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Πολιτικές Οµάδες 
 
ΡΡΕ/DE Οµάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος (Χριστιανοδηµοκράτες) και των 

Ευρωπαίων ∆ηµοκρατών 
PSE Οµάδα του Κόµµατος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών 
ALDE Οµάδα Συµµαχία των ∆ηµοκρατών και των Φιλελευθέρων για την Ευρώπη 
Verts/ALE Οµάδα των Πρασίνων/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία 
GUE/NGL Συνοµοσπονδιακή Οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των 

Πρασίνων των Βορείων Χωρών 
IND/DEM Οµάδα της Ανεξαρτησίας και της ∆ηµοκρατίας 
UEN Οµάδα ΄Ενωση για την Ευρώπη των Εθνών 
NI Μη Εγγεγραµµένοι 

 
 

Επιτροπές 
 

AFET Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 
DEVE Επιτροπή Ανάπτυξης 
INTA Επιτροπή ∆ιεθνούς Εµπορίου 
BUDG Επιτροπή Προϋπολογισµών 
CONT Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού 
ECON Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής 
EMPL Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ENVI Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 
ITRE Επιτροπή Βιοµηχανίας, ΄Ερευνας και Ενέργειας 
IMCO Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Ποστασίας των Καταναλωτών 
TRAN Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού 
REGI Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 
AGRI Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
PECH Επιτροπή Αλιείας 
CULT Επιτροπή Πολιτισµού και Παιδείας 
JURI Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 
LIBE Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
AFCO Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων 
FEMM Επιτροπή ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 
PETI Επιτροπή Αναφορών 
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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. 22/2005: Reimboursement of taxi fares·  
 

 Αριθ. 23/2005: Ασφάλιση των προσωπικών φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών των βουλευτών·  
  
 Αριθ. 24/2005: Οριοθέτηση των χώρων "καπνιστών"στα κτήρια του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες 
   και στο Στρασβούργο·  
  
 Αριθ. 26/2005: Κοµµωτήριο στους χώρους του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. 
 
 
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 
 
 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
ΕΝΟΣ ΙΤΑΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 

 
 
 
Κατά τη συνεδρίαση της 9ης Μαΐου 2005, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του διορισµού του κ.: 
 
 

          Ottaviano DEL TURCO (PSE/IT) 
 
 
σε αξίωµα ασυµβίβαστο προς τα καθήκοντά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Κανονισµού, η εντολή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λήγει µε ισχύ 
από 2ας Μαΐου 2005. 
 

________________________ 
 
 
 
 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
ΕΝΟΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 

 
 
 
Κατά τη συνεδρίαση της 11ης Μαΐου 2005, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του διορισµού της κ.: 
 
 

          Theresa VILLIERS (PPE-DE/UK)  
 
 
σε αξίωµα ασυµβίβαστο προς τα καθήκοντά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Κανονισµού, η εντολή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λήγει µε ισχύ 
από 11ης Μαΐου 2005. 
 

_____________________ 
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ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
ΕΝΟΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 

 
 
 
Κατά τη συνεδρίαση της 11ης Μαΐου 2005, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του διορισµού του κ.: 
 
 

          Christopher HUHNE (ALDE/UK) 
 
 
σε αξίωµα ασυµβίβαστο προς τα καθήκοντά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Κανονισµού, η εντολή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λήγει µε ισχύ 
από 11ης Μαΐου 2005. 
 

________________________ 
 
 
 
 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
ΕΝΟΣ ΙΤΑΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 

 
 
 
Κατά τη συνεδρίαση της 25ης Μαΐου 2005, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του διορισµού της κυρίας : 
 
 

          Mercedes BRESSO (PSE/IT)  
 
 
σε αξίωµα ασυµβίβαστο προς τα καθήκοντά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Κανονισµού, η εντολή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λήγει µε ισχύ 
από 25ης Μαΐου 2005. 
 

_____________________ 
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ 
ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 
 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 25ης Μαΐου 2005, έλαβε γνώση της εκλογής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της : 
 

κας Sharon Margaret BOWLES 
 
 
σε αντικατάσταση του κ. Christopher HUHNE (ALDE/UK), µε ισχύ από 12ης Μαΐου 2005. 
 

________________________ 
 
 

 
 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ 
ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 
 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 25ης Μαΐου 2005, έλαβε γνώση της εκλογής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του : 
 

κ. Syed Salah KAMALL 
 
 
σε αντικατάσταση της κυρίας Theresa VILLIERS (PPE-DE//UK), µε ισχύ από 12ης Μαΐου 2005. 
 

_______________________ 
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ 

ΙΤΑΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 25ης Μαΐου 2005, έλαβε γνώση της εκλογής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του : 
 

κ. Vincenzo LAVARRA  
 
 
σε αντικατάσταση του κ. Ottaviano DEL TURCO (PSE/IT), µε ισχύ από 24ης Μαΐου 2005. 
 

___________________________ 
 
 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ 
ΙΤΑΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 
 
 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 25ης Μαΐου 2005, έλαβε γνώση της εκλογής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του : 
 

κ. Giovanni RIVERA 
 
 
σε αντικατάσταση της κ. Mercedes BRESSO (PSE/IT), µε ισχύ από 25ης Μαΐου 2005. 
 

_____________________ 
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                     Κατάσταση στις 30.05.2005 
 
 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Panagiotis Beglitis Επιχορήγηση από το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαικής 
Ένωσης για το Νοµό Έβρου, σε συνέχεια των ζηµιών που 
προκλήθηκαν από τις πληµµύρες του Φεβρουαρίου 

P-1556/05 

Giusto Catania Προστασία και οικονοµική υποστήριξη των αυτόχθονων 
οινοπαραγωγών στη Σικελία στην επαρχία του Τράπανι 

P-1557/05 

David Hammerstein Mintz Αεροπλάνα της CΙΑ P-1558/05 

David Hammerstein Mintz Eπιπτώσεις στο περιβάλλον από την έκχυση λυµάτων στη 
λίµνη Albufera 

E-1559/05 

Raül Romeva i Rueda και David 
Hammerstein Mintz 

Εισαγωγές γενετικά τροποποιηµένων σπόρων καλαµποκιού 
Bt-10 

E-1560/05 

Jens-Peter Bonde ∆ώρα προς τους Επιτρόπους E-1561/05 

Brice Hortefeux Εµπορία ανθρώπων E-1562/05 

Dan Jørgensen Μεταφορές ζώων προς τη Μέση Ανατολή E-1563/05 

Richard Seeber ∆ιακριτική µεταχείριση σε βάρος γερµανόφωνων ατόµων 
κατά την προκήρυξη θέσεων εργασίας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο 

E-1564/05 

Alyn Smith Σκωτική βιοµηχανία ιχθυοκαλλιέργειας E-1565/05 

Frank Vanhecke Κατάλογος των τροµοκρατικών οργανώσεων εκτός ΕΕ E-1566/05 

Frank Vanhecke Συνεισφορά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία 

E-1567/05 

Frank Vanhecke Συνεισφορές των κρατών µελών προς τα Ευρωπαϊκά 
Σχολεία 

E-1568/05 

Frank Vanhecke ∆ιάφορα έσοδα των Ευρωπαϊκών Σχολείων E-1569/05 

Frank Vanhecke Συνεισφορές µη κοινοτικών οργανώσεων προς τα 
Ευρωπαϊκά Σχολεία 

E-1570/05 

Frank Vanhecke Υπηρεσίες της ΕΕ και επίσηµες γλώσσες της ΕΕ E-1571/05 

Frank Vanhecke ∆ικαιώµατα Παλαιστινίων γυναικών E-1572/05 

Frank Vanhecke "Καλές πρακτικές" για την απέλαση λαθροµεταναστών και 
όσων ζητούν άσυλο, που εξήντλησαν όλες τις διαδικασίες 

E-1573/05 
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Georgios Karatzaferis Συγχρηµατοδοτούµενα έργα στην Ελλάδα και 

πρωτοβουλίες της νέας ελληνικής κυβέρνησης 
P-1574/05 

Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf 

Μητρώο τοποθεσίας στον γερµανικό νόµο για την 
γονιδιακή τεχνολογία 

E-1575/05 

Agnes Schierhuber Ρύθµιση της συνύπαρξης παραδοσιακών και γενετικά 
τροποποιηµένων οργανισµών 

E-1576/05 

Ioannis Gklavakis Κίνδυνος από τα ιχθυάλευρα E-1577/05 

Georgios Karatzaferis Κίνδυνος επιστροφής Κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων από 
την Ελλάδα 

E-1578/05 

Georgios Karatzaferis ∆ιαγραφή Βορειοηπειρωτών Ελλήνων φοιτητών από την 
ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευση 

E-1579/05 

Georgios Karatzaferis Ανακοινώσεις των υπευθύνων για τον χειρισµό του Γ' ΚΠΣ 
στην Αθήνα 

E-1580/05 

Georgios Karatzaferis Σκάνδαλο στο ελληνικό Χρηµατιστήριο E-1581/05 

Bart Staes Κατανοµή των γεωργικών επιδοτήσεων E-1582/05 

Bart Staes Κατανοµή των γεωργικών επιδοτήσεων E-1583/05 

Dimitrios Papadimoulis Αντιβιοτικά στο γιαούρτι E-1584/05 

Manuel Medina Ortega Πρακτικές της Επιτροπής: αυθαίρετη απόρριψη αίτησης E-1585/05 

Marie-Noëlle Lienemann Σήµανση των αυτοκινήτων E-1586/05 

Charles Tannock Πέµπτη επέτειος της δολοφονίας αθώων µαθητών στην 
Γκάµπια 

E-1587/05 

Giovanni Pittella Ευρωπαϊκή νοµοθεσία στο τοµέα της υγείας E-1588/05 

Mario Borghezio Λογοκρισία της ταινίας Submission: καταπάτηση της 
ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης 

E-1589/05 

Mario Borghezio Λογοκρισία της ταινίας Submission: καταπάτηση της 
ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης 

E-1590/05 

Cecilia Malmström Ισηµερινή Γουινέα E-1591/05 

Mathieu Grosch Γλωσσικές απαιτήσεις στις διαδικασίες πρόσληψης E-1592/05 

Rebecca Harms Χρηµατοδότηση κατασκευαστικού έργου στο Cuxhaven/ 
Duhnen µε πιστώσεις ΕΤΠΑ 

E-1593/05 
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Ingo Friedrich, José García-
Margallo y Marfil και Joachim 
Wuermeling 

Ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν τη βιοµηχανία 
παιχνιδιών 

E-1594/05 

Cristiana Muscardini Κίνδυνος εξάπλωσης νέων ιών E-1595/05 

Thomas Ulmer Οδηγία 1999/30/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας του 
αέρα 

P-1596/05 

Panagiotis Beglitis Μέτρα διαφύλαξης από τις εισαγωγές 
κλωστοϋφαντουργικών ειδών από την Κίνα 

P-1597/05 

Michael Cramer Οδηγία 2003/97/EΚ "Νεκρά γωνία" των φορτηγών. Λύσεις 
για την προσαρµογή του ισχύοντος δικαίου που µπορεί να 
τύχουν συναίνεσης 

E-1598/05 

Michl Ebner Εναρµόνιση της νοµοθεσίας για διαφηµιστικά παιχνίδια σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο 

E-1599/05 

Ilda Figueiredo Εισαγωγές ξυλείας που έχει κοπεί παράνοµα E-1600/05 

José García-Margallo y Marfil Οι επενδύσεις για την Έρευνα και την Ανάπτυξη (I+D) στα 
κράτη µέλη 

P-1601/05 

Ari Vatanen Η θέση των σωλήνων εξάτµισης στα αυτοκίνητα P-1602/05 

Manuel Medina Ortega Φορολογική εναρµόνιση και προστασία των πολιτών E-1603/05 

Manuel Medina Ortega Φορολογική εναρµόνιση και προστασία των πολιτών E-1604/05 

Hynek Fajmon Επιδοτούµενες εξαγωγές ζώντων ζώων σε τρίτες χώρες E-1605/05 

Margrete Auken Οριακές τιµές για την περιεκτικότητα διοξίνης στο σολοµό E-1606/05 

Glyn Ford Ο χαρακτηρισµός του θεµιτού εµπορίου E-1607/05 

Glyn Ford Πυρκαγιά σε παρισινό ξενοδοχείο E-1608/05 

Caroline Jackson και άλλοι Οι µεγάλοι πίθηκοι E-1609/05 

Marco Pannella Έρευνα για τα εµβρυϊκά βλαστικά κύτταρα στο Έβδοµο 
Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα (ΠΠ7) 

E-1610/05 

Luis de Grandes Pascual Η κοινωνική πρόνοια στα κράτη µέλη P-1611/05 

Corien Wortmann-Kool Φωτεινή ένδειξη αλλαγής ταχύτητας: κατάλληλο 
τεχνολογικό µέσο για τη µείωση της κατανάλωσης 
καυσίµων και εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα από 
επιβατικά αυτοκίνητα; 

P-1612/05 
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Bernhard Rapkay Επιλεξιµότητα ταµείων επιχειρηµατικών κεφαλαίων µέσω 

του Πολυετούς Προγράµµατος για τις Επιχειρήσεις και την 
Επιχειρηµατικότητα 

E-1613/05 

Konstantinos Hatzidakis Προτάσεις για καινοτόµα προγράµµατα από ελληνικές 
περιφέρειες 

E-1614/05 

 Ακυρωθείσα ερώτηση E-1615/05 

Matteo Salvini Παρατηρητήριο των φαινοµένων ρατσισµού και 
ξενοφοβίας 

P-1616/05 

Raül Romeva i Rueda Εναλλακτικές λύσεις στην εγκατάσταση µονάδων 
επαναεριοποίησης στη Granadilla και την Arinaga, στις 
Κανάριες Νήσους 

E-1617/05 

Mathieu Grosch Ενδοµεταφορές - µεταφορά της έδρας επιχειρήσεων E-1618/05 

Stavros Arnaoutakis Στατιστικό Αποτέλεσµα και Χώρες του "Στόχου 1" E-1619/05 

Rebecca Harms Συµφωνία µεταφοράς ραδιενεργών αποβλήτων µεταξύ 
Ουγγαρίας και Ρωσίας 

E-1620/05 

Antonio De Poli Όχι στην τροποποίηση του νόµου-πλαισίου αριθ. 266/91 
και των επακόλουθων περικοπών στη χρηµατοδότηση του 
εθελοντικού τοµέα 

E-1621/05 

Antonio De Poli Όχι στην τροποποίηση του νόµου-πλαισίου αριθ. 266/91 
και των επακόλουθων περικοπών στη χρηµατοδότηση του 
εθελοντικού τοµέα 

E-1622/05 

Karin Riis-Jørgensen Βαλβίδες ασφαλείας για πλοία P-1623/05 

Íñigo Méndez de Vigo Τα εκπαιδευτικά συστήµατα των κρατών µελών P-1624/05 

Dimitrios Papadimoulis Συγκέντρωση Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης P-1625/05 

Daniel Cohn-Bendit Πρόσβαση στους διαγωνισµούς EPSO Τουρκοκυπρίων 
υπηκόων 

P-1626/05 

Christine De Veyrac Εµπόριο - Κλωστοϋφαντουργία P-1627/05 

Charlotte Cederschiöld Ιθαγένεια και εγγραφή στα µητρώα πολιτών P-1628/05 

Renato Brunetta Επανειληµµένες παρεµβάσεις του επιτρόπου Joaquin 
Almunia σχετικά µε τους  ιταλικούς δηµόσιους 
λογαριασµούς 

P-1629/05 

Monica Frassoni και Satu Hassi Οδική σήραγγα στο κέντρο της Λισσαβόνας - Πορτογαλία E-1630/05 

Glyn Ford Εξοµάλυνση της κατάστασης παράνοµων µεταναστών στην 
Ισπανία 

E-1631/05 
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Glyn Ford Κώδικας δεοντολογίας για το ντόπινγκ E-1632/05 

Bernat Joan i Marí ∆υτική Σαχάρα/Πρόγραµµα MEDA Ευρωπαϊκής Επιτροπής E-1633/05 

Christine De Veyrac ∆ιεθνές εµπόριο-τροπολογία Byrd E-1634/05 

Christine De Veyrac ∆ιεύρυνση - Τουρκία E-1635/05 

Roberta Angelilli Πιθανή αύξηση των ευρωπαϊκών βασικών επιτοκίων E-1636/05 

Roberta Angelilli Επιδότηση για την ίδρυση εκπαιδευτικού πάρκου E-1637/05 

Marco Pannella ∆ιακρίσεις εκ µέρους της ιρανικής κυβέρνησης E-1638/05 

Renato Brunetta ∆ηλώσεις του Επιτρόπου Joaquin Almunia για τα δηµόσια 
οικονοµικά της Ιταλίας 

E-1639/05 

Glenys Kinnock ∆ικαίωµα συµµετοχής των εκπατρισθέντων στις 
ευρωπαϊκές εκλογές 

E-1640/05 

Antonios Trakatellis Κινητικότητα των ασθενών: διασυνοριακή συνεργασία 
στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης, µηχανισµός 
συµψηφισµού και διασυνοριακών πληρωµών 

P-1641/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Trafficking στη νοτιοανατολική Ευρώπη E-1642/05 

Giovanni Pittella Ταξινόµηση οχηµάτων από το εξωτερικό E-1643/05 

Paulo Casaca Ελλείψεις στη νοµοθετική τεχνική των προτάσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

E-1644/05 

Paulo Casaca Πρόταση κανονισµού COM(2004)0687 τελικό, 
µεταποιηµένα προϊόντα και ενσωµατωµένα προϊόντα 

E-1645/05 

Luis de Grandes Pascual ∆ιασταυρούµενη χρηµατοδότηση των µέσων µεταφοράς 
και αθέµιτος ανταγωνισµός 

E-1646/05 

Luis de Grandes Pascual Πετρέλαιο ντίζελ για επαγγελµατικούς σκοπούς E-1647/05 

Luis de Grandes Pascual Αντισταθµιστικά µέτρα για µεταφορικές επιχειρήσεις των 
αποµακρυσµένων χωρών 

E-1648/05 

Ashley Mote Ερωτηµατολόγιο για την πολιτική ανταγωνισµού E-1649/05 

Margrietus van den Berg Σύστηµα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ και 
εταιρική κοινωνική ευθύνη 

E-1650/05 

Jim Higgins Εναλλακτικές λύσεις αντί της χρήσης καυσίµων ορυκτών 
υδρογονανθράκων 

E-1651/05 

Graham Watson Θανατική ποινή στη Σιγκαπούρη E-1652/05 
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Paulo Casaca Λανθασµένες πληροφορίες που παρέσχε η Επιτροπή E-1653/05 

Renate Sommer Οριακές τιµές για την σήµανση του συνήθους σπόρου για 
σπορά 

P-1654/05 

Renate Sommer Τιµές κατωφλίου για τη σήµανση συµβατικών σπόρων προς 
σπορά 

E-1655/05 

Georgios Karatzaferis Παροχή συντάξεων και µη επιστροφή καταβληθεισών 
εισφορών σε έλληνες πολίτες 

E-1656/05 

Georgios Karatzaferis Χαµηλή απορρόφηση από τους ελληνικούς Οργανισµούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

E-1657/05 

Georgios Karatzaferis Λειτουργία ελεγκτικών µηχανισµών του Γ΄ ΚΠΣ στην 
Ελλάδα 

E-1658/05 

Georgios Karatzaferis Μουσείο Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης E-1659/05 

Erik Meijer και Helmuth Markov Μεγάλος αριθµός θυµάτων και υψηλό κόστος εξαιτίας της 
συνεχιζόµενης µη εγκατάστασης καθρεφτών που 
εκµηδενίζουν τις νεκρές γωνίες σε φορτηγά που έχουν 
κατασκευαστεί πριν από το 2006 

E-1660/05 

Hélène Goudin Εισαγωγή κατοικίδιων ζώων στη Σουηδία E-1661/05 

Ole Christensen Κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται για τη µέτρηση της 
περιεκτικότητας των τσιγάρων σε πίσσα και νικοτίνη 

E-1662/05 

Maria Matsouka Αποκαλύψεις για την παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων στους χώρους παραγωγής των προϊόντων της 
πολυεθνικής εταρίας ΝΙΚΕ 

E-1663/05 

Graham Watson ∆ιαθεσιµότητα επιδοµάτων εκτός του κράτους µέλους 
καταγωγής 

E-1664/05 

David Martin Ο αιδεσιµότατος Hamid Pourmand και το δικαίωµα του 
καθενός να αλλάζει θρησκευτικές πεποιθήσεις 

E-1665/05 

Cristiana Muscardini Οι 'εύκολες' θεωρήσεις εισόδου (Visas) από τον υπουργό E-1666/05 

Werner Langen ∆ιατάξεις της ΕΕ για εµβάσµατα P-1667/05 

Proinsias De Rossa Ηµέρα της ΕΕ για τη Βιρµανία - 2005 P-1668/05 

Richard Ashworth ∆ιακοπές συγκοινωνίας µεταξύ Ντόβερ - Καλαί P-1669/05 

Neil Parish Καθυστερηµένη αποστολή των αιτήσεων συµµετοχής στο 
Καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης στην Αγγλία και Ουαλία 

P-1670/05 



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

∆ελτίο 06.06.2005 - EL - PE 356.657 

19

 
Dan Jørgensen Ρωσικός πετρελαιαγωγός E-1671/05 

Mogens Camre Τουρκική στρατιωτική επέµβαση και σταθερότητα της 
Μέσης Ανατολής 

E-1672/05 

Michl Ebner Παρατηρητήριο Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων στην 
Τρανσυλβανία 

E-1673/05 

Manolis Mavrommatis Αναβίωση µνηµείων και συµβόλων πολιτισµού E-1674/05 

María Ayuso González Σχέδιο ύδρευσης της πεδιάδας της Λα Μάντσα P-1675/05 

Chris Davies Εσωτερική αγορά στην Κύπρο P-1676/05 

Avril Doyle Περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση Intel στο Leixlip, 
Ιρλανδία 

P-1677/05 

María Salinas García Ενδεχόµενη παραβίαση της συνθήκης στην υπόθεση των 
συντάξεων στο Γιβραλτάρ 

E-1678/05 

Helmuth Markov Η διαδροµή του οµοσπονδιακού αυτοκινητόδροµου A 1 E-1679/05 

Helmuth Markov Η διαδροµή του οµοσπονδιακού αυτοκινητόδροµου A 14 E-1680/05 

Konstantinos Hatzidakis Επικίνδυνο χρώµιο στον υδροφόρο ορίζοντα της Αττικής E-1681/05 

Simon Busuttil Φόρος επί των πιστωτικών καρτών στη Μάλτα E-1682/05 

Simon Busuttil Compagnie Algérienne de Banque E-1683/05 

Mario Borghezio Επείγοντα και αποτελεσµατικά µέτρα κατά του 
λαθρεµπορίου καπνού από την Κίνα 

E-1684/05 

Mario Borghezio Συγκεκριµένα άµεσα µέτρα κατά του λαθρεµπορίου καπνού 
από την Κίνα 

E-1685/05 

Erik Meijer Ευθύνη κράτους που επιθυµεί να προσχωρήσει στην ΕΕ για 
την κράτηση µε σκοπό την ανάκριση ευρωπαίου πολίτη σε 
έδαφος ελεγχόµενο από τις ΗΠΑ 

E-1686/05 

Rebecca Harms Παράνοµοι περιορισµοί που επιβλήθηκαν στην ελευθερία 
του ∆ρος. Μορντεχάι Βανούνου και παραβίαση του 
∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά 
∆ικαιώµατα 

P-1687/05 

Margrietus van den Berg ∆ιαφάνεια των επιδοτήσεων του ΕΓΤΠΕ P-1688/05 

Paul van Buitenen Παράτυπη έκδοση θεωρήσεων διαβατηρίου Σένγκεν, 
ανάµειξη προσωπικού πρεσβείας σε εγκληµατικούς 
κύκλους, έλλειψη µέτρων 

P-1689/05 
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Witold Tomczak Ενίσχυση προς τους πολωνούς αλιείς P-1690/05 

José García-Margallo y Marfil Νέα σχέδια υδροδότησης του ισπανικού Υπουργείου 
Περιβάλλοντος 

E-1691/05 

David Hammerstein Mintz Πρόγραµµα αστικοποίησης "La Tanguera" στη Sierra de 
Escalona 

E-1692/05 

David Hammerstein Mintz Αστικοποίηση της ΖΕΠ "El Valle y sierras de Altaona y 
Escalona" 

E-1693/05 

David Hammerstein Mintz Σχέδιο κατασκευής τεσσάρων εγκαταστάσεων αφαλάτωσης 
στη Μαγιόρκα 

E-1694/05 

David Hammerstein Mintz Τροποποίηση του διατάγµατος όσον αφορά την κατάρτιση 
και τη ρύθµιση των µελετών για τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον 

E-1695/05 

Willy Meyer Pleite Αποκατάσταση του δάσους του Pinar de Grau (Castelló de 
la Plana, Ισπανία) 

E-1696/05 

Albert Deß Επιπτώσεις της προώθησης των ανανεώσιµων πρώτων 
υλών από µακροοικονοµική άποψη και σε σχέση µε τις 
θέσεις εργασίας 

E-1697/05 

Michael Cramer ∆εύτερο πακέτο σιδηροδρόµων - δηµιουργία 
ολοκληρωµένου ευρωπαϊκού χώρου και αγοράς 
σιδηροδρόµων 

E-1698/05 

Dimitrios Papadimoulis Παραβίαση των οδηγιών 95/53/ΕΚ, 95/69/ΕΚ και 
98/51/ΕΚ 

E-1699/05 

Dimitrios Papadimoulis Ρύπανση του Πηνειού ποταµού E-1700/05 

Glenys Kinnock Εκλογές στο Τόγκο E-1701/05 

Anne Van Lancker και Saïd El 
Khadraoui 

Παράνοµη κοπή δέντρων και σχέδιο δράσης για την 
επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, τη διαχείριση και το 
εµπόριο στον δασικό τοµέα (FLEGT) 

E-1702/05 

Kathalijne Buitenweg Παράνοµο διεθνές εµπόριο εξωτικών ζώων E-1703/05 

Carlos Coelho Eurojust E-1704/05 

Carlos Coelho Eurojust E-1705/05 

Paulo Casaca Μη συµµόρφωση της Επιτροπής µε αποφάσεις του 
∆ικαστηρίου 

E-1706/05 

Paulo Casaca Θέσπιση γενικού κανόνα που να ανταποκρίνεται σε 
συγκεκριµένη περίσταση 

E-1707/05 
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Ilda Figueiredo Μετεγκατάσταση της SCBO (Philips) E-1708/05 

Ilda Figueiredo Εκµετάλλευση πορτογάλων εργατών στην Ισπανία E-1709/05 

Ivo Belet Απολύσεις εργαζοµένων από την Bosch στο Tienen λόγω 
µεταφοράς βιοµηχανικής εγκατάστασης 

P-1710/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ασφάλεια της ναυσιπλοΐας: υποχρέωση εξοπλισµού των 
πλοίων µε µαύρα κουτιά 

E-1711/05 

Anne Jensen Τεχνικός έλεγχος των αυτοκινήτων από το εξωτερικό E-1712/05 

Richard Seeber Περιορισµοί στην πρόσβαση ούγγρων εργαζοµένων µέσω 
εταιρειών προσωρινής απασχόλησης στην ευρωπαϊκή και 
ιδίως στην αυστριακή αγορά εργασίας 

E-1713/05 

Proinsias De Rossa Κολοµβία - Luis Miguel Gomez E-1714/05 

Proinsias De Rossa Πώληση χρηµατοπιστωτικών προϊόντων από την 
ασφαλιστική εταιρεία Equitable Life 

E-1715/05 

Proinsias De Rossa ∆ικαιώµατα επιβατών αεροπορικών εταιρειών µε µειωµένη 
κινητικότητα 

E-1716/05 

Proinsias De Rossa Κολοµβία E-1717/05 

Ivo Belet Απολύσεις εργαζοµένων από την Bosch στο Tienen λόγω 
µεταφοράς βιοµηχανικής εγκατάστασης 

E-1718/05 

Anneli Jäätteenmäki Χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την 
Ισότητα των Φύλων 

E-1719/05 

Hélène Goudin Επιδοτήσεις εξαγωγών για ευρωπαίους 
γαλακτοπαραγωγούς 

E-1720/05 

Luciana Sbarbati Η ελευθέρωση της αγοράς: συνέπειες για τον ευρωπαϊκό 
τοµέα κλωστοϋφαντουργίας 

P-1721/05 

Hiltrud Breyer Έρευνες για την άδεια εµπορίας του αραβοσίτου Βt-11 P-1722/05 

Glyn Ford Εισιτήρια ποδοσφαίρου - Παγκόσµιο Κύπελλο 2006 P-1723/05 

Mario Borghezio Επαγρύπνηση της Ευρώπης όσον αφορά την πώληση στο 
Ιράν στοιχείων πυρηνικής τεχνολογίας 

P-1724/05 

Margrete Auken Τήρηση της σύµβασης της Βασιλείας όσον αφορά τη 
διάλυση πλοίων 

E-1725/05 

Margrete Auken Τήρηση της σύµβασης της Βασιλείας όσον αφορά τη 
διάλυση πλοίων 

E-1726/05 

Horst Schnellhardt Σφαγή πουλερικών E-1727/05 
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Dimitrios Papadimoulis Βιολογικός καθαρισµός Ψυτάλλειας E-1728/05 

Dimitrios Papadimoulis ∆ιάθεση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων E-1729/05 

Monica Frassoni Παρασυρόµενα απλάδια στη Μεσόγειο E-1730/05 

Marian Harkin Εναρµόνιση ηλεκτρικών πριζών E-1731/05 

John Bowis Πολισάριο E-1732/05 

Mario Borghezio Επαγρύπνηση της Ευρώπης όσον αφορά την πώληση στο 
Ιράν στοιχείων πυρηνικής τεχνολογίας 

E-1733/05 

Erik Meijer και Kartika Liotard Πληµµελής εφαρµογή της οδηγίας σχετικά µε την υποδοχή 
των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη από το ολλανδικό 
κράτος, µε αποτέλεσµα να µην ικανοποιούνται οι βασικές 
ανάγκες των αιτούντων άσυλο ενόσω εξετάζεται µία 
δεύτερη αίτηση ασύλου 

E-1734/05 

Erik Meijer και Kartika Liotard ∆ηµιουργία ανάγκης για φάρµακα Lifestyle µέσω της 
επονοµαζόµενης συµπτωµατικής διαφήµισης, η οποία 
παρακάµπτει την απαγόρευση δηµόσιας διαφήµισης 
συνταγογραφούµενων φαρµάκων 

E-1735/05 

Erik Meijer και Kartika Liotard Περιορισµός της ανεξαρτησίας των επιτροπών 
αξιολόγησης, δηµοσιεύσεις και έρευνες των 
φαρµακευτικών εταιρειών για την προώθηση των 
εµπορικών τους πωλήσεων 

E-1736/05 

Erik Meijer Η µεταβολή του ρόλου των συνεταιρισµών κατασκευής 
κατοικιών των Κάτω Χωρών από ιδεολογικό σε εµπορικό 
και οι πιθανότητες επιβίωσής τους εάν υποχρεωθούν να 
συµµορφωθούν µε τις κοινοτικές προδιαγραφές ανάθεσης 
έργου 

E-1737/05 

Erik Meijer Αυξάνεται η πιθανότητα να µην µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για εµπορευµατικές µεταφορές η νέα διαδροµή Betuwe του 
σιδηροδρόµου που συνδέει τον λιµένα του Rotterdam και 
την ενδοχώρα της Γερµανίας 

E-1738/05 

Kartika Liotard Εσφαλµένη επισήµανση αυγών και σχετικές διαµαρτυρίες 
των Κάτω Χωρών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

E-1739/05 

Hélène Goudin Μεταρρύθµιση του τοµέα της ζάχαρης P-1740/05 

André Brie Απαγωγή του γερµανού υπηκόου Khaled al-Masri από τις 
αµερικανικές αρχές στην ΠΓ∆Μ 

E-1741/05 
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Hélène Goudin Οδηγία περί παροχής υπηρεσιών E-1742/05 

Roberta Angelilli Ελευθέρωση των ποσοστώσεων στις εισαγωγές 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενδυµάτων από την 
Κίνα 

P-1743/05 

Thomas Ulmer ∆ιαφανείς τραπεζικοί λογαριασµοί E-1744/05 

Roberta Angelilli Πιθανές επιπτώσεις στην απασχόληση για την υφαντουργία 
της ΕΕ 

E-1745/05 

Roberta Angelilli Προστασία και διαφύλαξη των ευρωπαϊκών αµπελοοινικών 
παραγωγών 

E-1746/05 

Christine De Veyrac Αγορά αµερικανικών αεροσκαφών από την Πολωνία P-1747/05 

Alessandro Battilocchio Υιοθεσίες στη Ρουµανία P-1748/05 

Paul Rübig ∆ιακριτική µεταχείριση ατόµων που δεν έχουν την αγγλική 
γλώσσα ως µητρική, κατά τη προκήρυξη διαγωνισµών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο 

E-1749/05 

Jonas Sjöstedt Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος E-1750/05 

Christine De Veyrac Αγορά αµερικανικών αεροσκαφών από την Πολωνία E-1751/05 

Ingo Schmitt Μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων που 
αποκτήθηκαν σε διάφορα κράτη µέλη 

P-1752/05 

Claude Moraes Ευρωπαϊκές διευκολύνσεις για τα ταξίδια των 
ηλικιωµένων, συνταξιοδοτηµένων πολιτών της ΕΕ 

P-1753/05 

Bill Newton Dunn Κοινές ανακριτικές οµάδες - η έλλειψη τους P-1754/05 

Henrik Kristensen Νορβηγική ρέγγα εαρινής αναπαραγωγής E-1755/05 

Bill Newton Dunn ∆ικαίωµα ψήφου στην ευρωπαϊκές εκλογές E-1756/05 

Joseph Muscat Ασύρµατοι VHF E-1757/05 

Antoine Duquesne Ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά µε τις αιρετικές παρεκκλίσεις E-1758/05 

Luca Romagnoli Αναγνώριση των επαγγελµατικών οργανώσεων E-1759/05 

Luca Romagnoli Κατάσχεση και επιστροφή των "παρασυρόµενων 
απλαδιών" 

E-1760/05 

Luca Romagnoli Συµφωνία ΕΕ και ΗΠΑ σχετικά µε την εισαγωγή ρυζιού E-1761/05 

Roberta Angelilli Σχέδια για την επιστροφή οµολόγων της Parmalat E-1762/05 
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Roberta Angelilli Συνέπειες της απόφασης του ∆ΕΚ στο ευρωπαϊκό 

ποδόσφαιρο 
E-1763/05 

Saïd El Khadraoui ∆ιασφάλιση των σιδηροδρόµων κατά της τροµοκρατίας E-1764/05 

Bart Staes Ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών 

E-1765/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Κοινή αλιευτική πολιτική και περιφερειακή ανάπτυξη E-1766/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Κοινοτική χρηµατοδότηση για την κατασκευή του 
εξωτερικού λιµανιού της Λα Κορούνια (Ισπανία) 

E-1767/05 

Bill Newton Dunn ∆ικαιώµατα σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης E-1768/05 

Marie Isler Béguin Απειλή εξαφάνισης του υδρόβιου ποντικού E-1769/05 

Giusto Catania Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των αιτούντων 
άσυλο εκ µέρους της ΕΕ 

P-1770/05 

Cristiana Muscardini Κρίση της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών: περίπτωση Whirlpool 

P-1771/05 

Erik Meijer και Kartika Liotard Η σύµβαση της Βασιλείας, κανονισµός αριθ. 259/1993 και 
η εύρεση λύσεων, µετά την αποτυχία των διεθνών 
διαπραγµατεύσεων, τον Φεβρουάριο του 2002, σχετικά µε 
την αποξήλωση παλαιών πλοίων 

E-1772/05 

Erik Meijer και Kartika Liotard Εξαγωγή µεγάλης κλίµακας αποβλήτων προς την Τουρκία 
και την Ασία υπό τη µορφή σκαφών που πλέουν σε 
ωκεανούς και προορίζονται προς διάλυση και µέτρα για τον 
τερµατισµό αυτής της πρακτικής το συντοµότερο δυνατό 

E-1773/05 

Erik Meijer και Kartika Liotard Η έκθεση COWI και η πρώιµη επίλυση του προβλήµατος 
της έλλειψης δυνατότητας οικολογικής ανακύκλωσης 
πετρελαιοφόρων µονού κύτους 

E-1774/05 

Edite Estrela και Emanuel 
Fernandes 

Ευρωπαϊκή άδεια για πληρώµατα καµπίνας E-1775/05 

Edite Estrela και Emanuel 
Fernandes 

Ευρωπαϊκή άδεια για πληρώµατα καµπίνας E-1776/05 

Ole Krarup Επέκταση της συνεργασίας Σένγκεν και επιλογή νοµικής 
βάσης 

P-1777/05 

Antonio López-Istúriz White ΕΤΠΑ και στόχος "περιφερειακή συνεργασία" E-1778/05 

Antonio López-Istúriz White ΕΤΠΑ και στόχος "περιφερειακή συνεργασία" E-1779/05 
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Ole Krarup Επέκταση της συνεργασίας Σένγκεν και επιλογή νοµικής 

βάσης 
E-1780/05 

José Ribeiro e Castro Κούβα - απαγόρευση στις επαφές µε τους ξένους E-1781/05 

Martin Schulz Κοινωνικά δικαιώµατα των συµβασιούχων υπαλλήλων P-1782/05 

Renato Brunetta Μέτρα προστασίας και σήµα προέλευσης για τον τοµέα των 
οπτικών ειδών 

P-1783/05 

Luciana Sbarbati ∆ιακρίσεις στην προσφορά εργασίας υπέρ των ατόµων µε 
µητρική γλώσσα την αγγλική 

P-1784/05 

Lilli Gruber Συµβατότητα της ιταλικής νοµοθεσίας στον 
οπτικοακουστικό τοµέα µε το κοινοτικό δίκαιο του 
ανταγωνισµού 

P-1785/05 

José García-Margallo y Marfil Το δικαίωµα των καταναλωτών στην ενηµέρωση σχετικά 
µε τους παστεριωµένους χυµούς φρούτων 

E-1786/05 

José García-Margallo y Marfil Παραδοσιακή καλλιέργεια των εσπεριδοειδών και 
µεταρρύθµιση της ΚΟΑ για τα φρούτα και τα λαχανικά 

E-1787/05 

Hiltrud Breyer Μη εγκεκριµένοι ΓΤΟ E-1788/05 

Herbert Bösch Πλεονάσµατα στον τοµέα της ζάχαρης E-1789/05 

Gay Mitchell Κατάσχεση ξενώνα που ανήκε στην Επισκοπική Εκκλησία 
του Σουδάν (ΕΕΣ) 

E-1790/05 

Glyn Ford Ταξίδια εντός της ΕΕ E-1791/05 

Roberta Angelilli Κονδύλια για την παραγωγή και µεταποίηση καστάνων E-1792/05 

Roberta Angelilli Η στέρηση του δικαιώµατος ενός ιταλού υπηκόου να 
επισκεφθεί το ανήλικο παιδί του 

E-1793/05 

Ilda Figueiredo Μεταφορά της επιχείρησης Molex Automotive στο 
εξωτερικό 

E-1794/05 

Ilda Figueiredo ∆άνεια σε ΜΜΕ� E-1795/05 

Ilda Figueiredo Έναρξη έκτακτης απόσταξης E-1796/05 

Ilda Figueiredo Χρήση κοινοτικής χρηµατοδότησης� E-1797/05 

Kyriacos Triantaphyllides Βρετανοί υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζουν 
το δικαίωµα ιδιοκτησίας Κυπρίων προσφύγων 

E-1798/05 

Georgios Karatzaferis Αντικρουόµενα στοιχεία σχετικά µε τις Κοινοτικές εισροές 
προς την Ελλάδα το α' τρίµηνο του 2005 

E-1799/05 
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Georgios Karatzaferis ∆ηλώσεις του τ. Καγκελαρίου της Γερµανίας κ. Σµιτ για 

εθνική εκκαθάριση στην Κύπρο 
E-1800/05 

Jana Bobošíková Η κύρωση της Συνθήκης για το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα P-1801/05 

José Ribeiro e Castro Πράσινο Ακρωτήριο - Ειδική εταιρική σχέση µε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

P-1802/05 

Jana Bobošíková Συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης για το απλό 
κρασί 

E-1803/05 

 Ακυρωθείσα ερώτηση E-1804/05 

Marie-Line Reynaud ∆ηµοψηφίσµατα και Σύνταγµα E-1805/05 

José Ribeiro e Castro ∆ιεθνής Ηµέρα της Οικογένειας E-1806/05 

José Ribeiro e Castro Πράσινο Ακρωτήριο - Ειδική εταιρική σχέση µε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

E-1807/05 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Ο τοµέας της υποδηµατοποιίας στην Ισπανία P-1808/05 

Yannick Vaugrenard Μετεγκαταστάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης P-1809/05 

Luis Yañez-Barnuevo García Πρόσβαση της Βολιβίας στη θάλασσα E-1810/05 

Mogens Camre Συγκέντρωση τουρκικών στρατευµάτων κατά µήκος των 
συνόρων µε το Ιράκ 

E-1811/05 

Mario Mauro Προσωρινοί δασµοί αντιντάµπινγκ στην εισαγωγή 
υφασµάτων ένδυσης στην τελική τους µορφή από την Κίνα 

E-1812/05 

Roberta Angelilli ∆υνατότητα χρηµατοδότησης µέτρων αποκατάστασης για 
την καταπολέµηση της ηχορύπανσης 

E-1813/05 

Nikolaos Vakalis Χρήση των αποτελεσµάτων µελέτης για την κατασκευή 
αεροπλάνου που χρησιµοποιεί το υδρογόνο ως καύσιµο 

E-1814/05 

Nikolaos Vakalis Θαλάσσιες µεταφορές και εµπορία εκποµπών E-1815/05 

Georgios Karatzaferis Αποκλεισµός της Ηπείρου από τον αγωγό φυσικού αερίου E-1816/05 

Cristiana Muscardini Εισαγωγές µε προέλευση την Κίνα: ο ευρωπαϊκός τοµέας 
κλωστοϋφαντουργίας σε κίνδυνο 

E-1817/05 

Bernat Joan i Marí ∆ιασύνδεση των ποταµών Χούκαρ και Βιναλοπό και 
συνέπειες για την περιοχή της Αλµπουφέρα 

P-1818/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Εµπορικές προτιµήσεις της ΕΕ προς την Ταϊλάνδη P-1819/05 
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Bernat Joan i Marí Αιολικό πρόγραµµα της Βαλένθια E-1820/05 

Eija-Riitta Korhola Συµπληρωµατική ερώτηση σχετικά µε τις απαντήσεις της 
Επιτροπής στις ερωτήσεις E-2711/04 και E-0215/05 για την 
εµπορία δικαιωµάτων εκποµπής αερίων 

E-1821/05 

Riitta Myller Συµµόρφωση σε όλα τα κράτη µέλη µε την οδηγία για τα 
άγρια πτηνά 

P-1822/05 

Jorgo Chatzimarkakis Απόρριψη από την πόλη Τριρ της αξιολόγησης των 
επιπτώσεων σύµφωνα µε την οδηγία για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας 

P-1823/05 

Bernat Joan i Marí Πρόοδος που επιτεύχθηκε στον τοµέα της αναγνώρισης των 
επαγγελµατικών προσόντων 

E-1824/05 

David Hammerstein Mintz Σχέδιο πολεοδοµικού σχεδιασµού του Porxinos στη Riba-
roja (Βαλένθια) 

E-1825/05 

Jens-Peter Bonde Χρήση της δανικής γλώσσας στις οµάδες εργασίας E-1826/05 

Jens-Peter Bonde Χρήση της δανικής γλώσσας στις οµάδες εργασίας E-1827/05 

Mogens Camre Συµµόρφωση µε τους περιβαλλοντικούς κανονισµούς της 
ΕΕ 

E-1828/05 

Mogens Camre Μεταχείριση των γουνοφόρων ζώων στις κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις της Κίνας 

E-1829/05 

Daniel Caspary Τεχνολογία ηλιοθερµικών σταθµών παραγωγής ενέργειας E-1830/05 

Koenraad Dillen Λογοκρισία και ελευθερία έκφρασης στην Τουρκία E-1831/05 

Bart Staes Ιστορικές συµβάσεις για τη µεταφορά ηλεκτρικού ρεύµατος 
και την ελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς 

E-1832/05 

Erik Meijer Εκτοπισµός ολλανδικών εταιρειών ανέγερσης κατοικιών σε 
βορειοανατολικές επαρχίες των Κάτω Χωρών από 
γερµανικές επιχειρήσεις που απολαύουν αθέµιτων όρων 
ανταγωνισµού 

E-1833/05 

Ilda Figueiredo Ακρόαση των εργαζοµένων E-1834/05 

Ilda Figueiredo Μεταφορά της εταιρίας Cotesi S.A. E-1835/05 

Evangelia Tzampazi Οικολογική καταστροφή σε πευκοδάση στην Ελλάδα P-1836/05 

Koenraad Dillen Η υπόθεση Orhan Pamuk και η λογοκρισία στην Τουρκία P-1837/05 

Elisabeth Jeggle Συγκεκριµενοποίηση του Κανονισµού (EΚ) αριθ. 
1774/2002 

E-1838/05 
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James Allister Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης E-1839/05 

James Allister Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης E-1840/05 

Charles Tannock Καθήλωση του αεροσκάφους Flying Fortress στο έδαφος E-1841/05 

Charles Tannock Χρήση γεωργικών εκτάσεων για µηχανοκίνητο αθλητισµό E-1842/05 

Alyn Smith ∆ηµόσιες συµβάσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία E-1843/05 

Alyn Smith Προσωρινές αντισταθµιστικές ενισχύσεις στη ναυπηγική 
βιοµηχανία 

E-1844/05 

Alyn Smith Ναυπηγική βιοµηχανία στην Πολωνία E-1845/05 

Alyn Smith Αναθεώρηση του πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις στη 
ναυπηγική βιοµηχανία 

E-1846/05 

Alyn Smith Κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία E-1847/05 

Alyn Smith Κρατικές ενισχύσεις για την ναυπηγική βιοµηχανία της ΕΕ E-1848/05 

Alyn Smith Κρατικές ενισχύσεις στα ναυπηγεία της Σκοτίας E-1849/05 

Alyn Smith Κρατικές ενισχύσεις για τα ναυπηγεία Clydeside E-1850/05 

Alyn Smith Κρατικές ενισχύσεις - επιτυχίες αιτήσεις E-1851/05 

Alyn Smith Κρατικές ενισχύσεις στη Σκοτία - ατελέσφορες αιτήσεις E-1852/05 

Alyn Smith "Γκρίζα πλοία" E-1853/05 

Alyn Smith Ύψος των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στη 
Σκοτία 

E-1854/05 

Alyn Smith Σφαγεία σε αποµακρυσµένες και νησιωτικές περιοχές E-1855/05 

Robert Goebbels Εισαγωγές υφαντουργικών προϊόντων από την Κίνα E-1856/05 

Ilda Figueiredo Κατασκευή κυµατοθραυστών στην εκβολή του ποταµού 
Douro 

E-1857/05 

Henrik Lax Εξέταση των θέσεων του Κοινοβουλίου στις διαβουλεύσεις 
µε τη Ρωσία σχετικά µε τις θεωρήσεις 

E-1858/05 

Erika Mann Επιπτώσεις της συγχώνευσης των αµερικανικών εταιρειών 
Verizon/MCI και SBC/AT&T στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

P-1859/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Η ηµεροµηνία εισαγωγής του ψηφιακού ταχογράφου P-1860/05 

Raül Romeva i Rueda Αυτοκόλλητο "CAT" στην πινακίδα κυκλοφορίας E-1861/05 

Alyn Smith Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης E-1862/05 

Catherine Stihler Η ΕΕ και η φαλαινοθηρία στη Νορβηγία E-1863/05 
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Poul Rasmussen Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Σρι Λάνκα P-1864/05 

Hiltrud Breyer Ρύπανση στο σχολείο Dietrich-Bonhoeffer στην πόλη 
Hamm 

E-1865/05 

Michl Ebner ∆ηλώσεις του Επιτρόπου κ. Rehn σχετικά µε την κροατική 
κυβέρνηση 

E-1866/05 

Graham Watson ∆ιάθεση του AIMSPRO E-1867/05 

Chris Davies Επέκταση ισχύος των εθνικών πιλοτικών αδειών στον 
εναέριο χώρο της ΕΕ 

E-1868/05 

Chris Davies Προσωρινοί δασµοί αντιντάµπινγκ σε πολυεστερικά 
υφάσµατα από την Κίνα 

E-1869/05 

Chris Davies Πρόοδος στις προτάσεις της Επιτροπής για αποτροπή της 
χρήσης ακατάλληλων καυσίµων για µηχανοκίνητα οχήµατα 
(Συνέχεια της γραπτής ερώτησης E-0657/04) 

E-1870/05 

Alyn Smith Εργαζόµενοι που εκτελούν δραστηριότητα ανοικτής 
θάλασσας και ευρωπαϊκή οδηγία για τον χρόνο εργασίας 

E-1871/05 

Alyn Smith Εργαζόµενοι που εκτελούν δραστηριότητα ανοικτής 
θάλασσας και επανεξέταση του χρόνου εργασίας 

E-1872/05 

Alyn Smith Εργαζόµενοι που εκτελούν δραστηριότητα ανοικτής 
θάλασσας και χρόνος εργασίας 

E-1873/05 

Alyn Smith ∆ιασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών 
της ΕΕ 

E-1874/05 

Geoffrey Van Orden Βόρεια Κύπρος E-1875/05 

Geoffrey Van Orden Βόρεια Κύπρος E-1876/05 

Adriana Poli Bortone Φάκελος Cea E-1877/05 

Alessandro Foglietta και Adriana 
Poli Bortone 

Εκστρατεία ενηµέρωσης των καταναλωτών για τις 
εισαγωγές από την Κίνα 

E-1878/05 

Erik Meijer Απαγόρευση προσγείωσης στις Κάτω Χώρες, στη Γερµανία 
και τη Γαλλία σε τουρκική αεροπορική εταιρεία η οποία 
δεν τηρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας και εκτροπή 
πτήσεων σε αεροδρόµια του Βελγίου 

E-1879/05 

José Ribeiro e Castro ∆ιάσκεψη χορηγών για την Αγκόλα E-1880/05 

Satu Hassi Ηµέρα κατά της Οµοφυλοφοβίας στην ΕΕ και τα κράτη 
µέλη 

E-1881/05 

Werner Langen Περί του νοµικού καθεστώτος του καπνού snus P-1882/05 
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Panagiotis Beglitis Η επίδραση των τιµών του πετρελαίου στους ρυθµούς 

οικονοµικής ανάπτυξης των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

E-1883/05 

Chris Davies Αγγούρια µε πλαστικό περιτύλιγµα E-1884/05 

Fernand Le Rachinel Ανθρώπινα δικαιώµατα στην Πολωνία E-1885/05 

Antonio Di Pietro Μη τήρηση του κανονισµού ΕΓΤΠΕ σε ό,τι αφορά τη 
χρήση κοινοτικών πόρων για την αναδάσωση της περιοχής 
κοινοτικών συµφερόντων "Colle della Suolfa" στην 
περιοχή Macchia di Isernia (IS) 

E-1886/05 

Péter Olajos Παράνοµη παρενόχληση ουγγρικών εταιριών στη Γερµανία P-1887/05 

Witold Tomczak ∆ιακρίσεις εις βάρος αδελφών νοσοκόµων και µαιών από 
την Πολωνία 

P-1888/05 

Vittorio Agnoletto Η τρέχουσα εφαρµογή της Συµφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-
Ισραήλ και το νέο πρωτόκολλο περί των κανόνων 
καταγωγής 

P-1889/05 

Antonio Di Pietro Παραβίαση των κοινοτικών κανόνων σχετικά µε την 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών  επιπτώσεων 
προκειµένου να επιτραπεί η εξορυκτική δραστηριότητα του 
λατοµείου στην  τοποθεσία "Colle della Duolfa", στην 
αγροτική περιοχή της Macchia di Isernia 

P-1890/05 

Teresa Riera Madurell Μοναστήρι Santa María de la Real E-1891/05 

Ole Krarup Οικονοµικά κίνητρα για την παραγωγή αυτοκινήτων στη 
Σουηδία 

E-1892/05 

Ole Krarup Η κατάσταση στην Ανδόρα E-1893/05 

Hiltrud Breyer Άδεια εισαγωγής φαρµάκου για την αντιµετώπιση του 
"µυωπικού εκφυλισµού της ωχράς κηλίδας" 

E-1894/05 

Hiltrud Breyer Ερώτηση σχετικά µε την απάντηση του κ. Κυπριανού στη 
γραπτή ερώτηση E-1086/05 

E-1895/05 

Alyn Smith Φόρος Προστιθέµενης Αξίας E-1896/05 

Elspeth Attwooll Οδηγία περί αφερεγγυότητας και Ταµείο Προστασίας 
Συντάξεων του Ηνωµένου Βασιλείου 

E-1897/05 

Raül Romeva i Rueda Αντιρρησίες συνείδησης στην Ελλάδα, βασικά δικαιώµατα E-1898/05 

Mary McDonald Προκηρύξεις διαγωνισµών E-1899/05 
 

__________________________ 
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B6-0236/2005)      10 και 11 Μαΐου 2005 
 
32 ερωτήσεις  (άρθρo 109 τoυ Καvovισµoύ) 
 
 

Συvτάκτης Θέµα Aριθ. 
 
   ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ   
 

 
Robert EVANS 

 
Καθηγητές που έχουν σπουδάσει στις ΗΠΑ 

 
H-0284/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Ρυθµίσεις για τις µειονότητες της Μακεδονίας και της 
Σερβίας 

 
H-0294/05  

 
Chris DAVIES 

 
Άµεσο εµπόριο µε τη Βόρειο Κύπρο 

 
H-0295/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Εκπλήρωση δεσµεύσεων για παροχή βοήθειας από κράτη 
µέλη της ΕΕ 

 
H-0299/05  

 
David MARTIN 

 
Mordechai Vanunu 

 
H-0302/05  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Καταπάτηση στοιχειωδών δικαιωµάτων εις βάρος  Ελλήνων 
στη Γεωργία 

 
H-0306/05  

 
Claude MORAES 

 
∆εκαετία Ενσωµάτωσης των Ροµ 2005-2015 

 
H-0309/05  

 
Esko SEPPÄNEN 

 
∆έσµη µέτρων για την πυρηνική ενέργεια 

 
H-0311/05  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Αναστολή του νέου Ποινικού Κώδικα στην Τουρκία 

 
H-0312/05  

 
Dimitrios 
PAPADIMOULIS 

 
Θανατική ποινή 

 
H-0317/05  

 
Doris PACK 

 
Η διασφάλιση της δυνατότητας συµµετοχής στις εκλογές και 
των ίσων ευκαιριών για τα κόµµατα της ουγγρικής 
µειονότητας στη Ρουµανία 

 
H-0319/05  

 
Diana WALLIS 

 
Επικύρωση της Σύµβασης της Χάγης της 19.10.1996 σχετικά 
µε την  αρµοδιότητα, το εφαρµοστέο δίκαιο, την 
αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία σε ζητήµατα 
γονικής ευθύνης και µέτρων προστασίας των παιδιών 

 
H-0322/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Προϋπολογισµός 2004-2007 

 
H-0323/05  

 
Lidia GERINGER de 
OEDENBERG 

 
Ευρωπαϊκός Όµιλος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟ∆Σ) 

 
H-0327/05  

 
Johan VAN HECKE 

 
Ενίσχυση για την εκλογική διαδικασία στο Μπουρούντι 

 
H-0332/05  
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Hans-Peter MARTIN 

 
Νέο καθεστώς βουλευτών 

 
H-0334/05 

 
Paulo CASACA 

 
Χρήση γενικού κανόνα για ειδικό σκοπό 

 
H-0340/05  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Παλαιστίνη 

 
H-0347/05  

 
  ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ 

 
 
Eoin RYAN 

 
Εισαγωγές υφασµάτων 

 
H-0350/05  

 
Robert EVANS 

 
Προστασία των επιβατών αεροσκαφών σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας 

 
H-0285/05  

 
Giorgos 
DIMITRAKOPOULOS 

 
Νόµος για το Βασικό Μέτοχο 

 
H-0288/05  

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

 
κα WALLSTRÖM 

 
 
Bart STAES 

 
Ενηµέρωση σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
H-0272/05  

 
Bernd POSSELT 

 
∆ραστηριότητες της Επιτροπής στον τοµέα της ενηµέρωσης 
των πολιτών 

 
H-0281/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Ενηµέρωση για το Ευρωσύνταγµα 

 
H-0300/05  

 
Hélène GOUDIN 

 
Στρατηγική πληροφόρησης και επικοινωνίας της ΕΕ 

 
H-0329/05  

  
  κα HÜBNER 
 

 
Georgios KARATZAFERIS 

 
Μετατροπή  του παλιού αεροδροµίου του Ελληνικού σε 
µητροπολιτικό πάρκο 

 
H-0273/05  

 
Markus PIEPER 

 
Μεταρρύθµιση της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής 

 
H-0274/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Περιφέρειες "φυσικής επίπτωσης" και στόχος "σύγκλιση" 

 
H-0282/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Αναθεώρηση Γ΄ ΚΠΣ 

 
H-0290/05  

 
David MARTIN 

 
MG Rover 

 
H-0303/05  
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κ. VERHEUGEN 
 

 
John BOWIS 

 
Πληροφόρηση ασθενών 

 
H-0287/05  

 
Othmar KARAS 

 
Στρατηγική της Επιτροπής για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

 
H-0336/05  

 
__________________________ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΜΑΪΟΣ 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 
 

 
28 

 

 
18 

 
4 

 
4 

 
4 

 
2 

 
0 

 
κ. SCHMIT 

 
Επιτροπή 
 

 
57 

 
14 

 
43 

 
13 

 
0 

 
0 

 
0 

 
κ. McCREEVY 
κα WALLSTRÖM 
κα HÜBNER 

 
Σύνολο 

 
85 

 

 
32 

 
47 

 
17 

 
4 

 
2 

 
0 
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1 
 
 
 

 
Αριθ. 

 
Αριθ. ΡΕ 

 
Συντάκτης 

 
Θέµα 

Ηµεροµηνία 
κατάθεσης 

Λήξη  
προθεσµίας 

 
Υπογραφές 

 
11/2005 

 
356.620 
 

 
Glyn FORD 

 
Αποκήρυξη της δήλωσης του Jean Marie Le Pen ότι 
η ναζιστική κατοχή της Γαλλίας "δεν ήταν ιδιαίτερα 
απάνθρωπη 

 
07.03.2005 

 
07.06.2005 
 

 
30 

 

 
12/2005 

 
356.621 
 

 
Maciej Marian GIERTYCH, 
Johannes BLOKLAND, Kathy 
SINNOTT et Patrick LOUIS 

 
΄Εκκληση στον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών για µια 
∆ιεθνή Συνθήκη περί πλήρους απαγόρευσης των 
εκτρώσεων και της ευθανασίας 

 
07.03.2005 
 

 
07.06.2005 

 
29 

 

 
13/2005 

 
356.622 
 

 
Diana WALLIS, John BOWIS, Dr. 
Charles TANNOCK, Catherine 
STIHLER, Jean LAMBERT 

 
Ενδοµητρίωση 
 
 

 
09.03.2005 

 
09.06.2005 

 
91 

 
14/2005 

 
356.858 

 
Patrick GAUBERT, Timothy 
KIRKHOPE και Luis Francisco 
HERRERO-TEJEDOR 

 
Η 3η επέτειος της οµηρίας της Ingrid Betancour και 
της Clara Rojas 

 
16.03.2005 

 
16.06.2005 

 
21 

                                                      
1  Κατάσταση στις  12.05.2005 
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15/2005 

 
356.909 

 
Marielle DE SARNEZ και Bernard 
LEHIDEUX 

 
Η αναγνώριση του δουλεµπορίου Μαύρων και της 
δουλείας ως εγκλήµατος κατά της ανθρωπότητας 

 
16.03.2005 

 
16.06.2005 

 
54 

 
16/2005 

 
357.111 

 
Daniel COHN-BENDIT, Andrew 
DUFF, Alain LAMASSOURE και 
Hannes SWOBODA 
 

 
Η απόρριψη του διορισµού του Paul 
Wolfowitz ως Προέδρου της 
Παγκόσµιας Τράπεζας 
 

 
04.04.2005 

 
04.07.2005 

 
41 

 
17/2005 

 
359.919 

 
Maciej Marian GIERTYCH και 
Sylwester CHRUSZCZ 

 
Η επιστροφή του πίνακα "Παναγία και Βρέφος" του 
Λουκάς Κράναχ του Πρεσβύτερου στην πόλη 
Głogów 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
19 

 
18/2005 

 
357.263 

 
Michael CRAMER, Bronisław 
GEREMEK, Bogusław 
LIBERADZKI, Erik MEIJER και 
Paul RÜBIG 

 
Ο ορισµός προτεραιοτήτων για τη 
συγχρηµατόδοτηση βιώσιµων ∆ιευρωπαϊκών 
∆ικτύων Μεταφορών 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
50 

 
19/2005 

 
357.264 

 
Frank VANHECKE, Philip CLAEYS 
και Koenraad DILLEN 

 
Η πρόθεση του Επιτρόπου κ. Louis 
Michel να  χρησιµοποιήσει, για 
στρατιωτικούς σκοπούς, πόρους που 
προορίζονται για την αναπτυξιακή 
συνεργασία  
 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
14 
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20/2005 

 
357.515 

 
Neil PARISH, Paulo CASACA, 
Marios MATSAKIS, Caroline 
LUCAS και Miguel PORTAS 

 
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή ζωντανών ζώων σε 
τρίτες χώρες 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
161 

 
21/2005 

 
358.355 

 
Albert Jan MAAT, Camiel 
EURLINGS, Niels BUSK, Edith 
MASTENBROEK και Struan 
STEVENSON 

 
Η επιλογή µίας ενιαίας έδρας για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 

 
20.04.2005 

 
20.07.2005 

 
77 

 
22/2005 
 

 
358.386 

 
Roselyne BACHELOT-NARQUIN, 
Pierre SCHAPIRA και Patrick 
GAUBERT 

 
Η αναγνώριση του εµπορίου των µαύρων και της 
δουλείας ως εγκλήµατος κατά της ανθρωπότητας 
 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
21 

 
23/2005 
 

 
358.387 

 
Robert EVANS, Richard FALBR, 
Helmut KUHNE, Thomas MANN 
και Klaus-Heiner LEHNE 

 
Η οργάνωση σωµατείων διδασκόντων µεταπτυχιακών 
φοιτητών στις ΗΠΑ 

 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
9 

 
24/2005 

 
358.588 

 
Woijciech ROSZKOWSKI 
 

 
ΟΙ προσπάθειες αποκατάστασης του ονόµατος του 
Ιωσήφ Στάλιν 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
37 

 
25/2005 

 
358.999 

 
Maciej GIERTYCH 
 

 
Η µεταρρύθµιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου, για 
την καθιέρωση µίας ενιαίας έδρας του Κοινοβουλίου 
στην πόλη της Ρώµης 

 
27.04.2005 

 
09.08.2005 

 
3 

 
26/2005 

 
359.000 

 
Andres MÖLZER 
 

 
Ησχεδιαζόµενη αύξηση πιστώσεων για το 
ερευνητικό πρόγραµµα της ΕΥΡΑΤΟΜ 2007-2011 
 

 
09.05.2005 

 
09.08.2005 

 
3 
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27/2005 

 
359.041 

 
Frank VANHECKE, Philip CLAEYS 
και Koenraad DILLEN 
 

 
Η ίση πρόσβαση όλων των πολιτικών κοµµάτων στη 
δηµόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση της Φλάνδρας 

 
11.05.2005 

 
11.09.2005 

 
3 

 
 

________________________
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ                     (Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση) 
 
 
Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-

µηνία 
Proc. 

Duff Andrew (ALDE) 
 

Πώς εγκρίνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 
 

AFCO (Ο) 
 

20/04/2005 2005/2024(INI) 

Belder Bastiaan 
(IND/DEM) 
 

Προοπτικές για εµπορικές σχέσεις 
µεταξύ της ΕΕ και της Κίνας 

AFET (Γ) 
 

30/03/2005 2005/2015(INI) 

Fotyga Anna Elzbieta 
(UEN) 
 

Καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος 

AFET (Γ) 
 

30/03/2005 2005/0003(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Βασικοί µισθοί και επιδόµατα του 
προσωπικού της Ευρωπόλ 
 

BUDG (Γ) 
 

02/03/2005 2005/0803(CNS) 

Berès Pervenche (PSE) 
 

∆ιορισµός ενός µέλους στο 
διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ 
(κ.Lorenzo BINI SMAGHI) 
 

ECON (Ο) 
 

11/04/2005 2005/0802(CNS) 

Lulling Astrid (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Tριµηνιαίοι µη χρηµατοπιστωτικοί 
λογαριασµοί ανά θεσµικό τοµέα 

ECON (Ο) 
 

29/03/2005 2003/0296(COD) 

Ettl Harald (PSE) 
 

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

ECON (Γ) 
 

07/03/2005 2004/0250(COD) 

Starkevičiūtė Margarita 
(ALDE) 
 

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

ECON (Γ) 
 

07/03/2005 2004/0256(COD) 

Del Turco Ottaviano 
(PSE) 
 

Κοινοτικές στατιστικές για το 
εισόδηµα και τις συνθήκες 
διαβίωσης (EU-SILC) 
 

EMPL (Ο) 
 

15/03/2005 2005/0004(COD) 

Maaten Jules (ALDE) 
 

Ρύπανση, δηµόσια υγεία: ποιότητα 
των υδάτων κολύµβησης (κατ. 
οδηγίας 76/160/ΕΟΚ) 
 

ENVI (Ο) 
 

18/01/2005 2002/0254(COD) 

Trakatellis Antonios 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Επικίνδυνες ουσίες και 
παρασκευάσµατα (φθαλικές 
ενώσεις) και ασφάλεια των 
παιχνιδιών 
 

ENVI (Ο) 
 

20/04/2005 1999/0238(COD) 
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Bauer Edit (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Προστασία των µειονοτήτων και 
των πολιτικών κατά των 
διακρίσεων σε µια διευρυµένη 
Ευρώπη 
 

FEMM (Γ) 
 

17/03/2005 2005/2008(INI) 

Gibault Claire (ALDE) 
 

Πρόγραµµα Πολιτισµός 2007 
(2007-2013) 
 

FEMM (Γ) 
 

17/03/2005 2004/0150(COD) 

Zappalà Stefano (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ επαγγελµατικών 
προσόντων 

IMCO (Ο) 
 

26/10/2004 2002/0061(COD) 

Medina Ortega Manuel 
(PSE) 
 

Τροποποίηση της νοµικής 
προστασίας των σχεδίων και 
προτύπων 
 

IMCO (Γ) 
 

18/04/2005 2004/0203(COD) 

Chichester Giles (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Συµφωνία επιστηµονικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας 
ΕΚ/Μεξικού 
 

ITRE (Ο) 
 

17/03/2005 2004/0274(CNS) 

Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Εφαρµογή του πρωτοκόλλου αριθ. 
9 σχετικά µε τον πυρηνικό σταθµό 
του Bohunice V1 στη Σλοβακία 
 

ITRE (Ο) 
 

15/03/2005 2004/0221(CNS) 

Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Οικονοµικοί πόροι που 
προορίζονται για τον παροπλισµό 
των πυρηνικών σταθµών 
ηλεκτροπαραγωγής 
 

ITRE (Ο) 
 

15/03/2005 2005/2027(INI) 

Brejc Mihael (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

∆ιασυνοριακό λαθρεµπόριο µικρής 
κλίµακας στα εξωτερικά σύνορα 
των κρατών µελών 
 

LIBE (Ο) 
 

12/04/2005 2005/0006(COD) 

Coelho Carlos (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν: 
πρόσβαση των υπηρεσιών που είναι 
υπεύθυνες για την έκδοση αδειών 
κυκλοφορίας οχηµάτων. Τροπ 
 

LIBE (Ο) 
 

19/01/2005 2003/0198(COD) 

Klamt Ewa (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Σύναψη συµφωνίας 
ΕΚ/∆ηµοκρατίας της Αλβανίας για 
την επανεισδοχή προσώπων που 
διαµένουν χωρίς άδεια 
 

LIBE (Ο) 
 

12/04/2005 2004/0033(CNS) 

Chmielewski Zdzisław 
Kazimierz (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Aλιευτικοί πόροι στα ύδατα της 
Βαλτικής Θάλασσας, των Baelt και 
του Øresund 
 

PECH (Ο) 
 

30/03/2005 2005/0014(CNS) 
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Freitas Duarte (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Ενισχυµένη συνεργασία για τις 
ιδιαίτερα αποµακρυσµένες 
περιφέρειες 
 

PECH (Γ) 
 

13/04/2005 2004/2253(INI) 

Fernandes Emanuel 
Jardim (PSE) 
 

Γεωργία των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών της Ένωσης 

REGI (Γ) 
 

14/03/2005 2004/0247(CNS) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

Το µέλλον της 
κλωστοϋφαντουργίας και της 
ένδυσης µετά το 2005 
 

REGI (Γ) 
 

14/03/2005 2004/2265(INI) 

Sudre Margie (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Βασικές κατευθύνσεις για τη 
βιωσιµότητα του ευρωπαϊκού 
τουρισµού 
 

REGI (Γ) 
 

14/03/2005 2004/2229(INI) 

van Nistelrooij Lambert 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτνίασης και 
Εταιρικής Σχέσης 

REGI (Γ) 
 

14/03/2005 2004/0219(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Ζώνες ασφαλείας και συστήµατα 
συγκράτησης των οχηµάτων µε 
κινητήρα 
 

TRAN (Ο) 
 

26/01/2005 2003/0130(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας TRAN (Ο) 
 

26/01/2005 2003/0136(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Συµφωνία ΕΚ/Γεωργίας για 
ορισµένες πτυχές των εναέριων 
υπηρεσιών 
 

TRAN (Ο) 
 

15/03/2005 2005/0009(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Συµφωνία ΕΚ/Λιβάνου για 
ορισµένες πτυχές των εναέριων 
υπηρεσιών 
 

TRAN (Ο) 
 

15/03/2005 2005/0012(CNS) 

De Veyrac Christine 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ενηµέρωση των επιβατών για την 
ταυτότητα του πραγµατικού 
αεροµεταφορέα 
 

TRAN (Ο) 
 

15/03/2005 2005/0008(COD) 

Evans Robert (PSE) 
 

∆ικαιώµατα των ατόµων µε 
µειωµένη κινητικότητα στα 
αεροπορικά ταξίδια 
 

TRAN (Ο) 
 

05/04/2005 2005/0007(COD) 
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Koch Dieter-Lebrecht 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Καθίσµατα και υποστηρίγµατα 
κεφαλής των οχηµάτων µε 
κινητήρα 
 

TRAN (Ο) 
 

26/01/2005 2003/0128(COD) 

Kratsa-Tsagaropoulou 
Rodi (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ευρωπαϊκοί κανόνες ανταγωνισµού 
στις θαλάσσιες µεταφορές 

TRAN (Ο) 
 

15/03/2005 2005/2033(INI) 

 
 

_____________________ 



ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

∆ελτίο 06.06.2005 - EL - PE 356.657 

44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  



ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

∆ελτίο 06.06.2005 - EL - PE 356.657 

45

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Εκθέσεις και Ανακοινώσεις  
 
 
Θέµα 
 

Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:  
Ανάπτυξη κοινοτικού σχεδίου δράσης για τη διαχείριση του χελιού 
 

PECH 
 

COM(2003)0573 

Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής για την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών 
µεληµάτων σε άλλους τοµείς πολιτικής - απολογισµός της διαδικασίας του 
Cardiff 

ENVI 
DEVE 
INTA 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
AGRI 
PECH 
 

COM(2004)0394 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο: 
«΄Εκθεση σχετικά µε το ζήτηµα της απόδοσης ευθυνών για την αναθεώρηση των 
δηµοσιονοµικών στοιχείων της Ελλάδας» 
 

ECON 
BUDG 
 

COM(2004)0784 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο : Η κατάσταση της Γερµανίας και της 
Γαλλίας σε σχέση µε τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της διαδικασίας 
υπερβολικού ελλείµµατος µετά την απόφαση του ∆ικαστηρίου 
 

ECON 
 

COM(2004)0813 

΄Εκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τις εργασίες των επιτροπών κατά τη διάρκεια 
του 2003 
 

AFCO 
 

COM(2004)0860 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: ∆εύτερη έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή των 
ΓΠΟΠ 2003-2005 (υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 99, παράγραφος 3, της 
Συνθήκης ΕΚ) 
 

ECON 
EMPL 
 

COM(2005)0008 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών: ∆εύτερη έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της στρατηγικής για την 
εσωτερική αγορά 2003-2006 

IMCO 
ECON 
EMPL 
ITRE 
JURI 
 

COM(2005)0011 

Στρατηγικοί στόχοι 2005-2009 - Ευρώπη 2010: Μία εταιρική σχέση για την 
ανανέωση της Ευρώπης - Ευηµερία, Αλληλεγγύη και Ασφάλεια - Ανακοίνωση 
του Προέδρου σε συµφωνία µε την Αντιπρόεδρο Wallström 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 

COM(2005)0012 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο: Σχέδιο κοινής έκθεσης για την 
απασχόληση 2004/2005 

EMPL 
ECON 
ITRE 
FEMM 
 

COM(2005)0013 



ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

∆ελτίο 06.06.2005 - EL - PE 356.657 

46 

 
Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2005: Ανακοίνωση του Προέδρου σε 
συνεννόηση µε την αντιπρόεδρο κα Wallström 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

COM(2005)0015 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του 
προγράµµατος δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες (ETAP) το 2004 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0016 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο : 
Ανασκόπηση πολιτικής περιβάλλοντος 2004 

ENVI 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2005)0017 

Ανακοίνωση προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο: Συνεργασία για την 
οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση - Νέο ξεκίνηµα για τη στρατηγική 
της Λισαβόνας - Ανακοίνωση του Προέδρου Μπαρόσο σε συνεννόηση µε τον 
Αντιπρόεδρο Φερχόγιεν 

EMPL 
BUDG 
ECON 
ENVI 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
REGI 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0024 

Έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών: Έκθεση Tempus 2002 και 2003 
 

CULT 
AFET 
 

COM(2005)0026 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο :  
Έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του ευρωπαϊκού χάρτη για τις µικρές 
επιχειρήσεις 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

COM(2005)0030 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής EMPL 
ECON 
ITRE 
REGI 
FEMM 
 

COM(2005)0033 

Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙV 
της οδηγίας 2000/29/EΚ περί µέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα 
οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της 
εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας 
 

AGRI 
ENVI 
 

COM(2005)0038 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο 
σχετικά µε σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέµηση των ναρκωτικών (2005-
2008) 
 

LIBE 
ENVI 
 

COM(2005)0045 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο:  
Ενίσχυση των δικαιωµάτων των επιβατών στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση 

TRAN 
IMCO 
 

COM(2005)0046 

Γνώµη της Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 2005 σχετικά µε τις αιτήσεις 
προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπέβαλαν η ∆ηµοκρατία της 
Βουλγαρίας και η Ρουµανία 

AFET 
 

COM(2005)0055 



ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

∆ελτίο 06.06.2005 - EL - PE 356.657 

47

 
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο: Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας - 
Συστάσεις για την Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν, τη Γεωργία καθώς και για την 
Αίγυπτο και τον Λίβανο 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2005)0072 

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε την προσωρινή απαγόρευση της 
χρήσης και της πώλησης στην Αυστρία γενετικώς τροποποιηµένου αραβόσιτου 
(Zea mays L. line T25) σύµφωνα µε την οδηγία 2001/18/EΚ 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0161 

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε την προσωρινή απαγόρευση της 
χρήσης και της πώλησης στη Γαλλία γενετικώς τροποποιηµένης υβριδικής 
ελαιοκράµβης (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg. MS1Bn x RF1Bn) 
σύµφωνα µε την οδηγία 2001/18/EΚ 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0162 

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε την προσωρινή απαγόρευση της 
χρήσης και της πώλησης στην Ελλάδα γενετικώς τροποποιηµένης ανοιξιάτικης 
ελαιοκράµβης (Brassica napus L. ssp. oleifera) προερχόµενης από φάση 
µετασχηµατισµού Topas 19/2, σύµφωνα µε την οδηγία 2001/18/ΕΚ 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0164 

Πρόταση για απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε την προσωρινή απαγόρευση 
της χρήσης και της πώλησης στο Λουξεµβούργο γενετικώς τροποποιηµένου 
αραβόσιτου (Zea mays L. line Bt 176) σύµφωνα µε την οδηγία 2001/18/EΚ 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0165 

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε την προσωρινή απαγόρευση της 
χρήσης και της πώλησης στη Γαλλία γενετικώς τροποποιηµένης ανοιξιάτικης 
ελαιοκράµβης (Brassica napus L. ssp. oleifera) που προέρχεται από τη φάση 
µετασχηµατισµού Topas 19/2, σύµφωνα µε την οδηγία 2001/18/EΚ 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0166 

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε την προσωρινή απαγόρευση της 
χρήσης και της πώλησης στην Γερµανία γενετικώς τροποποιηµένου αραβόσιτου 
(Zea mays L. line Bt 176) σύµφωνα µε την οδηγία 2001/18/EΚ 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0167 

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε την προσωρινή απαγόρευση της 
χρήσης και της πώλησης στην Αυστρία γενετικώς τροποποιηµένου αραβόσιτου 
(Zea mays L. line Bt 176) σύµφωνα µε την οδηγία 2001/18/EΚ 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0169 

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο: Γενική 
΄Εκθεση για την προενταξιακή βοήθεια (PHARE - ISPA - SAPARD) το 2003 

AFET 
INTA 
BUDG 
ENVI 
TRAN 
AGRI 
 

COM(2005)0178 

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη δυνατότητα της Σερβίας και του 
Μαυροβουνίου να διαπραγµατευτούν συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης 
µε την Ευρωπαϊκή Ένωση 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0476 
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΄Εκθεση της Επιτροπής: Γενική Έκθεση 2004 - Τελικό ΟΛΕΣ ΟΙ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
  

SEC(2004)1000 

(*) Commission staff working document: Complementary evaluation of the 
activities of the European Anti-Fraud Office (OLAF) - Article  15 of European 
Parliament and Council Regulation (EC) No 1073/1999 and Council Regulation 
(EURATOM) No 1074/1999 
 

CONT 
 

SEC(2004)1370 

(*) Commission staff working paper: Report on a multiannual programme for 
enterprise and entrepreneurship and in particular for small and medium-sized 
enterprises (SMEs) (2001-2005)(pursuant to Article 5(1) of Council Decision 
2000/819/EC of 20.12.2000) 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2004)1460 

(*) Commission staff working document - Annex to the Proposal for a Regulation 
to the European Parliament and to the Council concerning the Visa Information 
System (VIS) and the exchange of data between Member States on short stay-
visas - Extended impact assessment 
 

LIBE 
 

SEC(2004)1628 

(*) Commission staff working paper : Annex to the Report from the Commission 
to the budgetary authority on guarantees covered by the general budget situation 
at 30 June 2004 

BUDG 
AFET 
INTA 
 

SEC(2004)1629 

(*) Commission staff working document : Annex to the Communication from the 
Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions "Action plan for the 
implementation of the legal framework for electronic public procurement" 
Extended Impact Assessment 
 

IMCO 
ITRE 
 

SEC(2004)1639 

(*) Commission staff working document : Annex to the Report in support of the 
review of Council Directive 1999/30/EC relating to limit values for sulphur 
dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in 
ambient air, with consideration of Council Directive 96/62/EC on ambient air 
quality assessment and management 
 

ENVI 
 

SEC(2004)1713 

(*) Commission staff working document : Annex to the report from the 
commission on the monitoring of the member states' implementation of the 
common fisheries policy 2000 - 2002 
 

PECH 
 

SEC(2004)1718 

(*) Commission staff working document : Annex to the SAPARD annual report - 
Year 2003 

AGRI 
AFET 
 

SEC(2004)1719 

(*) Commission staff working document : Technical Annexes to the Report from 
the Commission on the Implementation of the Gas and Electricity Internal Market 
 

ITRE 
 

SEC(2004)1720 

 (*) Commission staff working document : Annex to the Fifth report under article 
12 of Regulation (EEC, Euratom) N° 1553/89 on VAT collection and control 
procedures 
 

ECON 
 

SEC(2004)1721 
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(*) Commission staff working document : Annex to the Report from the 
Commission on the working of committees during 2003 
 

AFCO 
 

SEC(2004)1722 

(*) Commission staff working paper : Annex to the Report from the Commission 
on national measures taken to comply with the Council Framework Decision of 
13 June 2002 on Joint Investigation Teams 
 

LIBE 
 

SEC(2004)1725 

(*) Commission staff working document : Industrial Relations in Europe 2004 EMPL 
ECON 
ITRE 
FEMM 
 

SEC(2005)0008 

(*) Commission staff working paper on the implementation of national residue 
monitoring plans in the Member States in 2003 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0025 

(*) Commission staff Working Document - Annex to the Report on the Statistics 
on the Number of Animals used for Experimental and other Scientific Purposes in 
the Member States of the European Union in the year 2002 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0045 

(*) Commission staff working paper : Action Plan on accompanying measures for 
Sugar Protocol countries affected by the reform of the EU sugar regime 

AGRI 
DEVE 
INTA 
 

SEC(2005)0061 

(*) Commission staff working paper : Annex to the white paper on exchanges of 
information on convictions and the effect of such convictions in the European 
Union 
 

LIBE 
JURI 
 

SEC(2005)0063 

(*) Commission staff working paper : Annex to the Draft Joint Report on Social 
Protection and Social Inclusion 

EMPL 
FEMM 
 

SEC(2005)0069 

Σχέδιο απόφασης της Μεικτής Επιτροπής ΕΚ - Ελβετίας για την αντικατάσταση 
των πινάκων III και IV β) του πρωτοκόλλου αριθ. 2 - Σχέδιο της Κοινής Θέσης 
της Κοινότητας - 
 

AGRI 
 

SEC(2005)0096 

(*) Commission staff working paper : Annex to the Communication from the 
Commission to the Council and the European Parliament on the 2004 
environmental Policy Review EU Environmental Policy in 2004: developments, 
new evidence and outlook for 2005 
 

ENVI 
EMPL 
ITRE 
 

SEC(2005)0097 

(*) Commission staff working paper : Annex to the Report from the Commission 
on the implementation of the Environmental Technologies Action Plan in 2004 

ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0100 

(*) Commission staff working document in support of the report from the 
Commission to the Spring European Council, 22-23 March 2005, on the Lisbon 
Strategy of economic, social and environmental renewal 

ECON 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0160 

(*) Commission staff working paper : Report on the implementation of the 
European Charter for Small Enterprises in the Member States of the European 
Union 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0167 
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(*) Commission staff working document : Report on the implementation of the 
european charter for small enterprises in the candidate countries 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0168 

(*) Commission staff working document : Report on the implementation of the 
european charter for small enterprises in Moldova and the countries in the western 
balkans 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0169 

(*) Document de travail de la Commission : Annexe au rapport de la Commission 
au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre à mi-parcours du 
programme cadre de coopération judiciaire en matière civile (2002-2006) 
 

LIBE 
JURI 
 

SEC(2005)0176 

(*) Document de travail des services de la Commission : Annexe à la 
Communication de la Commission sur L'agenda social - Analyse d'impact 
approfondie 

EMPL 
ECON 
ITRE 
REGI 
FEMM 
 

SEC(2005)0177 

(*) Commission staff working paper : Annexes 1 to 5 of the Report from the 
Commission "Catching Up With The Community's Kyoto Target" 
(COM(2004)818 final, adopted on 20.12.2004) 
 

ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0179 

(*) Commission staff working paper : Annex to the Communication "Winning the 
battle against global climate change" - Background paper 

ENVI 
DEVE 
ITRE 
 

SEC(2005)0180 

(*) Lisbon action plan incorporating EU Lisbon programme and 
recommendations for actions to member states for inclusion in their national 
Lisbon programmes : Companion document to the Communication to the Spring 
European Council 2005 COM (2005) 24 Working together for growth and jobs 

EMPL 
BUDG 
ECON 
ENVI 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
REGI 
CULT 
FEMM 
 

SEC(2005)0192 

(*) Delivering on growth and jobs: A new and integrated economic and 
Employment co-ordination cycle in the EU : Companion document to the 
Communication to the Spring European Council 2005 - COM (2005) 24 final 
Working together for growth and jobs 

EMPL 
BUDG 
ECON 
ENVI 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
REGI 
CULT 
FEMM 
 

SEC(2005)0193 
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(*) Commission staff working document "eInclusion revisited : The Local 
Dimension of the Information Society" 

ITRE 
EMPL 
REGI 
CULT 
 

SEC(2005)0206 

Γνώµη της Επιτροπής σχετικά µε το αίτηµα τροποποίησης του Οργανισµού του 
∆ικαστηρίου, το οποίο υπέβαλε το ∆ικαστήριο δυνάµει του άρθρου 245, δεύτερο 
εδάφιο της συνθήκης ΕΚ και το οποίο έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό των 
όρων και περιορισµών επανεξετάσεως, από το ∆ικαστήριο, των αποφάσεων που 
εκδίδει το Πρωτοδικείο δυνάµει του άρθρου 225, παράγραφοι 2 και 3, της 
συνθήκης ΕΚ 
 

JURI 
 

SEC(2005)0207 

(*΄) Commission staff working document : Annex to the Communication from the 
Commission to the European Parliament and the Council on a EU Drugs Action 
Plan (2005-2008) - Impact assessment 
 

LIBE 
ENVI 
 

SEC(2005)0216 

(*) Commission staff working document : Annex to the 2005 Review of the EU 
Sustainable Development Strategy :  Stocktaking of Progress 

ENVI 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

SEC(2005)0225 

(*) Commission staff working paper : Report on social inclusion 2004. An 
analysis of the National Action Plans on Social Inclusion (2004-2006) submitted 
by the 10 new Member States 

EMPL 
REGI 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

SEC(2005)0256 

(*) Commission staff working document : Annex to the new Community 
measures for the control of Avian Influenza, in accordance with the draft 
Commission proposals for a new Council Directive on the control of Avian 
Influenza and for a Council Decision amending Council Decision 90/424/EEC as 
regards Community compensation for Avian Influenza control measures - Impact 
assessment 
 

ENVI 
BUDG 
AGRI 
 

SEC(2005)0549 

(*) Commission staff working document : Annexes (country sections & additional 
information) to the general report on pre-accession assistance (Phare - Ispa - 
Sapard) in 2003 

AFET 
INTA 
BUDG 
ENVI 
TRAN 
AGRI 
 

SEC(2005)0558 

(*) Commission staff working paper : Annual evaluation review 2004 - Overview 
of the Commission's Evaluation findings and activities 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

SEC(2005)0587 

(*) Commission staff working paper : Report on the public consultation on the 
green paper on public-private partnerships and community law on public 
contracts and concessions 

ECON 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
 

SEC(2005)0629 

 
_______________________ 

 
 

*#* Τα έγγραφα αυτά διατίθενται µόνο στην αγγλική, γαλλική ή γερµανική έκδοση  
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
 
41/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά 

την παύση λειτουργίας του Ανεξάρτητου Ινστιτούτου Κοινωνικών, Οικονοµικών  
και Πολιτικών Μελετών 

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2005 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί µε τα µέτρα που ελήφθησαν πρόσφατα από τις αρχές της Λευκορωσίας σχετικά µε 
τον έλεγχο και την παύση λειτουργίας µη κυβερνητικών οργανώσεων και, ειδικότερα, µε τη απόφαση του 
Ανώτατου ∆ικαστηρίου της Λευκορωσίας να κλείσει το Ανεξάρτητο Ινστιτούτο Κοινωνικών, Οικονοµικών και 
Πολιτικών Μελετών (IISEPS). 

Το Ινστιτούτο διαδραµατίζει σηµαντικό και απαραίτητο ρόλο καθόσον σφυγµοµετρά την κοινή γνώµη, µεταξύ 
άλλων και σε θέµατα εκλογών. Ο επαγγελµατισµός του και η αντικειµενική του εργασία του χάρισαν εξαιρετική 
φήµη. Το κλείσιµο του Ινστιτούτου θα µειώσει περαιτέρω τις διαθέσιµες πληροφορίες για την κοινή γνώµη όσον 
αφορά τις διάφορες πτυχές της πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής ζωής της Λευκορωσίας. 

Η διεξαγωγή ανεξάρτητων ερευνών σχετικά µε τη γνώµη των πολιτών όσον αφορά τα θέµατα επικαιρότητας 
αποτελεί φυσιολογική δραστηριότητα σε κάθε δηµοκρατική κοινωνία και, για το λόγο αυτόν, ζητούµε από τις 
αρχές της Λευκορωσίας να µη στερήσουν από τον λαό - και από τις ίδιες - τις πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε 
την κοινή γνώµη. 
 
Σηµειώνουµε ότι η απόφαση του Ανώτατου ∆ικαστηρίου αποτελεί µία ακόµη ένδειξη του ότι οι αρχές του Μίνσκ 
προσπαθούν να µετατρέψουν την κοινωνία της χώρας σε µία κλειστή κοινωνία. Λαµβάνουµε συνεχώς εκθέσεις 
όσον αφορά πράξεις παρενόχλησης και εκφοβισµού κατά της κοινωνίας των πολιτών της Λευκορωσίας. Η 
ελευθερία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και η πρόσβαση στην ανεξάρτητη πληροφόρηση εθίγησαν σοβαρά από 
τις δραστηριότητες της κυβέρνησης της Λευκορωσίας. Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι είναι περιορισµένη λόγω 
ιδιαίτερα αυστηρών διατυπώσεων. 
 
Ως αποτέλεσµα της πολιτικής της, η κυβέρνηση της χώρας αποκόπηκε από µόνη της από τις προσφορές και τα 
οφέλη που περιλαµβάνει η πολιτική γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί εκ νέου την 
κυβέρνηση να επιδείξει σεβασµό προς τις δεσµεύσεις τις οποίες ανέλαβε µε τη βούλησή της η Λευκορωσία στο 
πλαίσιο του ΟΑΣΑ και να αρχίσει να αναπτύσσει, µε εποικοδοµητικό τρόπο, καλές σχέσεις µε την κοινωνία των 
πολιτών. 
 
«Η Βουλγαρία και η Ρουµανία, προσχωρούσες χώρες, η Τουρκία και η Κροατία*, υποψήφιες χώρες, η Αλβανία, η 
Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, χώρες της διαδικασίας 
σταθεροποίησης και εν δυνάµει υποψήφιες, καθώς και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, µέλη της ΕΖΕΣ 
και του ΕΟΧ, συντάσσονται προς την παρούσα δήλωση.» 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. 

 
_________________________ 
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42/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την κοινή θέση  
2005/340/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 25ης Απριλίου 2005 για την παράταση  

των περιοριστικών µέτρων κατά της Βιρµανίας/Μυανµάρ  
και την τροποποίηση της κοινής θέσης 2004/423/ΚΕΠΠΑ 

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2005 
 
Οι προσχωρούσες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, η υποψήφια χώρα Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και 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 2005/340/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 25ης Απριλίου 2005 για την παράταση των 
περιοριστικών µέτρων κατά της Βιρµανίας/Μυανµάρ και την τροποποίηση της κοινής θέσης 2004/423/ΚΕΠΠΑ.  
 
Θα µεριµνήσουν ώστε οι εθνικές τους πολιτικές να είναι σύµφωνες µε την εν λόγω κοινή θέση του Συµβουλίου. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τη δέσµευση αυτή και εκφράζει την ευαρέσκειά της. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_____________________ 

 
 
43/2005 

 
Κοινή δήλωση ΗΠΑ-ΕΕ για τη Σοµαλία 

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2005 
 
Οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις προσπάθειες που 
κατέβαλε η Σοµαλία για τη σύναψη συµφωνίας σχετικά µε την επανεγκατάσταση στη Σοµαλία των Μεταβατικών 
Οµοσπονδιακών Οργάνων της Σοµαλίας, καθώς και για τις προσπάθειες που κατέβαλαν τα σοµαλικά κόµµατα για 
τη διευκόλυνση της αποστρατικοποίησης του Μογκαντίσου, η οποία θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα εθνικό 
πρόγραµµα το συντοµότερο δυνατό. 
 
Η διαδικασία συµφιλίωσης στη Σοµαλία βρίσκεται σε κρίσιµη φάση. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να επιτευχθεί µια 
βιώσιµη συµφωνία για την επαναγκατάσταση και την ασφάλεια, την οποία θα επικυρώσουν τα Μεταβατικά 
Οµοσπονδιακά Όργανα. Προκειµένου να επιτύχει η διαδικασία αυτή, ο σοµαλικός λαός, µέσω των Μεταβατικών 
Οµοσπονδιακών Οργάνων, πρέπει να λάβει ο ίδιος αποφάσεις για το πώς θα επιτευχθεί µε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο η επανεγκατάσταση στη Σοµαλία και να θέσει σε εφαρµογή τη σταδιακή διαδικασία δηµιουργίας 
κυβερνητικών δοµών. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωµένες Πολιτείες καλούν επειγόντως όλα τα σοµαλικά κόµµατα να συνεχίσουν τις 
προσπάθειές τους για τη συµφιλίωση και τον διάλογο και επιτύχουν ταχέως συµφωνία, πράγµα που θα διευκολύνει 
την επανεγκατάσταση των Μεταβατικών Οµοσπονδιακών Οργάνων στη Σοµαλία. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωµένες Πολιτείες εκφράζουν επίσης την ικανοποίησή τους για την επίσκεψη του 
Πρωθυπουργού Ali Mohammed Ghedi στο Μογκαντίσου. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί σηµαντικό βήµα στη 
διαδικασία συµφιλίωσης. Ωστόσο, αποδοκιµάζουµε έντονα το επεισόδιο της 3ης Μαΐου στο στάδιο του 
Μογκαντίσου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού και εκφράζουµε τα συλλυπητήριά µας στις 
οικογένειες και τους συγγενείς των θυµάτων. 
 

Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και εν δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σερβία-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. 

 
_____________________ 

 
 
44/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε  

την αναγγελία καθορισµού κοινής θέσης από τα πολιτικά κόµµατα του Νεπάλ 
Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2005 

 
Η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση για την αναγγελία των πολιτικών κοµµάτων του Νεπάλ ότι κατέληξαν σε κοινή θέση, 
η οποία δηµοσιεύθηκε την 8η Μαΐου. Η ΕΕ ελπίζει ότι οι προσπάθειες αυτές θα χρησιµεύσουν ως βάση διαλόγου 
µεταξύ των πολιτικών κοµµάτων και του βασιλιά. Απευθύνει σθεναρή έκκληση τόσο προς το βασιλιά όσο και προς 
τα πολιτικά κόµµατα να επιδείξουν ευελιξία κατά την έναρξη του διαλόγου και την αναθέρµανση της 
δηµοκρατικής διαδικασίας. 
 
Η ΕΕ πιστεύει ακράδαντα ότι η καθιέρωση πλουραλιστικής δηµοκρατίας στο Νεπάλ πρέπει να αποτελέσει βασική 
συνισταµένη κάθε αποδεκτής και σταθερής διευθέτησης της σηµερινής διαµάχης. Η ΕΕ δράττεται της ευκαιρίας 
για να υπενθυµίσει ότι πρέπει να τηρούνται τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα. Καλεί την κυβέρνηση και τους 
µαοϊστές να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα, καταδικάζει δε την παραβίασή τους απ’όπου και αν προέρχεται.  
 
Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης µε έντονο ενδιαφέρον. 
 
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 

 
__________________________ 
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45/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού 

Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2005 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαµβάνει υπό σηµείωση τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ακτή του Ελεφαντοστού και επικροτεί 
τον ρόλο του Προέδρου της Αφρικανικής Ένωσης και της Νοτίου Αφρικής Thabo Mbeki, του οποίου η 
αποφασιστική δράση είχε ως αποτέλεσµα την εκ νέου κινητοποίηση των κύριων παραγόντων της χώρας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τη σηµαντική πρόοδο που σηµειώθηκε ως αποτέλεσµα της ζωτικής σηµασίας 
συµφωνίας που υπογράφηκε στην Πραιτώρια στις 6 Απριλίου 2005 από τις εµπλεκόµενε πολιτικές δυνάµεις της 
χώρας και η οποία φιλοδοξεί να απεµπλέξει την Ακτή του Ελεφαντοστού από την πολιτική κρίση που την έχει 
παραλύσει εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια. 

Η απόφαση του Προέδρου Gbagbo να επιτρέψει στα συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας Linas-Marcoussis να 
συµµετάσχουν στις προεδρικές εκλογές αποτελεί θετική εξέλιξη και σηµαντικό βήµα για τη συµφιλίωση του λαού 
της Ακτής του Ελεφαντοστού. 

Επιπλέον βήµα στην κατεύθυνση της εφαρµογής της συµφωνίας της Πραιτώρια αποτελεί η υπογραφή, στο 
Yamoussoukro, στις 14 Μαΐου, από τον εθνικό στρατό της Ακτής του Ελεφαντοστού και το στρατό των Νέων 
∆υνάµεων, συµφωνίας για τη διαδικασία αφοπλισµού και αποστράτευσης των µαχητών συνοδευόµενης από 
χρονοδιάγραµµα. Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν τώρα να τηρήσουν χωρίς καθυστέρηση τις αναληφθείσες 
δεσµεύσεις. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει επίσης ότι η διεξαγωγή ελεύθερων και διαφανών εκλογών είναι ο ακρογωνιαίος 
λίθος της διαδικασίας συµφιλίωσης στην Ακτή του Ελεφαντοστού. Απευθύνει, συνεπώς, έκκληση στους πολίτες 
της χώρας να καταβάλουν, σε πλήρη συνεργασία µε τη διεθνή κοινότητα και ιδίως του ΟΗΕ, κάθε προσπάθεια 
ώστε να µην καθυστερήσει άλλο η προετοιµασία των εκλογών και αυτές να διεξαχθούν κανονικά στην 
προβλεφθείσα ηµεροµηνία της 30ής Οκτωβρίου 2005. Οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις που συµφωνήθηκαν στην 
Πραιτώρια ως προαπαιτούµενο των εκλογών θα πρέπει τώρα να επιβεβαιωθούν από την κυβέρνηση και την 
εθνοσυνέλευση της χώρας. 
 
Προς το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η εντολή και οι πόροι της Επιχείρησης των Ηνωµένων 
Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UNOCI) πρέπει να διευρυνθούν ώστε η UNOCI να είναι σε θέση να 
αναλάβει ευρύτερο ρόλο στην κρίσιµη φάση του αφοπλισµού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί επίσης ότι τα 
Ηνωµένα Έθνη πρέπει να έχουν ενεργότερο ρόλο στην οργάνωση και παρακολούθηση των εκλογών. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να στηρίξει κάθε πιθανή πρόοδο στον αφοπλισµό των αντιµαχοµένων. Είναι 
επίσης έτοιµη να βοηθήσει στην οργάνωση των εκλογών. Οπωσδήποτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η διεθνής 
εποπτεία, που θα αποφανθεί για το κατά πόσον τηρήθηκαν οι διεθνείς κανόνες και πρότυπα, είναι απαραίτητη 
προτού αποκατασταθεί πλήρης συνεργασία µε την Ακτή του Ελεφαντοστού από την ίδια και από άλλους διεθνείς 
δωρητές, τους οποίους η χώρα έχει ανάγκη για να προοδεύσει και αναπτυχθεί εκ νέου. 
 
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 

_______________________ 
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46/2005 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Μπουρούντι 

Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2005 
Σύµφωνα µε τη συνεχή στήριξη που παρέχει στην ειρηνευτική διαδικασία της Αρούσα, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
χαιρετίζει την υπογραφή του κοινού ανακοινωθέντος της µεταβατικής κυβέρνησης του Μπουρούντι και του 
Palipehutu-FNL στο Νταρ-Ες-Σαλάµ την 15η Μαΐου 2005. Κρίνει ότι η άµεση παύση των εχθροπραξιών αποτελεί 
σηµαντικό πρώτο βήµα προς την επίτευξη συνολικής και γενικής ειρήνης στο Μπουρούντι. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ευγνωµοσύνη της προς την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Τανζανίας για τον 
αποτελεσµατικό διαµεσολαβητικό της ρόλο και την συνεχή δέσµευσή της υπέρ της ειρηνευτικής διαδικασίας στο 
Μπουρούντι. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει θερµή έκκληση προς όλα τα µέρη να στηρίξουν το αποτέλεσµα των 
διαπραγµατεύσεων µε το FNL και να συνεχίσουν τις προσπάθειες για µόνιµη κατάπαυση του πυρός και γενική 
ειρηνευτική διαδικασία, για την επιτυχή έκβαση της µετάβασης και την εθνική συµφιλίωση. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τη δέσµευση των δύο µερών να αποφύγουν κάθε ανάµειξη των διαπραγµατεύσεών 
τους µε την εκλογική διαδικασία που ενέκρινε η Περιφερειακή Πρωτοβουλία την 22α Απριλίου στην Καµπάλα και 
καλεί να τηρηθούν οι καθορισµένες προθεσµίας. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει τη σφαγή του Γκατούµπα τον Αύγουστο του 2004 και επαναλαµβάνει ότι 
επιθυµία της είναι να δικαστούν οι υπεύθυνοι του εγκλήµατος αυτού και των άλλων φρικαλέων ενεργειών κατά 
του άµαχου πληθυσµού. Κρίνει ότι απαραίτητος όρος για τη σταθερή επιστροφή της ειρήνης και της ευηµερίας 
στην περιοχή είναι να παύσει το κλίµα ατιµωρησίας στο Μπουρούντι και σε όλη την περιοχή των Μεγάλων 
Λιµνών. 
 
Οι προσχωρούσες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, 
Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ 
Ισλανδία, Λιχτενστάϊν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα 
δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. 

 
_________________________ 

 
 
47/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκλογές στην Αιθιοπία 

Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον αιθιοπικό λαό για την ήρεµη και αξιοπρεπή συµµετοχή του στις 
οµοσπονδιακές και περιφερειακές βουλευτικές εκλογές της 15ης Μαΐου 2005. Οι εκλογές αυτές σηµατοδοτούν ένα 
σηµαντικό βήµα στη διαδικασία εκδηµοκρατισµού της Αιθιοπίας και περιφερειακής σταθεροποίησης, διαδικασίας 
η οποία είναι µη αντιστρέψιµη. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για την πρόσκληση προς διεθνείς παρατηρητές των εκλογών από τις 
αιθιοπικές αρχές, και ιδίως για το γεγονός ότι η αποστολή της ΕΕ, η οποία ήταν παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκλογικής διαδικασίας, µπόρεσε να παρακολουθήσει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας στις διάφορες περιοχές της 
χώρας. Η Ένωση υπενθυµίζει τις παρατηρήσεις στις οποίες προέβη η αποστολή της στις 17 Μαΐου 2005, τόσο για 
τις θετικές πτυχές όσο και για τις αναφερθείσες παρατυπίες, οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω.  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζει ότι η αποστολή της για την παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας θα 
εξακολουθήσει να παρατηρεί τη συνέχιση της εκλογικής διαδικασίας και θα είναι παρούσα στις βουλευτικές 
εκλογές για την περιοχή Somali, οι οποίες έχουν προγραµµατιστεί για τις 21 Αυγούστου 2005. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι οι επίσηµες πληροφορίες σχετικά µε τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας θα 
δοθούν µετά την καταµέτρηση των ψήφων από την εθνική επιτροπή εκλογών, και ότι ως εκ τούτου κάθε άλλη 
δήλωση σχετικά µε τα αποτελέσµατα των εκλογών είναι πρόωρη. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει όλα τα µέρη να προσφύγουν στους µηχανισµούς επίλυσης των εκλογικών 
διαφορών προκειµένου να λύσουν τις διαφορές τους όσον αφορά τις εκλογές. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει επείγουσα έκκληση σε όλα τα µέλη της πολιτικής ηγεσίας ώστε να συνεργαστούν 
µε πνεύµα αµοιβαίου σεβασµού και διαλόγου σε αυτήν την µετεκλογική περίοδο, τόσο κατά την επικείµενη 
αναγγελία των αποτελεσµάτων όσο και ενόψει της έναρξης των εργασιών των νέων συνελεύσεων, εξασφαλίζοντας 
µια ειρηνική δηµοκρατική διαδικασία, σε συµφωνία µε τους κανόνες του κράτους δικαίου, και µε αυστηρό 
σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει στη διάθεση όλων των ενεχοµένων 
µερών για την παροχή οιασδήποτε υποστήριξης σε αυτήν την κρίσιµη φάση της διαδικασίας. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει θερµά τους πολίτες της Αιθιοπίας να τιµήσουν τη δέσµευση υπέρ των 
δηµοκρατικών αρχών την οποία επέδειξαν κατά τη διάρκεια των εκλογών, εν αναµονή των οριστικών 
αποτελεσµάτων µέσα σε κλίµα ηρεµίας και σεβασµού των νόµιµων διαδικασιών. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία και 
Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να αποτελεί µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 

 
 

__________________________ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 11ΗΣ ΚΑΙ 12ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2005 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 
 
 
 

 
 
Τα πλήρη κείµενα των γνωµοδοτήσεων της ΕΟΚΕ διατίθενται στις επίσηµες γλώσσες 

στην ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ στο ∆ιαδίκτυο: 
 

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

 
 
Τη σύνοδο ολοµέλειας τίµησε µε την παρουσία του ο κ. László KOVÁCS, µέλος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ο οποίος συµµετείχε στη συζήτηση για τη φορολογική πολιτική της Ένωσης. 
 
1. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ 
 

• Απλούστευση ΦΠΑ 
− Εισηγητής: ο κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 728 τελικό – 2004/0261 (CNS) – 2004/0262 (CNS) –  

CESE 531/2005 
 

− Κύρια σηµεία: 
 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µεν µε την πρόταση της Επιτροπής, αλλά εφιστά την προσοχή των υπεύθυνων για τη λήψη 
αποφάσεων σε ένα θέµα που θεωρεί θεµελιώδες: εάν η µία και µόνη θυρίδα  (ΜΜΘ) επιβληθεί ως µόνος 
συνοµιλητής µεταξύ των επιχειρήσεων και των διαφόρων εθνικών διοικήσεων, θα πρέπει πραγµατικά να είναι 
µία και µόνη όσον αφορά τις διαδικασίες και τη διαχείριση των οφειλόµενων και των εισπρακτέων ποσών. Η 
διαδικασία δεν µπορεί άλλωστε να θεωρηθεί ολοκληρωµένη, εάν δεν πραγµατοποιηθεί εναρµόνιση των 
χαµηλών φορολογικών συντελεστών και των εθνικών διατάξεων, η οποία είναι επίσης ουσιώδης και για τη 
δηµιουργία µιας πραγµατικά ενιαίας αγοράς. 

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

 
 
• Σύστηµα ιδίων πόρων 

http://www.cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
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− Εισηγητής: ο κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 501 τελικό – 2004/0170 (CNS) – CESE 533/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
 
 Επικεντρώνοντας την προσοχή της στις πτυχές που συνδέονται µε την ισότητα των συνεισφορών και µε τους 

µηχανισµούς συνεισφοράς και κατανοµής των επιβαρύνσεων και των κερδών µεταξύ των κρατών µελών, η 
ΕΟΚΕ διερωτάται κατά πόσον είναι λογικό να διατηρηθεί η εισφορά του ΦΠΑ µεταξύ των ίδιων πόρων της 
Ένωσης και κατά πόσον είναι σκόπιµο να διατηρηθούν µεταξύ αυτών των πόρων οι – συνεχώς συρρικνούµενες 
– εισφορές που προέρχονται από τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους και να µην αντικατασταθούν, σε αντίθεση 
µε τους προσανατολισµούς της Επιτροπής, µε ένα ικανοποιητικό ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εθνικού 
Εισοδήµατος. Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει ότι τάσσεται κατά της ιδέας ενός φόρου επί της ρυπαίνουσας ενέργειας 
και κατά οποιασδήποτε αύξησης των φορολογικών εισφορών, ιδιαίτερα εάν αυτή στηρίζεται στην – εσφαλµένη, 
κατά τη γνώµη της – πεποίθηση ότι µε τον τρόπο αυτό ο πολίτης θα προσεγγίσει την Ευρώπη και η Ευρώπη θα 
γίνει πιο ορατή. 

 
 Σε ό,τι αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων, οι προσανατολισµοί θα πρέπει να εξαρτηθούν από την αποδοχή δύο 

εννοιών: της συνολικής αλληλεγγύης και της συνολικής ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του 
Γενικευµένου Μηχανισµού ∆ιορθώσεων, αυτός θα πρέπει, κατά την ΕΟΚΕ, να καταστεί αναπόσπαστο µέρος 
των κριτηρίων συνεισφοράς, µε τη βοήθεια ισορροπηµένων, διαφανών και καλά τεκµηριωµένων λύσεων. Οι 
λύσεις αυτές πρέπει να διασφαλίζουν την επίτευξη ενός συµβιβασµού µεταξύ της «δίκαιης επιστροφής» και της 
αλληλεγγύης, ο οποίος να λαµβάνει υπόψη την ανάγκη να επιδεικνύεται ιδιαίτερη πολιτική ευαισθησία έναντι 
της ευρωπαΐκής κοινής γνώµης και ιδιαίτερα έναντι της κοινής γνώµης των νέων κρατών µελών. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες:     κ. Roberto Pietrasanta 
    (Tηλ.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
• Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
− Εισηγητής: ο κ. SIMPSON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – UK) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 448 τελικό – 2004/0137 COD – CESE 529/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Με την πείρα που αποκτά από την εφαρµογή των οδηγιών για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, η ΕΕ θα χρειαστεί πιθανότατα να 
εξετάσει τις συνδέσεις και τις συνέργειες αυτής της πολιτικής της µε τις πολιτικές για άλλες πτυχές της 
εγκληµατικότητας και της αποτροπής της. Στην παρούσα γνωµοδότηση, η ΕΟΚΕ διατυπώνει συστάσεις για: 
 

− τη συγκριτική µελέτη του σχεδίου οδηγίας µε τις εργασίες του Συµβουλίου της Ευρώπης  για το 
ποινικό δίκαιο, 

− την αποσαφήνιση των ρυθµίσεων που διέπουν τη δέσµευση των εγκληµατικών οικονοµικών πόρων, 
− την παροχή µεγαλύτερης βοήθειας στις τρίτες χώρες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα οργανωµένου 

εγκλήµατος, 
− ειδικούς ευαίσθητους τοµείς, όπως η διασυνοριακή φοροδιαφυγή. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Borbala Szij 
     (Tηλ.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
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2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
• Βιώσιµη ανάπτυξη – ∆ηµοσιονοµικές προοπτικές 
− Εισηγήτρια:  η κα SIRKEINEN (Εργοδότες – FI) 
− Συνεισηγητές:  ο κ. EHNMARK (Μισθωτοί – SE) 

  ο κ. RIBBE (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DE) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 528/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ αναµένει να αντικατοπτριστεί η σπουδαιότητα της βιώσιµης ανάπτυξης στην εκτέλεση του 
προϋπολογισµού σε πραγµατικούς όρους και όχι να συνεχιστούν απλώς οι ίδιες δράσεις µε τον ίδιο τρόπο υπό 
νέους τίτλους. Έχει κεφαλαιώδη σηµασία να αντανακλούν σαφώς οι νέες δηµοσιονοµικές προοπτικές τους 
στόχους της Λισσαβόνας και τον στόχο της βιώσιµης ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτό είναι αναγκαία µια 
σηµαντική αναδιάρθρωση των δαπανών ανεξαρτήτως του ύψους των ιδίων πόρων που τελικά θα αποφασισθεί. 
Εάν οι δηµοσιονοµικές προοπτικές δεν στρέψουν την ανάπτυξη της ΕΕ προς την ορθή κατεύθυνση, δεν υπάρχει 
µεγάλη ελπίδα να επειτευχθεί αυτό µε  άλλες πολιτικές ή µε µεταγενέστερες οικονοµικές προσαρµογές. 
 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την Επιτροπή όσον αφορά την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση στα πλαίσια της προοπτικής της Λισαβόνας για την περίοδο έως το 2010. Ωστόσο, η 
ανταγωνιστικότητα και η οικονοµική ανάπτυξη δεν συνιστούν αυτές καθαυτές τους τελικούς στόχους, αλλά τα 
µέσα για την προώθηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων. Οι τοµείς προτεραιότητας της στρατηγικής 
για τη βιώσιµη ανάπτυξη, καθώς και άλλοι τοµείς στους οποίους έχουν διαπιστωθεί µη βιώσιµες τάσεις – 
αλλαγή του κλίµατος, µεταφορές, δηµόσια υγεία, φυσικοί πόροι, εξάλειψη της φτώχειας, γήρανση του 
πληθυσµού και εξάρτηση από ορυκτά καύσιµα – πρέπει να αντιµετωπισθούν ως προτεραιότητες και στα 
πλαίσια των δηµοσιονοµικών πολιτικών. 
 
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ένα κεφάλαιο του προϋπολογισµού δεν είναι αφεαυτού ούτε «βιώσιµο» 
ούτε «µη βιώσιµο». Οι επιδράσεις της βιώσιµης ανάπτυξης εξαρτώνται από τον λεπτοµερή σχεδιασµό των 
προγραµµάτων, των στόχων και των κριτηρίων για τα χρηµατοδοτούµενα έργα. Το κύριο µέσο για τη 
διασφάλιση της συνοχής των πολιτικών µε τους στόχους της βιώσιµης ανάπτυξης είναι η αξιολόγηση του 
αντίκτυπου κάθε προγράµµατος στον προϋπολογισµό και των στόχων τους, συµπεριλαµβανοµένων κριτηρίων 
όπως οι επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον, την υγεία, τη δηµιουργία ή την απώλεια θέσεων απασχόλησης 
και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται ειδικότερα απαραίτητο να σταµατήσει η 
χρηµατοδοτική στήριξη µη βιώσιµων δραστηριοτήτων. 
 
Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τον ζωτικό ρόλο της γνώσης, της Ε&Α και των νέων τεχνολογιών. Με την ουσιαστική 
εστίαση των προσπαθειών και των πόρων στον στόχο αυτό, η Ευρώπη έχει µια µοναδική ευκαιρία να ενισχύσει 
την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση έναντι του 
σκληρού ανταγωνισµού από άλλες γωνιές του πλανήτη, αλλά και να διευκολύνει την έµφαση στους 
περιβαλλοντικούς και φυσικούς πόρους µε την εφαρµογή αποδοτικότερων, οικολογικά τεχνολογικών λύσεων 
που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών, καθώς και στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:     κ. Johannes Kind 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail:  johannes.kind@esc.eu.int) 
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• ΧΜΠΑ/ΕΑΤ (Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταµείο) 
 
–   Εισηγητής: ο κ. SARRÓ IPARRAGUIRRE (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – ES) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 497 τελικό – 2004/0169 (CNS) – CESE 43/2005 –  

CESE 532/2005 
 

− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση κανονισµού για το Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταµείο (ΕΑΤ), ως 
χρηµατοδοτικό µέσο που θα στηρίζει τα µέτρα διαχείρισης των πόρων και θα συµβάλλει στην προσαρµογή 
των παραγωγικών διαρθρώσεων του κλάδου σύµφωνα µε την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ). 

 
Η πρόταση κανονισµού προβλέπει πέντε άξονες προτεραιότητας, για τους οποίους η ΕΟΚΕ διατυπώνει τις εξής 
παρατηρήσεις: 
 

1. Μέτρα για την προσαρµογή του κοινοτικού αλιευτικού στόλου 
 

 Να συνεχίσει η ΕΕ να διατηρεί ένα λειτουργικό και ανταγωνιστικό αλιευτικό στόλο, τόσο εντός 
όσο και εκτός της Αποκλειστικής Οικονοµικής της Ζώνης (ΑΟΖ).  

 Να χρησιµοποιούνται πιο ισότιµα κριτήρια για τον υπολογισµό του επιπέδου της δηµόσιας 
ενίσχυσης για τη διάλυση των σκαφών. 

 Να συµπεριληφθεί η αντικατάσταση του κύριου κινητήρα στις επενδύσεις επί των αλιευτικών 
σκαφών που είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση. 

 
2. Υδατοκαλλιέργεια, µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
 

 Να δοθεί στα κράτη µέλη η δυνατότητα να αποφασίζουν σχετικά µε την ορθότερη δυνατή 
εφαρµογή της οικονοµικής συµβολής του Ταµείου. 

 Να δοθεί προτεραιότητα στη συγχρηµατοδότηση επενδύσεων που προτείνονται από µικρές και 
πολύ µικρές επιχειρήσεις, µε µοναδικό περιορισµό να είναι τα έργα οικονοµικά και εµπορικά 
βιώσιµα, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

 
3. Μέτρα συλλογικού ενδιαφέροντος 
 

 Να χρηµατοδοτούνται συλλογικές δράσεις περιορισµένης διάρκειας που προτείνονται από ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, καθώς και οι επενδύσεις που απαιτούνται για τη βελτίωση των επιστηµονικών και 
τεχνικών συµβουλών για τη διαχείριση της κοινοτικής αλιείας. 

 
4. Αειφόρος ανάπτυξη παράκτιων αλιευτικών περιοχών 
 

 Να καταργηθεί η απαίτηση που περιορίζει τις επιλέξιµες για χρηµατοδότηση περιοχές σε εκείνες 
που έχουν πληθυσµό κάτω των 100.000 κατοίκων. 

 Να αναγνωριστεί το δικαίωµα κάθε κράτους µέλους το δικαίωµα να καταρτίζει τον κατάλογο των 
επιλέξιµων για χρηµατοδότηση παράκτιων περιοχών του στηριζόµενο σε δικά του κριτήρια. 
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5. Τεχνική συνδροµή 
 

 Να προβλεφθεί χρηµατοδοτική στήριξη για τις αλιευτικές δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται 
σε εσωτερικά ύδατα. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:     κα Yvette Azzopardi  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail:  yvette.azzopardi@esc.eu.int) 

 
 

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
 
• Οργάνωση του χρόνου εργασίας 
− Εισηγήτρια: η κα ENGELEN-KEFER (Μισθωτοί – DE) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 607 τελικό – 2004/0209 COD – CESE 527/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει ότι η συµφωνία ευέλικτων µορφών οργάνωσης του χρόνου εργασίας, οι οποίες να 
συνεκτιµούν τις ειδικές ανάγκες κάθε κλάδου, αποτελεί κυρίως αρµοδιότητα των µερών των συλλογικών 
συµβάσεων σε εθνικό επίπεδο, µε την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται ο σεβασµός των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων. 

 
Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, ενδέχεται να υπάρχουν βάσιµες αµφιβολίες για το αν η πρόταση τροποποίησης της 
Επιτροπής συµβάλλει πράγµατι στην επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων, ένας από τους οποίους είναι η 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων µέσω της οργάνωσης 
του χρόνου εργασίας. 

 
Η ΕΟΚΕ ζητεί, συνεπώς, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο να 
προσέξουν, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας, τα ακόλουθα σηµεία: 

 
• τον πρωταρχικό ρόλο που πρέπει να διαδραµατίζουν οι εταίροι των συλλογικών συµβάσεων στην εξέταση 

της περιόδου αναφοράς για τον υπολογισµό του µέγιστου εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας και τη διατήρησή 
του εντός των ορίων που θεσπίζει η οδηγία, 

 
• τη διασφάλιση µιας προσέγγισης της εφηµερίας που να συµφωνεί µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού 

∆ικαστηρίου και να δίνει προτεραιότητα στην εξεύρεση λύσεων µέσω συλλογικών συµβάσεων. 
 

• µέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, τα οποία να συντελούν στον καλύτερο συνδυασµό του 
επαγγελµατικού και του οικογενειακού βίου, 

 
• επανεξέταση της ατοµικής ρήτρας οpt-out για να εξακριβωθεί εάν η διατήρησή της αντίκειται στο πνεύµα 

και στους στόχους της ίδιας της οδηγίας. 
 

– Για περισσότερες πληροφορίες:    κ. Torben Bach Nielsen 
 (Tηλ.: 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 

mailto:yvette.azzopardi@cese.europa.eu
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4.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 

• Σχέσεις ΕΕ-Ινδίας 
–   Εισηγητής: ο κ. SHARMA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – UK) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 530/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 

• Η ΕΕ και η Ινδία είναι αποφασισµένες όσο ποτέ άλλοτε να διευρύνουν και εµβαθύνουν τη συνεργασία 
τους. 

• Αυτή η γνωµοδότηση πρωτοβουλίας, συνεπώς, δεν περιορίζεται στην απλή επικαιροποίηση της 
ενηµερωτικής έκθεσης του 2000 για τις σχέσεις Ινδίας-ΕΕ. Τονίζει επίσης την ανάγκη να επωφεληθεί 
πλήρως η ΕΟΚΕ από την ισχυρή πολιτική υποστήριξη, τόσο των θεσµικών οργάνων της ΕΕ όσο και της 
ινδικής κυβέρνησης, για στενότερη συνεργασία µεταξύ της  ευρωπαϊκής και της ινδικής κοινωνίας των 
πολιτών.  

• Για τον σκοπό αυτό, η γνωµοδότηση πρωτοβουλίας επισηµαίνει τη συµβολή που έχει ήδη προσφέρει η 
ΕΟΚΕ στην προσέγγιση της ινδικής και της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών µέσω εποικοδοµητικού 
διαλόγου και παρουσιάζει την περαιτέρω συµβολή που µπορεί να παράσχει, ιδίως στην προετοιµασία του 
κοινού προγράµµατος δράσης για µια στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας, κυρίως µέσω της Στρογγυλής 
Τραπέζης. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:    κα Susanna Baizou 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 98 52 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 
5. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 
• Οι βιοµηχανικές µεταλλαγές στον τοµέα της µηχανολογίας  
– Εισηγητής: ο κ. VAN IERSEL (Εργοδότες – NL) 
– Συνεισηγητής: ο κ. CASTAÑEDA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – ES) 
  
–   Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 526/2005 

 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η µηχανολογία είναι αυτοδύναµος τοµέας, αλλά, ως προµηθεύτρια κεφαλαιουχικών αγαθών και κοινών 
τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται από διάφορες βιοµηχανίες, λειτουργεί επίσης εποικοδοµητικά µε 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα σε πολύ µεγαλύτερο αριθµό ευρωπαϊκών τοµέων. Είναι βασική καινοτόµος 
βιοµηχανία, γι’ αυτό και πρέπει να θεωρείται στρατηγικός τοµέας σε κάθε ευρωπαϊκή βιοµηχανική πολιτική. Ο 
τοµέας της µηχανολογίας µπορεί να ενταχθεί πλήρως σε συγκεκριµένο πρόγραµµα στόχων που θα καθοριστούν 
σε περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο µε απώτερο σκοπό την υλοποίηση του προγράµµατος της 
Λισαβόνας. Προς τούτο, απαιτούνται τόσο οριζόντιες όσο και τοµεακές πολιτικές, καθώς και το κατάλληλο 
µίγµα αυτών των δύο. Όλες αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να βοηθήσουν τον τοµέα να διαπρέψει όχι µόνο στην 
Ευρώπη, αλλά και παγκοσµίως. 
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Υπάρχουν αρκετά ζητήµατα που πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας διαβούλευσης 
και χάραξης πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ (όσον αφορά τη µηχανολογία), πράγµα που θα παράσχει κίνητρο για 
παρόµοιες διαδικασίες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη. Μερικές από τις ειδικές 
προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν σε επίπεδο ΕΕ είναι: η βελτίωση της νοµοθεσίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης των κανονιστικών επιπτώσεων πριν από τη νοµοθετική ρύθµιση και της 
ορθής εφαρµογής και τήρησης της υφιστάµενης κοινοτικής νοµοθεσίας, η αποτελεσµατική εποπτεία της 
αγοράς, η συγκρότηση τεχνολογικής πλατφόρµας προκειµένου να γεφυρωθεί το χάσµα ανάµεσα στα 
ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήµια και τη βιοµηχανία, η µείωση της αυξανόµενης αναντιστοιχίας ανάµεσα 
στην Ε&Α που χρηµατοδοτείται από την ΕΕ και τις ανάγκες της βιοµηχανίας, µια πολιτική ανταγωνισµού που 
να ευνοεί την ανάπτυξη και την καινοτοµία στις ΜΜΕ, η βελτίωση της πρόσβασης στις χρηµαταγορές και µια 
εµπορική πολιτική που να διασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση στις επενδύσεις στις αγορές τρίτων χωρών. 
Μεγάλη σηµασία έχει, επίσης, η προσαρµογή των επαγγελµατικών δεξιοτήτων στις σύγχρονες απαιτήσεις.  
 
Ένας διάλογος µεταξύ της Επιτροπής και όλων των ενδιαφερόµενων µερών σε επίπεδο ΕΕ σχετικά µε τον 
αντίκτυπο στη βιοµηχανία θα µπορούσε να δηµιουργήσει ευνοϊκό πλαίσιο για τη µηχανολογία στην ΕΕ και να 
συµβάλει στην ανάπτυξη και την προαγωγή ισχυρών περιφερειακών συσπειρώσεων. Για όλα αυτά απαιτείται 
ενεργός δέσµευση των ευρωπαϊκών οργάνων και ιδιαίτερα της Επιτροπής. 
 

– Για περισσότερες πληροφορίες:    κ. Miguel Colera  
      (Tηλ.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
 
• Παιδιατρικά φάρµακα  
– Εισηγητής: ο κ. BRAGHIN (Εργοδότες – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 599 τελικό – 2004/0217 COD – CESE 525/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ζήτηµα προτεραιότητας την ιατρική προστασία του παιδικού πληθυσµού, διότι αποτελεί 
οµάδα ευάλωτη λόγω των ιδιαίτερων φυσιολογικών, ψυχολογικών και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της. 
Θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι η απόφαση για τη διενέργεια ή την ανάθεση παιδιατρικών µελετών θα πρέπει να 
βασιστεί σε σαφώς καθορισµένες και αιτιολογηµένες ερευνητικές ανάγκες και ότι πρέπει να διασφαλιστεί η 
τήρηση των δεοντολογικών αρχών που διέπουν αυτές καθαυτές τις δοκιµές. 
 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι πρέπει να συσταθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΜΕΑ) µία 
επιτροπή παιδιατρικής, την οποία θεωρεί κατάλληλο µέσο για την εξασφάλιση ποιοτικής έρευνας βάσει 
επιστηµονικών και δεοντολογικών αρχών.  
 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τις προτεινόµενες διαδικασίες για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και υποστηρίζει 
ειδικότερα τη νέα διαδικασία άδειας κυκλοφορίας για παιδιατρική χρήση που προβλέπεται για τα φάρµακα που 
διατίθενται ήδη στην αγορά.  
 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί τον στόχο της παροχής ευρύτερων και περισσότερων πληροφοριών προς τους ιατρούς και 
το υγειονοµικό προσωπικό όσον αφορά τα φάρµακα και τις δοκιµές σε παιδιά, ακόµη και µέσω της 
διευρυµένης χρήσης της κοινοτικής βάσης δεδοµένων κλινικών δοκιµών (EudraCT)1. 
  

                                                      
1  European Clinical Trials Database 
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Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η διαρθρωµένη ανάλυση της επιδηµιολογικής κατάστασης των παιδιών, 
των θεραπευτικών προσεγγίσεων και των σηµερινών αδυναµιών όσον αφορά τη διαθεσιµότητα ιατρικών 
φαρµάκων, καθώς και του φαινοµένου της συνταγογράφησης φαρµάκων για παιδιατρική χρήση εκτός των 
ενδεδειγµένων χρήσεων. 
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά, κατά συνέπεια, στην Επιτροπή να αναλάβει τις κατάλληλες δράσεις µε σκοπό τη 
συγκρότηση δικτύου µεταξύ των αρµόδιων αρχών και των ειδικευµένων ερευνητικών κέντρων, προκειµένου 
να αποκτηθούν εµπεριστατωµένες γνώσεις όσον αφορά τους µηχανισµούς ζήτησης φαρµάκων και τις 
βέλτιστες θεραπευτικές αγωγές. 
 
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί, τέλος, να ενισχυθούν περισσότερο η συνεργασία µε τις ΜΚΟ και ο διάλογος µε τις 
αρµόδιες διεθνείς αρχές, προκειµένου να επισπευσθεί η έγκριση παιδιατρικών φαρµάκων.  
 

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

____________________________
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 

 
Κατάλογος των ψηφισµάτων και των αποφάσεων  

που εγκρίθηκαν , θέµατα που συζητήθηκαν στην Ολοµέλεια 
και συνέχειες που δόθηκαν 

 
 
 

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση : 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών 
 
 
 

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