 

BUDG (Γ) 
 

31/01/2005 2004/0014(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Απόφαση για την Ευρωπαϊκή 
Αστυνοµική Ακαδηµία 
(CEPOL) 

BUDG (Γ) 
 

31/01/2005 2004/0215(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Συµφωνία ΕΚ/Ελβετίας για τη 
συµµετοχή στην ευρωπαϊκή 
υπηρεσία και το ευρωπαϊκό 
δίκτυο ενηµέρωσης και 
παρακολούθησης για το 
περιβάλλον 

BUDG (Γ) 
 

31/01/2005 2004/0233(CNS) 

Samuelsen Anders 
(ALDE) 
 

Χρηµατοδοτικό Μέσο για το 
Περιβάλλον (LIFE+) 

BUDG (Γ) 
 

31/01/2005 2004/0218(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Χρηµατοδότηση µελετών και 
πιλοτικών σχεδίων σχετικά µε 
την κοινή αλιευτιή πολιτική 

BUDG (Γ) 
 

31/01/2005 2004/0213(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Πρωτόκολλο για τη συµφωνία 
αλιείας µε την Ακτή του 
Ελεφαντοστού (Ιούλιος 2004 - 
Ιούνιος 2007) 

BUDG (Γ) 
 

31/01/2005 2004/0211(CNS) 

Bono Guy (PSE) 
 

Η εκπαίδευση ως 
ακρογωνιαίος λίθος της 
διαδικασίας της Λισαβόνας 

CULT (Ο) 
 

18/01/2005 2004/2272(INI) 

Pack Doris (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Η νέα πρόκληση για το τσίρκο 
ως τµήµατος του ευρωπαϊκού 
πολιτισµού 

CULT (Ο) 
 

18/01/2005 2004/2266(INI) 

Portas Miguel 
(GUE/NGL) 
 

Η ένταξη των κοινοτήτων των 
µεταναστών στην Ευρώπη 
µέσω των πολύγλωσσων 
σχολείων και της εκπαίδευσης 

CULT (Ο) 
 

18/01/2005 2004/2267(INI) 

Podkański Zdzisław 
Zbigniew (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Νέες προοπτικές και νέες 
προκλήσεις για ένα βιώσιµο 
ευρωπαϊκό τουρισµό 

CULT (Γ) 
 

17/01/2005 2004/2229(INI) 

Valenciano Martínez-
Orozco María Elena 
(PSE) 
 

Γυναίκες και φτώχεια DEVE (Γ) 
 

19/01/2005 2004/2217(INI) 
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Krasts Guntars (UEN) 
 

Προσανατολισµοί για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα στον 
τοµέα της ενέργειας 

ECON 
(Γ) 
 

13/09/2004 2003/0297(COD) 

Grossetête Françoise 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Φάρµακα που 
χρησιµοποιούνται στην 
παιδιατρική 

ENVI (Ο)
 

20/01/2005 2004/0217(COD) 

Isler Béguin Marie 
Anne (Verts/ALE) 
 

Χρηµατοδοτικό Μέσο για το 
Περιβάλλον (LIFE+) 

ENVI (Ο)
 

20/01/2005 2004/0218(COD) 

Roth-Behrendt 
Dagmar (PSE) 
 

Πρόληψη, καταπολέµηση και 
εξάλειψη ορισµένων 
µεταδοτικών σπογγωδών 
εγκεφαλοπαθειών 

ENVI (Ο)
 

20/01/2005 2004/0270(COD) 

Sacconi Guido (PSE) 
 

Χηµικά προϊόντα: σύστηµα 
REACH και Ευρωπαϊκός 
Οργανισµός (τροπ. οδηγίας 
1999/45/EΚ) καν. ρυπογόνες 
ουσίες) 

ENVI (Ο)
 

27/07/2004 2003/0256(COD) 

Liotard Kartika 
Tamara (GUE/NGL) 
 

Υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά 

ENVI (Γ)
 

01/09/2004 2004/0001(COD) 

Riera Madurell Teresa 
(PSE) 
 

Η παράκτια αλιεία και τα 
προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν οι αλιείς που 
ασχολούνται µε αυτή 

FEMM 
(Γ) 
 

25/01/2005 2004/2264(INI) 

Nassauer Hartmut 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Χηµικά προϊόντα: σύστηµα 
REACH και Ευρωπαϊκός 
Οργανισµός (τροπ. οδηγίας 
1999/45/EΚ) καν. ρυπογόνες 
ουσίες) 

IMCO (Γ)
 

28/07/2004 2003/0256(COD) 

Lucas Caroline 
(Verts/ALE) 
 

Ο ρόλος της ΕΕ στην επίτευξη 
των αναπτυξιακών στόχων της 
χιλιετίας (ΑΣΧ) 

INTA (Γ)
 

18/01/2005 2004/2252(INI) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

Τα αποτελέσµατα της 
παγκοσµιοποίησης στην 
εσωτερική αγορά 

INTA (Γ)
 

17/01/2005 2004/2225(INI) 

Laperrouze Anne 
(ALDE) 
 

Προσανατολισµοί για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα στον 
τοµέα της ενέργειας 

ITRE (Ο)
 

28/07/2004 2003/0297(COD) 
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Niebler Angelika 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Πολυετές πρόγραµµα για τις 
επιχειρήσεις και το επιχειρηµατικό 
πνεύµα (2001-2005) 

ITRE (Ο)
 

27/01/2005 2004/0272(COD) 

Calabuig Rull Joan 
(PSE) 
 

Το µέλλον της 
κλωστοϋφαντουργίας και της 
ένδυσης µετά το 2005 

ITRE (Γ) 
 

27/01/2005 2004/2265(INI) 

Niebler Angelika 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Φύλαξη δεδοµένων που 
περιλαµβάνονται σε δηµόσια 
δίκτυα επικοινωνιών, µε σκοπό την 
καταπολέµηση των εν γένει 
ποινικών αδικηµάτων, στα οποία 
περιλαµβάνεται και η τροµοκρατία 

ITRE (Γ) 
 

27/01/2005 2004/0813(CNS) 

Tarand Andres 
(PSE) 
 

Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτνίασης και 
Εταιρικής Σχέσης 

ITRE (Γ) 
 

27/01/2005 2004/0219(COD) 

Toia Patrizia 
(ALDE) 
 

Φάρµακα που χρησιµοποιούνται 
στην παιδιατρική 

ITRE (Γ) 
 

27/01/2005 2004/0217(COD) 

Kauppi Piia-Noora 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Τροποποίηση της οδηγίας σχετικά 
µε τη σύσταση ανώνυµης εταιρείας 
καθώς και τη διατήρηση και τις 
µεταβολές του κεφαλαίου της 

JURI (Ο) 
 

20/01/2005 2004/0256(COD) 

Lehne Klaus-
Heiner (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Τροποποιήσεις σχετικά µε τους 
ετήσιους λογαριασµούς ορισµένων 
µορφών εταιρειών και τους 
ενοποιηµένους λογαριασµούς 

JURI (Ο) 
 

20/01/2005 2004/0250(COD) 

Crowley Brian 
(UEN) 
 

∆ιεθνής σύµβαση για την 
προστασία των φυτικών ποικιλιών 

JURI (Γ) 
 

03/02/2005 2004/0275(CNS) 

Mohácsi Viktória 
(ALDE) 
 

΄Ασυλο: χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος του πρόσφυγα, 
ελάχιστες προδιαγραφές για τις 
διαδικασίες (πρόταση οδηγίας) 

JURI (Γ) 
 

03/02/2005 2000/0238(CNS) 

Sakalas Aloyzas 
(PSE) 
 

Απαγορεύσεις που επιβάλλονται 
για σεξουαλικά εγκλήµατα εις 
βάρος παιδιών 

JURI (Γ) 
 

20/01/2005 2004/0818(CNS) 

Zingaretti Nicola 
(PSE) 
 

Το µέλλον της 
κλωστοϋφαντουργίας και της 
ένδυσης µετά το 2005 

JURI (Γ) 
 

20/01/2005 2004/2265(INI) 
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Brepoels Frederika 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 
Τοξικοµανίας. Αναδιατύπωση 

LIBE (Ο)
 

25/11/2004 2003/0311(COD) 

Díaz de Mera 
García Consuegra 
Agustín (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ορισµός της Ευρωπόλ ως 
Κεντρικής Υπηρεσίας για την 
καταπολέµηση της παραχάραξης 
και κιβδηλείας του ευρώ 

LIBE (Ο)
 

18/01/2005 2004/0817(CNS) 

Kreissl-Dörfler 
Wolfgang (PSE) 
 

΄Ασυλο: χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος του πρόσφυγα, 
ελάχιστες προδιαγραφές για τις 
διαδικασίες (πρόταση οδηγίας) 

LIBE (Ο)
 

10/01/2005 2000/0238(CNS) 

Sonik Bogusław 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Απαγορεύσεις που επιβάλλονται 
για σεξουαλικά εγκλήµατα εις 
βάρος παιδιών 

LIBE (Ο)
 

18/01/2005 2004/0818(CNS) 

Lambrinidis 
Stavros (PSE) 
 

Ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας LIBE (Γ) 
 

18/01/2005 2004/2167(INI) 

Beaupuy Jean 
Marie (ALDE) 
 

Η αστική διάσταση στο πλαίσιο της 
διεύρυνσης 

REGI (Ο)
 

19/01/2005 2004/2258(INI) 

Guellec Ambroise 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ο ρόλος της εδαφικής συνοχής 
στην περιφερειακή ανάπτυξη 

REGI (Ο)
 

19/01/2005 2004/2256(INI) 

Hutchinson Alain 
(PSE) 
 

Η µετεγκατάσταση στο πλαίσιο της 
περιφερειακής ανάπτυξης 

REGI (Ο)
 

19/01/2005 2004/2254(INI) 

Koterec Miloš 
(PSE) 
 

Ο ρόλος της άµεσης κρατικής 
ενίσχυσης ως εργαλείο της 
περιφερειακής ανάπτυξης 

REGI (Ο)
 

19/01/2005 2004/2255(INI) 

Marques Sérgio 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ενισχυµένη συνεργασία για τις 
ιδιαίτερα αποµακρυσµένες 
περιφέρειες 

REGI (Ο)
 

19/01/2005 2004/2253(INI) 

Triantaphyllides 
Kyriacos 
(GUE/NGL) 
 

Ο ρόλος των "ευρωπεριφερειών" 
στην ανάπτυξη της περιφερειακής 
πολιτικής 

REGI (Ο)
 

19/01/2005 2004/2257(INI) 

Evans Jillian 
(Verts/ALE) 
 

Χρηµατοδότηση του Natura 2000 REGI (Γ) 
 

19/01/2005 2004/2164(INI) 
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Železný Vladimír 
(IND/DEM) 
 

Προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Κοινοτήτων και 
καταπολέµηση της απάτης 

REGI (Γ) 
 

31/01/2005 2004/2198(INI) 

Costa Paolo 
(ALDE) 
 

Συµφωνία ΕΚ/Χιλής για ορισµένες 
πτυχές των αεροπορικών 
υπηρεσιών 

TRAN 
(Ο) 
 

02/02/2005 2004/0289(CNS) 

 
 
 

__________________________ 
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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 Ευρωπαϊκό  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 
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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 

 
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 
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΄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 

 
*#* 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 
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*#*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 

 
*#*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 
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*#*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 

 
 

________________________ 
 
 
*#* Τα έγγραφα αυτά διατίθενται µόνο στην αγγλική, γαλλική ή γερµανική έκδοση  
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
 
01/2005 
 
 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την υπογραφή ειρηνευτικής 

συµφωνίας στη Σενεγάλη 
Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της επικροτούν την υπογραφή, στις 30 ∆εκεµβρίου 2004, 
ειρηνευτικής συµφωνίας µεταξύ της κυβέρνησης της Σενεγάλης και του Κινήµατος Πατριωτικών ∆υνάµεων 
της Καζαµάνς (MFDC). 
 
Η συµφωνία αντανακλά τη θέληση των ενδιαφερόµενων πλευρών να εξεύρουν οριστική πολιτική λύση στην 
κρίση που σοβεί στην περιοχή Καζαµάνς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη είναι πεπεισµένοι ότι 
αυτό αποτελεί σηµαντικό στάδιο στη διαδικασία συµφιλίωσης και ενθαρρύνουν τους εµπλεκοµένους να 
εφαρµόσουν ταχέως το σύνολο των µέτρων που εγκρίθηκαν στις 30 ∆εκεµβρίου 2004. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναβεβαιώνει την προθυµία της να συµβάλει στην ανασυγκρότηση της περιοχής. 
 
Η Βουλγαρία, η Ρουµανία και η Κροατία *, υποψήφιες χώρες, η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και η Σερβία-Μαυροβούνιο, χώρες της ∆ιαδικασίας 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες, καθώς και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η 
Νορβηγία, χώρες της ΕΖΕΣ και µέλη του ΕΟΧ, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 
 

___________________ 
 
 

02/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το Ουζµπεκιστάν 
(δηµοσιεύθηκε στη Χάγη, στις 27 ∆εκεµβρίου 2004) 

 Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2005 
 

Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σηµείωσε τα προκαταρκτικά συµπεράσµατα της περιορισµένης 
έκτασης αποστολής παρατηρητών για τις εκλογές του Γραφείου των ∆ηµοκρατικών Θεσµών και των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΑΣΕ σχετικά µε τις βουλευτικές εκλογές στο Ουζµπεκιστάν. Η Προεδρία 
εκφράζει τη λύπη της που, στις εκλογές αυτές, δεν τηρήθηκαν, από πολλές απόψεις, οι δεσµεύσεις οι οποίες 
είχαν αναληφθεί στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ και τα άλλα διεθνή πρότυπα σε θέµατα δηµοκρατικών εκλογών, 
έστω και εάν επιτεύχθηκε κάποια ήσσονος σηµασίας πρόοδος σε σχέση µε τις εκλογές του 1999. 
 
Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώνει µε ανησυχία ότι, για τις βουλευτικές εκλογές της 26ης 
∆εκεµβρίου, τα κόµµατα ήταν µόνο τα κόµµατα που είχε εγκρίνει η κυβέρνηση και ότι, κατά τους δώδεκα 
τελευταίους µήνες, εµποδίστηκε η εγγραφή τριών πολιτικών κοµµάτων που ήθελαν να συµµετάσχουν στις 
εκλογές. Την Προεδρία ανησυχεί επίσης το γεγονός ότι παρεµβλήθηκαν σοβαρά εµπόδια στη συµµετοχή 
ανεξάρτητων υποψηφίων. Επί πλέον, η καθυστέρηση που σηµειώθηκε όσον αφορά τη θέση εφαρµογή του 
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κώδικα εκλογικής νοµοθεσίας καθώς και η καθυστερηµένη τροποποίηση των διαδικασιών της ψηφοφορίας 
συνέβαλαν στο να περιοριστεί η διαφάνεια αυτών των εκλογών. Η κατάσταση αυτή έθεσε σοβαρά εν 
αµφιβόλω τη δυνατότητα να είµαστε µάρτυρες µιας γνήσιας πολιτικής αναµέτρησης. 
 
Η ΕΕ θα ανέµενε το Ουζµπεκιστάν, ως χώρα συµµετέχουσα στον ΟΑΣΕ, να τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Η 
Προεδρία εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συνεργασία των αρχών του Ουζµπεκιστάν µε το Γραφείο 
των ∆ηµοκρατικών Θεσµών και των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΑΣΕ κατά την προεκλογική περίοδο 
και κατά τη διεξαγωγή των εκλογών και έχει λόγους να ελπίζει ότι αυτή η συνεργασία θα εξακολουθήσει να 
ενισχύεται. Η ΕΕ δηλώνει και πάλι ότι είναι έτοιµη να συνεργαστεί µε το Ουζµπεκιστάν για να προωθηθούν 
και να τεθούν σε εφαρµογή οι αξίες και οι αρχές του ΟΑΣΕ, σε βάση αµοιβαίας εµπιστοσύνης. 
 
Η Βουλγαρία, η Ρουµανία και η Κροατία *, υποψήφιες προς ένταξη χώρες, η Αλβανία, η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και η Σερβία και Μοντενέγκρο, χώρες 
που συµµετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης και ενδεχοµένως υποψήφιες προς ένταξη 
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 εξακολουθεί να συµµετέχει στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. 
 

________________________ 
 

 
 
03/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την υπόθεση Marinich 
Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς τη δίκη του κ. Mikhail Marinich στο Πρωτοβάθµιο 
∆ικαστήριο του Μινσκ. Υπενθυµίζει ότι σε πρόσφατη επιστολή προς τον Υπουργό Εξωτερικών της 
∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας ο τότε Πρόεδρος του Συµβουλίου των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
κ. Bernard Bot παρότρυνε τις αρχές της Λευκορωσίας να διασφαλίσουν τη διεξαγωγή δίκαιης και δηµόσιας 
δίκης. 
 
Αυτό, όµως, δεν συνέβη. Ο κ. Marinich καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε χρόνων, που συνοδεύτηκε από 
τριετή απαγόρευση άσκησης δηµοσίου αξιώµατος και κατάσχεση περιουσίας για την εικαζόµενη 
υπεξαίρεση ηλεκτρονικών υπολογιστών που ανήκαν στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Οι Ηνωµένες Πολιτείες 
δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να εγείρουν αξίωση κατά του κ. Marinich σε σχέση µε τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι πρόκειται για δίκη που έχει πολιτικά κίνητρα, η οποία 
κατέληξε στην επιβολή δυσανάλογης ποινής βασιζόµενης σε αµφισβητούµενη κατηγορία. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει επίσης ότι η δίκη κατά του κ. Marinich θέτει ακόµη µια φορά υπό 
αµφισβήτηση τη συχνά δηλούµενη επιθυµία της Λευκορωσίας να σεβαστεί τις θεµελιώδεις αρχές των 
ατοµικών δικαιωµάτων. Εκφράζει για µια ακόµη φορά τις ανησυχίες της ότι τέτοιου είδους καταδίκες έχουν 
ως µοναδικό αποτέλεσµα τον περαιτέρω περιορισµό της ανάπτυξης των σχέσεων Λευκορωσίας - 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση να επανεξεταστεί η ποινή, λαµβάνοντας υπόψη τη 
φύση των κατηγοριών που έχουν διατυπωθεί κατά του κ. Marinich. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την έφεση. 
 
Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και 
Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες 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 εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
________________________ 

 
 
04/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σουδάν - 
Υπογραφή της συνολικής ειρηνευτικής συµφωνίας στο Ναϊρόµπι στις 9 Ιανουαρίου 2005 

 Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2005 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει θερµά την υπογραφή της συνολικής ειρηνευτικής συµφωνίας µεταξύ της 
κυβέρνησης του Σουδάν και του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου του Σουδάν (SPLM/A). Η συµφωνία 
αυτή θέτει τέλος σε µια από τις πιο µακροχρόνιες και φονικές συρράξεις στην αφρικανική ήπειρο, η οποία 
κόστισε τη ζωή δύο εκατοµµυρίων ανθρώπων και ανοίγει το δρόµο σε µια συνολική πολιτική διαδικασία 
προώθησης της ειρήνης και ανάπτυξης σε όλες τις περιοχές του Σουδάν. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τις αντιµαχόµενες πλευρές αλλά και τη ∆ιακυβερνητική Αρχή για την 
Ανάπτυξη (IGAD) και τον ∆ιαµεσολαβητή της, στρατηγό Lazarus Sumbeiywo, καθώς και όλους τους 
διεθνείς παρατηρητές για το ιστορικό αποτέλεσµα. Χαιρετίζει την κυβέρνηση της Κένυα για τη φιλοξενία 
και υποστήριξη των σχετικών διαπραγµατεύσεων. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση στη σουδανική κυβέρνηση και στο SPLM/A να υλοποιήσουν 
ταχέως στο σύνολό της τη συµφωνία και επαναλαµβάνει τη στήριξή της στις διεθνείς προσπάθειες παγίωσης 
της συµφωνίας, σε στενή συνεργασία µε τα Ηνωµένα Έθνη, την Αφρικανική Ένωση και την IGAD. 
 
Μια βιώσιµη ειρήνη δεν µπορεί ωστόσο να επιτευχθεί χωρίς πολιτική λύση της σύγκρουσης του Νταρφούρ 
και άλλων συγκρούσεων στο Σουδάν, ιδίως στην ανατολική περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει τα 
αντιµαχόµενα µέρη να εκµεταλλευθούν την ευκαιρία και να εργασθούν υπέρ της αποκατάστασης της 
ειρήνης στο σύνολο του σουδανικού εδάφους. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της για τη αναζωπύρωση της βίας στο Νταρφούρ και καταδικάζει 
τις επανειληµµένες παραβιάσεις της εκεχειρίας από όλα τα αντιµαχόµενα µέρη. Η αναβίωση της βίας στο 
Νταρφούρ δεν µπορεί παρά να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις προσπάθειες τις οποίες είναι έτοιµη να 
καταβάλει η διεθνής κοινότητα προκειµένου να βοηθήσει στην ανασυγκρότηση της χώρας, τόσο στο βορρά 
όσο και στο νότο. 
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Η ΕΕ καλεί τα συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας και όλους τους ενεχόµενους στη σύγκρουση να 
επιδιώξουν δίκαιη και βιώσιµη λύση. Σηµειώνει στο πλαίσιο αυτό την εξαγγελία του κ. Garang για 
συµµετοχή του στις συνοµιλίες της Abuja. Η εξέλιξη των σχέσεων µεταξύ της ΕΕ και του Σουδάν, ιδίως 
όσον αφορά τα διάφορα µέρη που ενέχονται στη σύγκρουση, θα εξαρτηθεί στενά από τις προσπάθειες που 
θα καταβάλει καθένα από αυτά για την επίτευξη της ειρήνης. 
 
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. 

 
_______________________ 

 
 
05/2005 

 
Σχέδιο δήλωσης της προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

σχετικά µε τη µετατροπή της ποινής του Tenzin Deleg Rinpoche 
Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την απόφαση των κινεζικών αρχών να µετατραπεί σε ποινή ισόβιας 
κάθειρξης η θανατική ποινή η οποία είχε απαγγελθεί κατά του Tenzin Deleg Rinpoche. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση εξακολουθεί πάντως να ανησυχεί σοβαρά για τις αµφιβολίες οι οποίες υφίστανται όσον αφορά την 
αµερόληπτη διεξαγωγή της δίκης του Tenzin Deleg Rinpoche καθώς για την βαρύτητα της επιβληθείσας 
ποινής. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακαλεί τις κινεζικές αρχές να την τηρούν ενήµερη σχετικά µε τις εξελίξεις της 
υπόθεσης του Tenzin Deleg Rinpoche. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, η υποψήφια χώρα Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και οι 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 

 
________________________ 
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06/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 σχετικά µε την κατάσταση στο Νεπάλ 

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί βαθύτατα µε τη διάλυση της πολυκοµµατικής κυβέρνησης του Νεπάλ και 
την απόφαση του Βασιλέως να αναλάβει την εκτελεστική εξουσία. Η πρωτοβουλία αυτή συνιστά µια 
σοβαρή αποτυχία για την πολυκοµµατική δηµοκρατία. Η ΕΕ τάχθηκε πάντοτε υπέρ µιας πολυκοµµατικής 
δηµοκρατίας και υπέρ µιας συνταγµατικής µοναρχίας στο Νεπάλ. Με την παρούσα κατάσταση, η ΕΕ θεωρεί 
ότι δεν υπάρχει άλλη λύση από µια κυβέρνηση ευρείας εκπροσώπησης. Η δηµοκρατία δεν µπορεί να 
διαφυλαχθεί µε τον αποκλεισµό των νόµιµων δηµοκρατικών δυνάµεων από τις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων. Η ΕΕ απευθύνει έκκληση για την ταχεία αποκατάσταση της πολυκοµµατικής δηµοκρατίας στο 
Νεπάλ ώστε να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι επιθυµίες του λαού του Νεπάλ. 
 
Η ΕΕ ανησυχεί βαθύτατα µε τους περιορισµούς που λέγεται ότι έχουν επιβληθεί στους εκπροσώπους του 
πολιτικού κόσµου και της κοινωνίας των πολιτών και υπενθυµίζει ότι είναι αναγκαίος ο σεβασµός των 
ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων. Η ΕΕ υπογραµµίζει εκ νέου ότι είναι σοβαρά προβληµατισµένη από 
την κρίση που γνωρίζει σήµερα το Νεπάλ στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, λόγω των πολλαπλών 
και συστηµατικών παραβιάσεών τους από τα δύο αντιµαχόµενα µέρη. Η ΕΕ υπενθυµίζει ότι η συνεχιζόµενη 
µη τήρηση από το Νεπάλ των διεθνών κανόνων στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του 
ανθρωπιστικού δικαίου θα έχει σοβαρές επιπτώσεις για την εικόνα της χώρας αυτής στη διεθνή κοινότητα. 
 
Η ΕΕ έχει τη σθεναρή πεποίθηση ότι ο µόνος αποδεκτός και βιώσιµος τρόπος τερµατισµού της σηµερινής 
σύγκρουσης είναι µια λύση κατόπιν διαπραγµατεύσεων βασισµένη στις δηµοκρατικές αρχές. Η ΕΕ 
εξακολουθεί να πιστεύει ότι δεν µπορεί να υπάρξει αποδεκτή στρατιωτική λύση στα προβλήµατα του Νεπάλ 
και ότι οιαδήποτε επιδίωξη λύσης µε στρατιωτικά µέσα θα έχει ως µοναδικό αποτέλεσµα να επιτείνει και να 
παρατείνει τη δυστυχία του λαού του Νεπάλ. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 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 

 
_______________________ 

 
 
07/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 

 την καθιέρωση απευθείας πτήσεων µεταξύ της ηπειρωτικής Κίνας και της Ταϊβάν 
για το σεληνιακό νέο έτος 

Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τη συµφωνία σχετικά µε τις απευθείας πτήσεις τσάρτερ µεταξύ της 
ηπειρωτικής Κίνας και της Ταϊβάν για το σεληνιακό νέο έτος. Η Ένωση πιστεύει ότι ο τύπος αυτός 
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πρακτικής συνεργασίας θα βοηθήσει στην προώθηση του διαλόγου και της κατανόησης µεταξύ των µερών, 
και ελπίζει ότι θα καταστεί δυνατή η εξεύρεση µέσων για την οικοδόµηση της συνεργασίας στη βάση αυτή. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει πράγµατι µεγάλη σπουδαιότητα στην ειρήνη και τη σταθερότητα στα στενά 
της Ταϊβάν, οι οποίες είναι υψίστης σηµασίας για ολόκληρη την περιοχή και πέραν αυτής. Στην πλαίσιο της 
πολιτικής της για µια ενιαία Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να θεωρεί ότι το θέµα της Ταϊβάν θα 
πρέπει να επιλυθεί κατά τρόπο ειρηνικό µε διαπραγµατεύσεις µεταξύ της ηπειρωτικής Κίνας και της Ταϊβάν.  
 
Κάθε προσπάθεια της µίας ή της άλλης πλευράς, που θα χρησιµεύει στη µείωση των εντάσεων και στην 
εξεύρεση µιας βάσης αποδεκτής από τις δύο πλευρές για την επανάληψη ενός ειρηνικού διαλόγου, θα είναι 
ευπρόσδεκτη. Απευθύνουµε έκκληση στα δύο µέρη προκειµένου να αποφύγουν τη λήψη µονοµερών µέτρων 
τα οποία θα µπορούσαν να αναζωπυρώσουν την ένταση. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, η υποψήφια χώρα Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και οι 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. 

 
________________________ 

 
 
08/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 
την έκθεση της ∆ιεθνούς Επιτροπής Έρευνας όσον αφορά το Νταρφούρ 

Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την άρτι υποβληθείσα στο Γενικό Γραµµατέα των 
Ηνωµένων Εθνών έκθεση, και ιδίως τις συστάσεις, της ∆ιεθνούς Επιτροπής Έρευνας όσον αφορά το 
Νταρφούρ, η οποία συστάθηκε δυνάµει της απόφασης 1564 (2004) του Συµβουλίου Ασφαλείας. Η ΕΕ 
υπενθυµίζει ότι, εξ αρχής, και ειδικότερα στο πλαίσιο των συµπερασµάτων του Συµβουλίου της 26ης 
Ιουλίου 2004, τάχθηκε υπέρ της δηµιουργίας την εν λόγω επιτροπής έρευνας. 
 
Η ΕΕ εκφράζει την ανησυχία της όσον αφορά τα πορίσµατα της έρευνας, που αποδίδει στην κυβέρνηση του 
Σουδάν καθώς και στις άτακτες ένοπλες δυνάµεις των Janjaweed ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρώπινων δικαιωµάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, που θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν 
ως εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας. Η ΕΕ σηµειώνει ότι η Επιτροπή Έρευνας διαπίστωσε επίσης ότι οι 
δυνάµεις επαναστατών είναι υπεύθυνες για τη διάπραξη πράξεων που θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως 
εγκλήµατα πολέµου. Η ΕΕ ανησυχεί για το γεγονός ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις αυτές, που διαπιστώθηκαν 
καθ’όλη τη διάρκεια της έρευνας. 
 
Η ΕΕ καταδικάζει σθεναρά τα εγκλήµατα αυτά και τονίζει ότι είναι σκόπιµο να τερµατισθεί αµέσως η 
ατιµωρησία στο Νταρφούρ. Η Επιτροπή Έρευνας συνιστά να προσαχθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον του 
∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου. Στα πλαίσια αυτά, η ΕΕ επιβεβαιώνει την αδιάλειπτη υποστήριξή της προς 
το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο, και επαναλαµβάνει την κοινή της θέση όσον αφορά το ∆Π∆, ενώ 
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ταυτόχρονα επισηµαίνει ότι εναπόκειται στο Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών να λάβει ταχέως 
απόφαση για το ζήτηµα αυτό. 

 
_______________________ 

 
 
09/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 

την πολιτική κατάσταση µετά το θάνατο του Προέδρου Eyadema στο Τόγκο 
Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πληροφορήθηκε το θάνατο του Προέδρου Eyadema. Υποβάλλει τα ειλικρινή 
συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Προέδρου και στο λαό του Τόγκο. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί µε ανησυχία την εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης στο Τόγκο και 
συντάσσεται µε τις δηλώσεις στις οποίες προέβησαν τα Ηνωµένα Έθνη, η Αφρικανική Ένωση και η 
Οικονοµική Κοινότητα των ∆υτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) µε τις οποίες απευθύνεται έκκληση 
προκειµένου να τηρηθεί η δηµοκρατική διαδικασία. Η ΕΕ καταδικάζει κάθε παράβαση των συνταγµατικών 
διατάξεων που διέπουν την προσωρινή άσκηση της εξουσίας, που κατά τη γνώµη της συνιστά πραξικόπηµα.  
 
Καλεί όλους τους πολιτικούς υπευθύνους και τα θεσµικά όργανα του κράτους να δραστηριοποιηθούν για 
την ειρηνική µετάβαση σε ένα δηµοκρατικό καθεστώς. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες 
της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και 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. 

 
________________________ 

 
 
10/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε  

τις βουλευτικές εκλογές στη Μολδαβία 
Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει µεγάλη σηµασία στις σχέσεις της µε τη ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας, όπως 
καταδεικνύει το σχέδιο δράσης το οποίο εγκρίθηκε προσφάτως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Γειτονίας. Το σχέδιο θα υποβληθεί προς έγκριση στο Συµβούλιο Συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας στις 22 
Φεβρουαρίου. 
 
Ο βαθµός φιλοδοξίας των σχέσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μολδαβίας θα εξαρτηθεί από 
τη δέσµευση της ∆ηµοκρατίας της Μολδαβίας υπέρ των κοινών αξιών. Είναι εποµένως τελείως φυσικό η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη διεξαγόµενη εκλογική διαδικασία στη Μολδαβία.  
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση στις µολδαβικές αρχές για τη διεξαγωγή των βουλευτικών 
εκλογών του Μαρτίου 2005 κατά τρόπο ανοικτό και αδιάβλητο, µε πλουραλιστική και αµερόληπτη κάλυψη 
της προεκλογικής εκστρατείας από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τηρουµένης της ουδετερότητας του 
κράτους έναντι όλων των υποψηφίων και των συµπαθούντων τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τη 
µολδαβική διοίκηση να µεριµνήσει ώστε οι ψήφοι των εκπατρισµένων να τύχουν κατάλληλης και 
αµερόληπτης µεταχείρισης. Η προεκλογική εκστρατεία και οι εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν τηρουµένων 
των δηµοκρατικών κανόνων και σύµφωνα µε τα κριτήρια του Συµβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ. 
 
Εν προκειµένω, η ΕΕ καλεί επίσης την κυβέρνηση της Μολδαβίας να λάβει υπόψη τις ανησυχίες που 
επισηµάνθηκαν από την αποστολή εκτίµησης των αναγκών του ΟΑΣΕ και να εφαρµόσει τις κοινές 
συστάσεις που διατύπωσαν ο ΟΑΣΕ και η Επιτροπή της Βενετίας τον Ιούνιο του 2004. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της όσον αφορά την πρόσκληση που απηύθυναν οι 
µολδαβικές αρχές για την αποστολή διεθνών παρατηρητών ενόψει των βουλευτικών εκλογών. Τα κράτη 
µέλη και η Επιτροπή δηλώνουν την προθυµία τους να παράσχουν την κατάλληλη συµβολή. Η ΕΕ ευελπιστεί 
ότι οι µολδαβικές αρχές θα ανταποκριθούν επίσης ευνοϊκά στη βούληση της µολδαβικής κοινωνίας των 
πολιτών και θα συµβάλουν στην παρακολούθηση των εκλογών. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες 
της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και 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. 

 
________________________ 

 
 
11/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την κοινή θέση 
2005/80/ΚΕΠΠΑ της 31ης Ιανουαρίου 2005 που παρατείνει και τροποποιεί την κοινή θέση 
2004/133/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά µέτρα κατά εξτρεµιστών στην πρώην Γιουγκοσλαβική 

∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας (πΓ∆Μ) 
Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2005 

 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και η Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και η Κροατία *, 
καθώς και η Ισλανδία, το Λιχνενστάιν και η Νορβηγία, χώρες της ΕΖΕΣ και µέλη του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι προσυπογράφουν τους στόχους της κοινής θέσης 2005/80/ΚΕΠΠΑ της 
31ης Ιανουαρίου 2005 που παρατείνει και τροποποιεί την κοινή θέση 2004/133/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά 
µέτρα κατά εξτρεµιστών στην πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (πΓ∆Μ) . Θα 
µεριµνήσουν ώστε οι εθνικές τους πολιτικές να συνάδουν µε την κοινή αυτή θέση. 
Η Ένωση σηµειώνει και επικροτεί τη δέσµευση αυτή. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. 

 
__________________________ 
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12/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σχετικά µε 
 το Αζερµπαϊτζάν 

Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2005 
  
Τα συµπεράσµατα της έκθεσης του ΟΑΣΕ σχετικά µε τη διεξαγωγή των δικών στο Αζερµπαϊτζάν, η οποία 
δηµοσιεύτηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2005, εµπνέουν ανησυχίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την έκθεση 
καταδεικνύεται ότι, ως προς διάφορες σηµαντικές πτυχές, ο τρόπος διεξαγωγής των δικών ελάχιστα συνάδει 
προς τα νοµίµως ισχύοντα στο Αζερµπαϊτζάν ή τις διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και το κράτος δικαίου. 
 
Ιδιαίτερα µας ανησυχούν οι πολλές και αξιόπιστες καταγγελίες για βασανιστήρια και απάνθρωπη 
µεταχείριση κρατουµένων, η έλλειψη νοµικής προστασίας και κατάλληλων µέσων αντιµετώπισης των 
σοβαρών καταγγελιών, και το γεγονός ότι στα δικαστήρια έγιναν παραδεκτά αποδεικτικά στοιχεία που όπως 
καταγγέλλεται αποσπάσθηκαν µε βασανιστήρια ή καταναγκασµό. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την κυβέρνηση του Αζερµπαϊτζάν να διατάξει το ταχύτερο δυνατόν διεξοδική 
και ανεξάρτητη έρευνα σχετικά µε τις καταγγελίες βασανιστηρίων και απάνθρωπης µεταχείρισης και να 
αποφασίσει τη δηµοσίευση των πορισµάτων της έρευνας που διεξήχθη σχετικά µε την υπερβολική χρήση 
βίας εκ µέρους των δυνάµεων ασφαλείας κατά τις µετεκλογικές ταραχές της 16ης Οκτωβρίου 2003. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τη γνώµη που εκφράζεται στην έκθεση του ΟΑΣΕ, ότι δηλαδή θα πρέπει 
να ακυρωθούν οι καταδίκες και να µετριασθούν οι ποινές όσων καταδικάσθηκαν κατόπιν αντικανονικής 
δίκης, οι ίδιοι δε να δικασθούν εκ νέου ή να αφεθούν ελεύθεροι. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι οι αρχές του Αζερµπαϊτζάν θέλουν να συνεχίσουν τη 
συνεργασία τους µε τον ΟΑΣΕ και τις παροτρύνει να δώσουν συνέχεια στις συστάσεις που περιέχονται στην 
έκθεση του ΟΑΣΕ σχετικά µε τη διεξαγωγή των δικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να βοηθήσει το 
Αζερµπαϊτζάν στην εφαρµογή του εθνικού του δικαίου όσον αφορά τη λειτουργία του δικαστικού 
συστήµατος και στην εκπλήρωση των διεθνών δεσµεύσεών του στο θέµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι χώρες της διαδικασίας σταθεροποίησης και 
σύνδεσης και εν δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σερβία-Μαυροβούνιο και οι χώρες της ΕΖΕΣ και µέλη του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου Ισλανδία και Νορβηγία προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 

 
________________________ 

 
 
13/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 µετά την αναστολή της βουλευτικής ασυλίας τριών µελών της αντιπολίτευσης 

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, φίλη και εταίρος του Βασιλείου της Καµπότζης, εκφράζει την ανησυχία της για την 
παρούσα πολιτική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται ιδίως από τον πολλαπλασιασµό των δικαστικών 
προσφυγών πολιτικών ηγετών κατ' αλλήλων, την πρόσφατη αναστολή της βουλευτικής ασυλίας τριών 
µελών της αντιπολίτευσης και τη σύλληψη ενός από αυτούς τους βουλευτές. 
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Η εν λόγω κατάσταση δεν φαίνεται να ευνοεί την εύρυθµη λειτουργία των θεσµών, το σεβασµό των 
δικαιωµάτων της δηµοκρατικής αντιπολίτευσης, την εθνική συµφιλίωση και την ανάκαµψη µιας χώρας η 
οποία έχει αναλάβει την οικοδόµηση κράτους δικαίου. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τους ηγέτες όλων των πολιτικών κοµµάτων να συνεργασθούν µε πνεύµα 
ευθύνης και σύµπνοιας προς το γενικό συµφέρον του λαού της Καµπότζης. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση. 
 

________________________ 
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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/postsession.htm
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