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

Ευρωπαίων ∆ηµοκρατών 
PSE Οµάδα του Κόµµατος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών 
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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. 27/2005: Φιλανθρωπικές δράσεις το ∆εκέµβριο 2005·  
 

 Αριθ. 28/2005: Ειδικευµένη υπηρεσία σε θέµατα δηµοσιονοµικών παρατυπιών· 
 

Αριθ. 29/2005: Υπηρεσία ποδηλάτων·  
 

Αριθ. 30/2005: ∆ιατάξεις σχετικά µε τη σύνταξη αρχαιότητας που εφαρµόζονται στους βουλευτές των 
  κρατών µελών που προσχώρησαν στην ΄Ενωση την 1η Μαΐου 2004. 

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

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

Βρυξέλλες :  Κτίριο Paul-Henri Spaak 8B/66  Tél.  43722 
 
 
 
 _____________________ 
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∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΛΗΞΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 
 
 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
ΓΑΛΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 

 
 
 
Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 2005, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του διορισµού του κ.: 
 
 

M. Brice HORTEFEUX (PPE-DE/FR) 
 

 
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 Ιουνίου 2005. 
 

________________________ 
 

 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ 

ΓΑΛΛΟΥ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ 
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 22ας Ιουνίου 2005, έλαβε γνώση της 
εκλογής του 
 

κ.Jean-Pierre AUDY 
 

 
σε αντικατάσταση του κ. HORTEFEUX (PPE-DE/FR) µε ισχύ από 11ης Ιουνίου 2005. 
 

___________________________ 
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ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

ΙΤΑΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 
 
 
 
Κατά τη συνεδρίαση της 23ης Ιουνίου 2005, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του διορισµού του: 
 
 

κ. Antonio DE POLI (PPE-DE/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 11ης Μαΐου 2005. 
 

___________________________ 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 
 
 
 
Κατά τη συνεδρίαση της  6ης Ιουνίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση της απόφασης του : 
 

κ. Giovanni RIVERA 
 
 
να συγκαταλέγεται µεταξύ των Μη Εγγεγραµµένων βουλευτών (NI). 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
Κατά τη συνεδρίαση της 8ης Ιουνίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του 
γεγονότος ότι : 
 

ο κ. Roger HELMER (UK) 
 

από 8 Ιουνίου 2005 δεν ανήκει πλέον στην Οµάδα ΕΛΚ-Ε∆. 
 
 

_________________________ 
 
 
 
 
Κατά τη συνεδρίαση της 9ης Ιουνίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του γεγονότος ότι η  
 
 

κυρία Karin RESETARITS    (AT) 
 
 
προσχώρησε στην Οµάδα  ALDE µε ισχύ από της 8ης Ιουνίου 2005. 
 
 

____________________________ 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

που συστάθηκαν σύµφωνα µε τη ρύµθιση που ενέκρινε η ∆ιάσκεψη των Προέδρων (16.12.1999) 
(Κατάσταση στις  01/06/2005) 

 
 

ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

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

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

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

PPE-DE  
IND/DEM 
UEN 

BALTIC EUROPE 06/01/2005 BEAZLEY Christopher PPE/DE  
PSE 
ALDE 
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FEDERALIST INTERGROUP FOR THE EUROPEAN 
CONSTITUTION 

06/01/2005 LEINEN Jo PPE 
PSE 
ALDE 

TRADITIONAL NATIONAL MINORITIES 
CONSTITUTIONAL  REGIONS AND REGIONAL 
LANGUAGES 

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

CINEMA, AUDIOVISUAL POLICY AND CULTURAL 
DIVERSITY 

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

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

CONSERVATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN 
THE EUROPEAN PARLIAMENT 

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

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

DISABILITY INTERGROUP 20/01/2005 HOWITT Richard PPE/DE 
PSE 
ALDE 
GUE/NGL  
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TRADE UNION COORDINATION GROUP 20/01/2005 HUGHES Stephen PPE/DE                  

PSE 
GUE/NGL                         

ANTI-RACISM AND DIVERSITY 28/01/2005 MORAES Claude PSE            
ALDE 
GUE/NGL 

SME (SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURS) 28/01/2005 KARAS Othmar PPE/DE  
PSE 
IND/DEM 

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

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

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

CIEL ET ESPACE 09/03/2005 BUSQUIN Philippe PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL 
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GLOBALISATION INTERGROUP 30/03/2005 FORD Glyn PSE 

Verts/ALE 
GUE/NGL 

VITICULTURE-TRADITION-QUALITÉ 08/04/2005 LULLING Astrid PPE/DE 
IND/DEM 
UEN 
 

HEALTH AND CONSUMER 13/04/200 AYUSO GONZALEZ Pilar PPE/DE 
PSE 
Verts/ALE 

URBAN-LOGEMENT 13/04/2005 BEAUPUY Jean-Marie PPE/DE 
PSE 
ALDE 

AGEING 31/05/2005 VAN NISTELROOIJ 
Lambert 

PPE/DE 
PSE 
UEN 

 
 
 

_________________________________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                     Κατάσταση στις 24.06.2005 
 
 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Linda McAvan Σχέσεις ανάµεσα στην παραφυµατίωση των βοοειδών και 
την ασθένεια Crohns 

P-1900/05 

Dimitrios Papadimoulis Έκθεση για το βαµβάκι E-1901/05 

Panagiotis Beglitis ∆ιαδικασία διεθνών υιοθεσιών στη Ρουµανία E-1902/05 

Salvatore Tatarella ∆ιαφάνεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας E-1903/05 

Salvatore Tatarella Εφαρµογή προστατευτισµού από την Κίνα και υποτίµηση 
του κινεζικού Yuan 

E-1904/05 

Vittorio Agnoletto ΜΚΟ "Movimondo" και έρευνες της Επιτροπής 
(συνεργασία για την ανάπτυξη) 

E-1905/05 

Hélène Goudin Κοινοτικές ενισχύσεις εξαγωγών για µεταφορές ζώντων 
ζώων 

E-1906/05 

Kartika Liotard Η έρευνα της Επιτρόπου κ. Kroes σχετικά µε την επιδότηση 
των ζωολογικών κήπων Artis και Blijdorp 

P-1907/05 

Cristiana Muscardini Aφγανιστάν E-1908/05 

Cristiana Muscardini Το ζήτηµα του Αφγανιστάν E-1909/05 

Cristiana Muscardini Ασφάλεια των εργαζοµένων στον ανθρωπιστικό τοµέα E-1910/05 

Bart Staes Η τρίτη εκβάθυνση του δυτικού τµήµατος του ποταµού 
Σχάλδη και τα οικολογικά αντισταθµιστικά µέτρα στο 
πλαίσιο της δεύτερης εκβάθυνσης του δυτικού τµήµατος 
του Σχάλδη 

E-1911/05 

Nigel Farage Ασφάλεια E-1912/05 

Nigel Farage Ασφάλεια E-1913/05 

Nigel Farage Ασφάλεια E-1914/05 

Nigel Farage Ασφάλεια E-1915/05 

Nigel Farage Ασφάλεια E-1916/05 

Nigel Farage Ασφάλεια E-1917/05 

Nigel Farage Ασφάλεια E-1918/05 

Nigel Farage Ασφάλεια E-1919/05 

Nigel Farage Ασφάλεια E-1920/05 

Nigel Farage Ασφάλεια E-1921/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Nigel Farage Ασφάλεια E-1922/05 

Nigel Farage Ασφάλεια E-1923/05 

Nigel Farage Ασφάλεια E-1924/05 

Nigel Farage Ασφάλεια E-1925/05 

Nigel Farage Ασφάλεια E-1926/05 

Nigel Farage Ασφάλεια E-1927/05 

Nigel Farage Ασφάλεια E-1928/05 

Nigel Farage Ασφάλεια E-1929/05 

Nigel Farage Ασφάλεια E-1930/05 

Nigel Farage Ασφάλεια E-1931/05 

Nigel Farage Ασφάλεια E-1932/05 

Nigel Farage Ασφάλεια E-1933/05 

Nigel Farage Ασφάλεια E-1934/05 

Nigel Farage Ασφάλεια E-1935/05 

Nigel Farage Ασφάλεια E-1936/05 

Marco Pannella και Emma 
Bonino 

Παραβιάσεις των δικαιωµάτων του ανθρώπου στον 
ορεσίβιο πληθυσµό των οροπεδίων του Βιετνάµ 

E-1937/05 

Erik Meijer Οικονοµική ζηµία των παραµεθορίων περιοχών, των 
οποίων τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα χρησιµοποιούνται σε 
µεγάλο βαθµό από κατοίκους της άλλης πλευράς των 
συνόρων 

E-1938/05 

Paul van Buitenen Ανεξαρτησία των µελών επιστηµονικών επιτροπών και των 
εξωτερικών εµπειρογνωµόνων 

E-1939/05 

 Ακυρωθείσα ερώτηση P-1940/05 

Dimitrios Papadimoulis Eργαζόµενοι µε σύµβαση ορισµένου χρόνου P-1941/05 

Dimitrios Papadimoulis Μεταολυµπιακή χρήση των ολυµπιακών εγκαταστάσεων E-1942/05 

Dimitrios Papadimoulis Λουίς Ποσάδα Καρίλες E-1943/05 

Saïd El Khadraoui Ασφάλεια της αεροπορίας στην ΕΕ E-1944/05 

Roger Helmer Οδηγία σχετικά µε τις υπηρεσίες P-1945/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Michl Ebner Ταυτότητα ατόµου µε ειδικές ανάγκες E-1946/05 

Georgios Karatzaferis Προστασία θαλάσσιας χελώνας στη Ζάκυνθο E-1947/05 

Georgios Karatzaferis Πανσπερµία στοιχείων σχετικά µε την πορεία του Γ΄ΚΠΣ E-1948/05 

Georgios Karatzaferis Περίεργες τακτικές στην επιλογή προσωπικού  από το 
ΑΣΕΠ στην Ελλάδα 

E-1949/05 

Simon Coveney Νόµοι παραγραφής χρεών E-1950/05 

Roberta Angelilli Πόροι για την κατασκευή ενός πολυλειτουργικού 
αµφιθεάτρου 

E-1951/05 

Roberta Angelilli Χρηµατοδότηση για την επαναλειτουργία του παλαιού 
εργοστασίου χαρτοποιίας στο Subiaco 

E-1952/05 

Bart Staes Επέκταση του φλαµανδικού διατάγµατος για τους λιµένες E-1953/05 

Othmar Karas Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 περί απαλλαγής κατά 
κατηγορία (GVO) για τον τοµέα της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας. Άρση της ρήτρας τόπου 
εγκατάστασης 

P-1954/05 

Mario Borghezio Ο διπλός µισθός των σωµατοφυλάκων του Προέδρου 
Μπαρόζο δεν τηρεί τις προδιαγραφές που ορίζει ο 
Κανονισµός Υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

P-1955/05 

Othmar Karas Ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά πληρωµών E-1956/05 

Michl Ebner Περιφερειακός φόρος επί των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων IRAP 

E-1957/05 

Georgios Karatzaferis Πρόοδος έργων χρηµατοδοτούµενων από το Ταµείο 
Συνοχής στην Ελλάδα 

E-1958/05 

Georgios Karatzaferis Ευθύνες των υπηρεσιών της Επιτροπής για την πληµµελή 
εκτέλεση έργων του Γ' ΚΠΣ στην Ελλάδα 

E-1959/05 

Georgios Karatzaferis Ορισµός του "ευρωπαϊκού κράτους" και δυνατότητα του 
Ισραήλ και της Αρµενίας να γίνουν δεκτές στην Ενωση 

E-1960/05 

Kathy Sinnott Ιστοί τηλεπικοινωνιών E-1961/05 

Cristiana Muscardini Η σοβαρότητα της κατάστασης στην Ερυθραία E-1962/05 

Esko Seppänen Λήπτες αγροτικών ενισχύσεων P-1963/05 

Bart Staes Οι έλεγχοι ασφάλειας των αεροσκαφών P-1964/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Dimitrios Papadimoulis Μεταφορές ζώων συντροφιάς E-1965/05 

Cecilia Malmström Πολιτικοί κρατούµενοι στο Ιράν E-1966/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Κακοµεταχείριση των Ροµά από τη ρουµανική αστυνοµία E-1967/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Μέτρα για την εκπαίδευση ενηλίκων Ροµά στη Ρουµανία E-1968/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven ∆υνατότητες της ρουµανικής Εθνικής Υπηρεσίας για τους 
Ροµά 

E-1969/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven ∆ιακρίσεις κατά των Ροµά στην Πολωνία E-1970/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Εξαναγκαστικές εξώσεις οικογενειών Ροµά στην Τσεχική 
∆ηµοκρατία 

E-1971/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Υγειονοµική περίθαλψη των Ροµά στη Ρουµανία E-1972/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Υγειονοµική περίθαλψη των Ροµά στη Σλοβακία E-1973/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Συνθήκες στέγασης των Ροµά στη Σερβία-Μαυροβούνιο E-1974/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Ροµά χωρίς πιστοποιητικά ιθαγένειας και ταυτότητες στην 
Κροατία 

E-1975/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Παραµέληση των κοινοτήτων των Ροµά και των Τσιγγάνων 
στην Αλβανία 

E-1976/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Προσωπικά έγγραφα και πιστοποιητικά ιδιοκτησίας των 
Ροµά στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

E-1977/05 

Bart Staes Πρόσβαση του κοινού στις εκθέσεις SAFA E-1978/05 

Konrad Szymański Επιχειρήσεις των γερµανικών τελωνειακών αρχών στο 
Οπόλε και την Κάτω Σιλεσία 

E-1979/05 

Elisabeth Jeggle Εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1782/2003 - αξιώσεις 
για την παροχή ενισχύσεων σε Ελβετούς γεωργούς 

P-1980/05 

Rebecca Harms "Περιστατικό" στη βρετανική µονάδα επεξεργασίας 
πλουτωνίου THORP στις 20 Απριλίου 2005 

P-1981/05 

Ingeborg Gräßle Χρηµατική βοήθεια για την καταστροφή από το τσουνάµι E-1982/05 

Alyn Smith Η δηµοπράτηση της γραµµής φεριµπότ της Caledonian 
MacBrayne στα νησιά Clyde και Hebrides 

E-1983/05 

Alyn Smith Το µέλλον των γραµµών φεριµπότ Caledonian MacBrayne 
στα νησιά  Clyde και Hebrides 

E-1984/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Alyn Smith Γραµµές φεριµπότ της εταιρείας Caledonian MacBrayne 
στη Σκωτία 

E-1985/05 

Hiltrud Breyer Βιοµηχανικοί σωµατιδιακοί ρύποι στο Duisburg E-1986/05 

Georgios Karatzaferis Καταστροφές στα Γλυπτά του Παρθενώνα E-1987/05 

Georgios Karatzaferis ∆απάνες ΕΤΠΑ για έργα στην Ελλάδα το 2004 E-1988/05 

Kathy Sinnott Lloyd's E-1989/05 

Neil Parish Επιστροφές κατά την εξαγωγή βοοειδών στη Μέση 
Ανατολή 

E-1990/05 

Vittorio Agnoletto Σχέσεις ΕΕ και Νικαράγουας και κρίση του "Nemagon" 
στον τοµέα της µπανάνας 

E-1991/05 

Anneli Jäätteenmäki Οι συνθήκες εργασίας των προσωρινώς απασχολουµένων 
και η εποπτεία της χρήσης προσωρινώς απασχολουµένων 

P-1992/05 

Georgios Karatzaferis Επίδειξη µόδας µε ηµίγυµνα µοντέλα σε Χριστιανιακό Ναό 
στην Κωνσταντινούπολη 

E-1993/05 

Georgios Karatzaferis Επίδειξη µόδας µε ηµίγυµνα µοντέλα σε Χριστιανιακό Ναό 
στην Κωνσταντινούπολη 

E-1994/05 

Richard Corbett Η κατάσταση των Ρόµα στη Ρουµανία E-1995/05 

Duarte Freitas Θαλάσσια µεταφορά ζώντων κατοικίδιων ζώων P-1996/05 

Bernat Joan i Marí Παγετός και ξηρασία στην Ισπανία E-1997/05 

Paul Rübig Ψήφισµα µε αίτηµα την απονοµή των τίτλων "Bachelor 
professional" και "Master professional" στους Αυστριακούς 
αρχιτεχνίτες και µηχανικούς ΑΤΣ (Ανώτερες Τεχνικές 
Σχολές) αντίστοιχα 

E-1998/05 

Christopher Heaton-Harris, 
Malcolm Harbour και Zuzana 
Roithová 

Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε την οδηγία για τα 
επαγγελµατικά προσόντα 

E-1999/05 

Paulo Casaca Χρήση παρασυρόµενων διχτυών από ιταλικά σκάφη E-2000/05 

Mario Borghezio Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό της κατά της 
κινέζικης οικονοµικής κατασκοπείας 

E-2001/05 

Mario Borghezio Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό της κατά της 
κινέζικης οικονοµικής κατασκοπείας 

E-2002/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Monica Frassoni ∆ιάκριση κατά των ατόµων µε µητρική γλώσσα 
διαφορετική της αγγλικής 

E-2003/05 

Hélène Goudin Αλιευτική πολιτική της ΕΕ E-2004/05 

Hélène Goudin Εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας E-2005/05 

Andreas Mölzer Γερµανική µειονότητα στη Σλοβενία P-2006/05 

Geoffrey Van Orden Ο κανονισµός αριθ. 785/2004 και η καθήλωση στο έδαφος 
ιστορικού αεροσκάφους 

P-2007/05 

Mogens Camre Εκποµπές του επίσηµου τηλεοπτικού καναλιού της 
Παλαιστινιακής Αρχής 

E-2008/05 

Mogens Camre Η βούληση της ΕΕ να καταπολεµήσει τις αντιδράσεις που 
εκδηλώνουν οι πολίτες απέναντι στις σοβαρές 
εγκληµατικές πράξεις 

E-2009/05 

Sir Robert Atkins Αυξηµένες απαιτήσεις ασφάλισης σχετικά µε αεροπλάνα 
"εποχής" που προκύπτουν από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
785/2004 

E-2010/05 

Antonio Tajani και άλλοι Οι δηλώσεις της Επιτρόπου Kroes και οι υποθέσεις BNL 
και Antonveneta 

E-2011/05 

Georgios Karatzaferis Καταγγελίες της ελληνικής κυβέρνησης για "διαχειριστικά 
και κατασκευαστικά εγκλήµατα" σε έργα του Γ' ΚΠΣ 

E-2012/05 

Georgios Karatzaferis Εργα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) στην 
Ελλάδα 

E-2013/05 

Georgios Karatzaferis Τιµή του γάλακτος στην Ελλάδα E-2014/05 

Bart Staes Αναµετάδοση του τηλεοπτικού σήµατος του NTDTV µέσω 
του Eutelsat 

E-2015/05 

Erik Meijer και Kartika Liotard Μεταπώληση µεταχειρισµένων ηλεκτρικών συσκευών µε 
σκοπό την αποσυναρµολόγησή τους στον Τρίτο Κόσµο 
αντί για την οικολογική τους διάθεση 

E-2016/05 

Ioannis Varvitsiotis και Georgios 
Papastamkos 

∆ικαιώµατα του Ανθρώπου στην Τουρκία E-2017/05 

Ioannis Kasoulides Επιστολή Barbaso στην εφηµερίδα Φιλελεύθερος E-2018/05 

Alyn Smith Ποιότητα του αέρα στο East Lothian της Σκοτίας E-2019/05 

Ilda Figueiredo Περιβαλλοντικό πρόγραµµα και οι δηµοτικές αρχές της 
Αλµάντα 

E-2020/05 

Ilda Figueiredo Ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στην πολυεθνική επιχείρηση 
Lear 

E-2021/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Ilda Figueiredo ∆ιακρίσεις κατά των γυναικών στον αθλητισµό E-2022/05 

Elizabeth Lynne Ώρες εργασίας P-2023/05 

Ivo Belet Παράπονα σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία αθλητών P-2024/05 

Antolín Sánchez Presedo Εκτέλεση των έργων κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg III 
ως µέρος του προγράµµατος Ισπανία-Πορτογαλία, 
υποπρόγραµµα 1: Γαλικία-Βόρεια Πορτογαλία 

E-2025/05 

María Badía i Cutchet Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως µάθηµα E-2026/05 

Mathieu Grosch Στρέβλωση του ανταγωνισµού - κρατική ενίσχυση E-2027/05 

Geoffrey Van Orden Αξιολόγηση αντικτύπου και διαβουλεύσεις µε τη 
βιοµηχανία 

E-2028/05 

Alyn Smith Βοηθητικά πολεµικά σκάφη E-2029/05 

Dirk Sterckx Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων των νέων 
κρατών µελών 

P-2030/05 

Alyn Smith Αεροπορικά τέλη για τις Νήσους Shetland, Orkney και 
Western 

E-2031/05 

Alyn Smith Κοινοτική ενίσχυση για αεροπορικές γραµµές για 
µεταφορές ζωτικής σηµασίας για τις Νήσους Shetland, 
Orkney και Western 

E-2032/05 

Alyn Smith Πτήσεις στις Νήσους Shetland, Orkney και Western από 
την ηπειρωτική Σκοτία 

E-2033/05 

Christine De Veyrac Ντόχα - εµπορικές διαπραγµατεύσεις E-2034/05 

Mario Borghezio ∆εκαπέντε χιλιάδες λαθραίοι µετανάστες στις ιταλικές 
ακτές: στήριξη της Ένωσης προς την Ιταλία για την 
αντιµετώπιση µιας κατάστασης επείγουσας ανάγκης 

E-2035/05 

Mario Borghezio ∆εκαπέντε χιλιάδες λαθραίοι µετανάστες στις ιταλικές 
ακτές: στήριξη της Ένωσης προς την Ιταλία για την 
αντιµετώπιση µιας κατάστασης επείγουσας ανάγκης 

E-2036/05 

Sergio Berlato Ασφάλεια σε οδικές σήραγγες E-2037/05 

Edith Mastenbroek Επιπτώσεις του τροποποιηµένου δηµοσιονοµικού 
κανονισµού στις αιτήσεις χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του  
Προγράµµατος για Ασφαλέστερο ∆ιαδίκτυο 

E-2038/05 

Erik Meijer Η αποδοχή της οµοσπονδιακής δοµής και της 
διαφορετικότητας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ως µόνιµη 
συµβολή στην αµοιβαία συµφιλίωση και σε µία ειρηνική 
ενσωµάτωση στην ΕΕ 

E-2039/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Riitta Myller Ελεύθερη κυκλοφορία των παικτών πετοσφαίρισης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

E-2040/05 

Véronique De Keyser Ίση µεταχείριση των µη οµολογιακών οργανώσεων. 
Τήρηση του άρθρου 52 της µελλοντικής συνθήκης για το 
Σύνταγµα της Ευρώπης 

P-2041/05 

Robert Goebbels Απελευθέρωση του τοµέα των τυχερών παιχνιδιών E-2042/05 

Manolis Mavrommatis Σε κίνδυνο η χλωρίδα της Ευρώπης E-2043/05 

Paulo Casaca Υποχρεωτική κινητικότητα στην περίπτωση ευαίσθητων 
θέσεων 

E-2044/05 

Maria Matsouka Οι υψηλές εξαγωγικές επιδόσεις της Κίνας και οι άθλιες 
συνθήκες εργασίας των κινέζων εργαζοµένων 

E-2045/05 

Maria Matsouka Η απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των εµπορικών 
καταστηµάτων, απειλεί µε εξαφάνιση τις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

E-2046/05 

Caroline Jackson Εξαίρεση επιβραδυντικού φλόγας, του οποίου ο κίνδυνος 
έχει αξιολογηθεί, από την κοινοτική οδηγία για τα 
ηλεκτρονικά είδη και τις επικίνδυνες ουσίες 

E-2047/05 

Glenys Kinnock Η αντιµετώπιση του ιού HIV / AIDS στη Λιβύη E-2048/05 

Alyn Smith Η Σύνοδος της G8 στο Γκλένιγκλς, Σκωτία E-2049/05 

Alyn Smith Εκστρατεία "Ας κάνουµε τη φτώχεια παρελθόν" E-2050/05 

Alyn Smith Μαλάουι E-2051/05 

Alyn Smith Γραπτή δήλωση σχετικά µε τον συνασπισµό "Ας κάνουµε 
τη φτώχεια παρελθόν" 

E-2052/05 

Alyn Smith Άρση του χρέους E-2053/05 

Alyn Smith Το σκωτσέζικο βοδινό κρέας και η άρση της απαγόρευσης 
σχετικά µε το βοδινό κρέας στην Ευρώπη 

E-2054/05 

Alyn Smith Άρση της απαγόρευσης των εξαγωγών βοδινού κρέατος 
από τη Σκωτία 

E-2055/05 

Eva Lichtenberger Πρωτόκολλα για τη Σύµβαση των Άλπεων P-2056/05 

Jean Lambert Επίπεδα ατµοσφαιρικής ρύπανσης στο Λονδίνο P-2057/05 

Hiltrud Breyer Ψηφιακή µετάδοση E-2058/05 

Umberto Guidoni Χρηµατοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων E-2059/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Umberto Guidoni Κίνδυνος για την υγεία από τους γενετικά τροποποιηµένους 
οργανισµούς της Monsanto 

E-2060/05 

Umberto Guidoni Οι γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί της Monsanto: µία 
απειλή για την υγεία 

E-2061/05 

Mario Borghezio Προσπάθεια της τουρκικής κυβέρνησης να αποτρέψει τη 
διεξαγωγή συνεδρίου στην Κωνσταντινούπολη για τη 
γενοκτονία των Αρµενίων 

E-2062/05 

 Ακυρωθείσα ερώτηση P-2063/05 

Salvador Garriga Polledo ∆όλια χρήση των κονδυλίων ΕΤΠΑ E-2064/05 

Kyriacos Triantaphyllides Χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την 
αποναρκοποίηση της Νεκρής Ζώνης 

E-2065/05 

Kyriacos Triantaphyllides Χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 
πολεοδοµικό σχέδιο Nicosia Master Plan 

E-2066/05 

Paulo Casaca Ιταλικοί κανονισµοί για τα παρασυρόµενα δίχτυα E-2067/05 

Paulo Casaca Παρασυρόµενο δίχτυ σκοτώνει 13 δελφίνια και µία µικρή 
φάλαινα στα παράλια της Σαµοθράκης 

E-2068/05 

Romano La Russa Κρίση στις αγορές οπωροκηπευτικών E-2069/05 

Koenraad Dillen Λογοκρισία στην Τουρκία E-2070/05 

Margrietus van den Berg και Jan 
Wiersma 

Κατάσταση των προσφύγων της Βόρειας Κορέας στην 
Κίνα 

E-2071/05 

David Hammerstein Mintz Συµβατότητα των οικιστικών σχεδίων της Περιφέρειας της 
Βαλένθια (Ισπανία) µε τις Οδηγίες περί υδάτων και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

P-2072/05 

Jens-Peter Bonde Περιφερειακές ενισχύσεις E-2073/05 

Terence Wynn Οδηγία για τα προϊόντα του τοµέα δοµικών κατασκευών E-2074/05 

Paul van Buitenen Clearstream, Menatep και Bolkestein E-2075/05 

Bart Staes Η κατάσταση των τσετσένων προσφύγων στη Γεωργία E-2076/05 

Bart Staes Η κατάσταση των τσετσένων προσφύγων στη Γεωργία E-2077/05 

Saïd El Khadraoui Οι διαπραγµατεύσεις του Mercosur, οι εισαγωγές 
θαλασσίου άλατος από την Βραζιλία 

P-2078/05 

Anne Van Lancker Οι διαπραγµατεύσεις του Mercosur, οι εισαγωγές 
θαλασσίου άλατος από την Βραζιλία 

P-2079/05 

Simon Busuttil Κρατικές οµολογίες της Αργεντινής E-2080/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Gay Mitchell ΕΚΤ E-2081/05 

Bart Staes Βελτίωση της νοµοθεσίας για τις αµυντικές εξαγωγές και 
την ανίχνευση και σήµανση όπλων 

E-2082/05 

Monica Frassoni Έγκριση του σχεδίου πόλεως του ∆ήµου Domus de Maria 
και έναρξη έργων για γήπεδο γκολφ χωρίς αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων-Σαρδηνία, Ιταλία 

P-2083/05 

Daniel Caspary Λαθρεµπόριο τσιγάρων από την Κίνα στην ΕΕ P-2084/05 

Satu Hassi Μήπως πρέπει να υπάρξουν κοινές οριακές τιµές για την 
κατηγοριοποίηση της µόλυνσης από τριβουτυλτίνη εντός 
της ΕΕ; 

P-2085/05 

Dimitrios Papadimoulis Συµφωνία του Ο.Τ.Ε P-2086/05 

Karin Jöns Μεταβίβαση και αποθήκευση δεδοµένων κατά την 
συµπλήρωση προτύπων εγγράφων του Europass στο 
διαδίκτυο (http://europass.cedefop.eu.int) 

E-2087/05 

Eija-Riitta Korhola Η προσχώρηση της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση E-2088/05 

Graham Watson Ασφαλιστικές επιβαρύνσεις στην ηπειρωτική Ευρώπη E-2089/05 

Jules Maaten Ποιότητα του αέρα (Οδηγία 96/62/ΕΚ και θυγατρικές 
οδηγίες) 

E-2090/05 

Ivo Belet Κυότο, αποχώρηση από την πυρηνική ενέργεια και τιµή του 
ηλεκτρικού ρεύµατος 

E-2091/05 

Ivo Belet Interreg και ποδόσφαιρο E-2092/05 

Ivo Belet Ο εφιάλτης του ∆αρβίνου και η αλιευτική πολιτική στην 
Τανζανία 

E-2093/05 

Erik Meijer Παρεµπόδιση ενός λεωφορείου µε µαθητές από οικογένειες 
µεταναστών από τις Κάτω Χώρες, οι οποίοι 
πραγµατοποιούσαν επίσκεψη στο πρώην στρατόπεδο 
συγκέντρωσης του Άουσβιτς, στα πολωνογερµανικά 
σύνορα 

E-2094/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna ∆ιαπραγµατευτική εντολή για τη σύναψη αλιευτικής 
συµφωνίας ΕΕ - Μαρόκου 

P-2095/05 

Sebastiano Musumeci Ασφάλεια στα παρισινά ξενοδοχεία P-2096/05 

José Ribeiro e Castro Koύβα - Mηνιαίες συναντήσεις µε την αντιπολίτευση P-2097/05 

Emma Bonino Κόστος των κοινοβουλευτικών συνόδων στο Στρασβούργο P-2098/05 

Marco Pannella Κόστος των κοινοβουλευτικών συνόδων στο Στρασβούργο P-2099/05 

http://europass.cedefop.europa.eu
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

David Hammerstein Mintz Μετατροπή του νότιου αυτοκινητοδρόµου M-30 στη 
Μαδρίτη: νότια παράκαµψη 

E-2100/05 

Albert Deß Τέλη για την χρησιµοποίηση των αυτοκινητόδροµων στην 
Γερµανία (επιβολή διοδίων, σύστηµα Toll Collect) 

E-2101/05 

Nigel Farage Οµάδα πολιτικής ανάλυσης E-2102/05 

Jean-Luc Bennahmias Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την 
εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων 
σχεδίων και προγραµµάτων 

E-2103/05 

Jean-Luc Bennahmias Κατάσταση της καταχώρισης του µελιού µε την ονοµασία 
"Miel de Provence" ως προϊόντος ΠΓΕ 

E-2104/05 

Marco Pannella Ολοκλήρωση του Πολυπεριφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος "Υδάτινοι Πόροι" (Ιταλία, Στόχος 1) στο 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 1994-1999 

E-2105/05 

Sebastiano Musumeci Φορολογικά πλεονεκτήµατα για επενδύσεις στη νότια 
Ευρώπη 

E-2106/05 

Adriana Poli Bortone ∆ολοφονία του Daniele Caiaffa - πρόγραµµα Erasmus E-2107/05 

José Ribeiro e Castro Κούβα - Μηνιαία συνάντηση µε την αντιπολίτευση E-2108/05 

Béla Glattfelder Καταχρήσεις όσον αφορά το εµπόριο µε αλκοολούχα ποτά 
φρούτων στη Ρουµανία 

P-2109/05 

Georgios Karatzaferis Απογραφή των µειονοτήτων που διαβιούν στην Αλβανία P-2110/05 

Glenys Kinnock ∆ίκαιο ευρεσιτεχνίας της Ινδίας P-2111/05 

Karl-Heinz Florenz Επανακατεργασία χρησιµοποιηµένων πετρελαιοειδών στην 
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας 

E-2112/05 

Georgios Karatzaferis ∆ιαµαρτυρία κοινωνικών φορέων της Εύβοιας για τη 
διαδροµή Σχηµατάρι-Χαλκίδα 

E-2113/05 

Georgios Karatzaferis Λόγοι µονοµερούς περικοπής εκ µέρους της Ελλάδος 
πόρων που εδικαιούτο από το Γ' ΚΠΣ 

E-2114/05 

Glenys Kinnock Παρακολούθηση της προόδου σε σχέση µε τους 
αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας 

E-2115/05 

Glenys Kinnock και Proinsias De 
Rossa 

Επιθέσεις κατά πολιτών Shan στη Βιρµανία E-2116/05 

Marco Rizzo Thalidomid (Contergan) E-2117/05 

Ivo Belet Φόροι επί της ανατίµησης στις πωλήσεις ακινήτων στην 
Ισπανία 

E-2118/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Joseph Muscat Μετάφραση και διερµηνεία P-2119/05 

Marie Isler Béguin Παροχή επείγουσας βοήθειας για τον Νίγηρα και το Μαλί P-2120/05 

Armando Dionisi Τα ειρηνοδικεία στην Ευρώπη P-2121/05 

Hiltrud Breyer Παράνοµες εισαγωγές γενετικά τροποποιηµένου 
καλαµποκιού από τις ΗΠΑ 

E-2122/05 

Hiltrud Breyer Ρύπανση της ατµόσφαιρας µε διοξείδιο του θείου από το 
συγκρότηµα βιοµηχανιών ενέργειας Maritsa East στη 
Βουλγαρία 

E-2123/05 

Georgios Karatzaferis Ο νέος Τουρκικός Ποινικός Κώδικας αντιγράφει τον... 
Μουσολίνι (!) 

E-2124/05 

Georgios Karatzaferis Απογραφή των θρησκευτικών και άλλων µειονοτήτων  της 
Τουρκίας 

E-2125/05 

Robert Evans Χριστιανοί στην Ερυθραία E-2126/05 

Robert Evans Μεννονίτες Χριστιανοί στο Βιετνάµ E-2127/05 

Cristiana Muscardini Συναγερµός ενόψει του νέου νοµίσµατος της τουρκικής 
λίρας 

E-2128/05 

Joachim Wuermeling Πιστοποιητικά συµβατότητας ελαστικών των µοτοσικλετών 
στην Γερµανία 

E-2129/05 

Michael Cramer Μέτρα για την αντιµετώπιση της ύφεσης των θαλασσίων 
διαµετακοµιστικών µεταφορών 

E-2130/05 

Michael Cramer Επιλεξιµότητα του προγράµµατος "Στουτγάρδη 21" για 
ένταξη στο ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Παρισιού - Μπρατισλάβας 
(αριθ. 17) 

E-2131/05 

Elspeth Attwooll Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες E-2132/05 

Elspeth Attwooll Οδηγία για τα βιοκτόνα προϊόντα E-2133/05 

Mario Borghezio Έναρξη ισχύος στην Τουρκία ενός νέου ποινικού κώδικα 
που διατηρεί την ποινή φυλάκισης για τα αδικήµατα του 
Τύπου 

E-2134/05 

Mario Borghezio Θέση σε ισχύ του νέου τουρκικού ποινικού νόµου, στον 
οποίο προβλέπεται εφεξής η σύλληψη δηµοσιογράφων 
λόγω αξιόποινων πράξεων που αφορούν την ελευθερία του 
Τύπου 

E-2135/05 

Monica Frassoni Εγκατάσταση υποδοχής υγροποιηµένου φυσικού αερίου σε 
περιοχή του Natura 2000 (επαρχία του Rovigo) 

E-2136/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Daniel Caspary Ευρωπαϊκά σχολεία E-2137/05 

Antoine Duquesne Μετάβαση στους κανόνες ∆ΠΧΠ E-2138/05 

Dimitrios Papadimoulis Σύµβαση για το ∆ίκαιο της Θάλασσας και Εσθονία E-2139/05 

Dimitrios Papadimoulis Εφαρµογή της Οδηγίας 2003/9/ΕΟΚ στην Ελλάδα σχετικά 
µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων 
ασυλία 

E-2140/05 

Dimitrios Papadimoulis Συνάντηση Τσέρτοφ µε ευρωπαίους αξιωµατούχους E-2141/05 

Elspeth Attwooll ∆ιαπραγµατεύσεις µε τον ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις της 
αλιείας 

E-2142/05 

Christofer Fjellner Μονοπωλιακή θέση της σουηδικής εταιρείας Apoteket AB P-2143/05 

Gay Mitchell Βοµβιστικές επιθέσεις στο ∆ουβλίνο και στο Monaghan E-2144/05 

Paul van Buitenen Είσπραξη του ΦΠΑ από το δίκτυο των γραφείων πώλησης 
της ΥΕΕΕΚ 

E-2145/05 

Paul van Buitenen Σύγκρουση συµφερόντων E-2146/05 

Bart Staes Konzo E-2147/05 

Jonas Sjöstedt Χρηµατοδοτήσεις έργων για το πρόγραµµα Ζωή-
Περιβάλλον 

E-2148/05 

Bill Newton Dunn Οδηγία για το χρόνο εργασίας P-2149/05 

Gary Titley ∆Ε∆-Μεταφορών P-2150/05 

Georgios Karatzaferis Αδιαφανείς διαδικασίες ΑΣΕΠ E-2151/05 

Alyn Smith Να καταστήσουµε τη φτώχεια παρελθόν E-2152/05 

Alyn Smith ∆ιαγραφή του χρέους E-2153/05 

Erik Meijer Μόνιµη προσβασιµότητα των αρχείων των µυστικών 
υπηρεσιών ως πηγή για ερευνητές και ιστορικούς που 
µελετούν αντιπολιτευτικά κινήµατα. 

E-2154/05 

Erik Meijer και Kartika Liotard Μείωση της σχολικής απόδοσης των παιδιών εξαιτίας του 
θορύβου των αεροσκαφών και προοπτική σηµαντικής 
αύξησης της απόστασης µεταξύ πολεοδοµικών 
συγκροτηµάτων και αεροδροµίων. 

E-2155/05 

Erik Meijer και Kartika Liotard Αισιόδοξες προοπτικές σχετικά µε τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της προώθησης του αεροσκάφους Airbus A380 
και η αναγκαιότητα ενός περαιτέρω περιορισµού αυτών 
των επιπτώσεων 

E-2156/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Erik Meijer και Kartika Liotard Ελάχιστη συµβολή της πυρηνικής ενέργειας στη µείωση 
της εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα και οικονοµική 
ενίσχυση για την κατασκευή νέων πυρηνικών σταθµών στη 
Φινλανδία 

E-2157/05 

Alyn Smith Ευρωπαϊκή βιοµηχανία κινηµατογράφου E-2158/05 

Alyn Smith Η µεταρρύθµιση των κρατικών ενισχύσεων και η 
ευρωπαϊκή βιοµηχανία κινηµατογράφου 

E-2159/05 

Joan Calabuig Rull Κινεζικές εισαγωγές στον τοµέα της υπόδησης P-2160/05 

Mogens Camre Θεµελιώδη δικαιώµατα ελευθερίας στην Τουρκία E-2161/05 

Mogens Camre Βάναυση µεταχείριση ζώων στην Ισπανία E-2162/05 

Jens-Peter Bonde ∆ώρα και ταξίδια που προσφέρονται στους Επιτρόπους E-2163/05 

Konstantinos Hatzidakis Θεολογική Σχολή Χάλκης E-2164/05 

Konstantinos Hatzidakis Επικίνδυνα παιχνίδια από Νοτιανατολική Ασία E-2165/05 

Georgios Karatzaferis Απόρριψη του Ευρωσυντάγµατος από τη Γαλλία και την 
Ολλανδία 

E-2166/05 

Georgios Karatzaferis Απόρριψη του Ευρωσυντάγµατος από τη Γαλλία και την 
Ολλανδία 

E-2167/05 

Alyn Smith Πράσινο Βιβλίο σχετικά µε τις συµπράξεις δηµοσίου και 
ιδιωτικού τοµέα 

E-2168/05 

Alyn Smith Ανανεώσιµες µορφές ενέργειας στη Σκωτία E-2169/05 

Alyn Smith Ανάπτυξη των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας στη Σκωτία E-2170/05 

Alyn Smith Συµµετοχή της Εκτελεστικής Αρχής της Σκωτίας στις 
συνεδριάσεις του Συµβουλίου 

E-2171/05 

Alyn Smith Συµµετοχή της Εκτελεστικής Αρχής της Σκωτίας στις 
οµάδες εργασίας του Συµβουλίου 

E-2172/05 

Alyn Smith Εκπροσώπηση των αποκεντρωµένων κυβερνήσεων στο 
Συµβούλιο 

E-2173/05 

Alyn Smith Εκπροσώπηση της Εκτελεστικής Αρχής της Σκωτίας στις 
συνεδριάσεις του Συµβουλίου 

E-2174/05 

Alyn Smith Προστασία των καταναλωτών: παραπλανητική διαφήµιση 
βόειου κρέατος 

E-2175/05 

Alyn Smith Το Πρόγραµµα της Χάγης E-2176/05 

Alyn Smith Αναγνώριση του νοµικού συστήµατος της Σκωτίας E-2177/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Bart Staes Ανθρώπινα δικαιώµατα στην Τουρκία E-2178/05 

Bart Staes Ανθρώπινα δικαιώµατα στην Τουρκία E-2179/05 

Alyn Smith Συνάντηση κορυφής της οµάδας G8 στη Σκωτία E-2180/05 

Willy Meyer Pleite Εκτέλεση των έργων τροποποίησης της παρακαµπτηρίου 
οδού Μ-30 στο νότιο τµήµα της Μαδρίτης, στο πλαίσιο του 
προγράµµατος Νότια Παράκαµψη (Bypass Sur) 

P-2181/05 

James Allister Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα P-2182/05 

Stefano Zappalà Μετανάστευση στην ΕΕ P-2183/05 

Bernat Joan i Marí ∆ιέλευση συνόρων και διακριτικό σήµα των οχηµάτων E-2184/05 

Richard Seeber Περιορισµός της ιδιοκτησίας για αλλοδαπούς ιδιοκτήτες 
θαλαµηγών στην Κροατία 

E-2185/05 

Richard Seeber Υποχρέωση τοποθέτησης σηµαίας, εισαγωγής και 
νηολόγησης στην Κροατία για θαλαµηγούς που 
χρησιµοποιούνται επαγγελµατικά µε ναύλωση. 

E-2186/05 

Dimitrios Papadimoulis ∆ιάθεση τοξικών φαρµάκων της εταιρίας "∆ΙΑΝΑ ΑΒΕΕ" E-2187/05 

Albert Maat και Lambert van 
Nistelrooij 

Χρηµατοδότηση κτηνιατρικής έρευνας E-2188/05 

Jan Mulder Επιβολή δασµού στις εισαγωγές σολωµού από τρίτες χώρες E-2189/05 

Hynek Fajmon Το δικαίωµα της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας να µην αποδέχεται 
ορισµένες αιτήσεις για γεωργική χρηµατοδότηση 

E-2190/05 

Dimitrios Papadimoulis και 
Umberto Guidoni 

Παρουσία συµβόλων γεωγραφικών µορφωµάτων σε 
γραφείο υπαλλήλου της Επιτροπής 

E-2191/05 

Charles Tannock και Alfred 
Gomolka 

Η δίκη του Valery Pasat στη Μολδαβία E-2192/05 

Cristiana Muscardini και άλλοι Το ευρώ, η ΕΚΤ και η οικονοµική κρίση E-2193/05 

Cristiana Muscardini και άλλοι Ευρώ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οικονοµική κρίση E-2194/05 

Bart Staes Ευαισθητοποίηση σχετικά µε τη χρήση αντιβιοτικών E-2195/05 

Sylwester Chruszcz και Jaromír 
Kohlíček 

Προστασία εθνοτικών µειονοτήτων  - Απαγόρευση της 
σοραβικής γλώσσας στο οικοτροφείο για άτοµα µε 
αναπηρίες Maria-Martha-Haus στην πόλη Panschwitz-
Kuckau (Σαξονία, Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της 
Γερµανίας) 

E-2196/05 

Ashley Mote Ζάχαρη στην Εσθονία P-2197/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

David Hammerstein Mintz Καταστροφή του ΤΚΣ "Παραλίες Sotavento de Jandía" 
(Fuerteventura) 

E-2198/05 

Konstantinos Hatzidakis Κρίση στον ευρωπαϊκό κλάδο υπόδησης λόγω της 
εισαγωγής κινέζικων υποδηµάτων 

E-2199/05 

Ashley Mote Οδηγία για την ασφάλιση και Names της Lloyds E-2200/05 

Ashley Mote Καλίνινγκραντ E-2201/05 

Karin Scheele Ραδιενεργά απόβλητα στον IFIN στο Βουκουρέστι P-2202/05 

Martine Roure, Giovanni Fava 
και Wolfgang Kreissl-Dörfler 

Απαγωγές προσώπων από το έδαφος κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και µεταφορά τους υπό κράτηση προς 
τρίτες χώρες 

E-2203/05 

Martine Roure, Giovanni Fava 
και Wolfgang Kreissl-Dörfler 

Απαγωγές προσώπων από το έδαφος κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και µεταφορά τους υπό κράτηση προς 
τρίτες χώρες 

E-2204/05 

Monica Frassoni Εφαρµογή της οδηγίας 2000/76/ΕΚ σχετικά µε την 
αποτέφρωση των αποβλήτων στην Ιταλία 

E-2205/05 

José Ribeiro e Castro Τυχερά παιχνίδια - Μελέτη σχετικά µε τα τυχερά παιχνίδια 
στην εσωτερική αγορά (MARK/2004/12/E) 

E-2206/05 

José Ribeiro e Castro Εκλογές στην Αγκόλα E-2207/05 

Georgios Papastamkos Ενιαίος νοµισµατικός χώρος και ανοδική πορεία των τιµών P-2208/05 

 Ακυρωθείσα ερώτηση P-2209/05 

Urszula Krupa Έκθεση σχετικά µε την κινητικότητα των ασθενών P-2210/05 

Chris Davies ∆ιαφάνεια του Συµβουλίου των Υπουργών E-2211/05 

Charles Tannock και Ioannis 
Kasoulides 

Κίνδυνοι για πολίτες της ΕΕ που εµπλέκονται στις 
συναλλαγές όσον αφορά ακίνητα στο κατεχόµενο τµήµα 
της Κύπρου 

E-2212/05 

Michael Cashman και άλλοι Ακύρωση της πορείας για την Ισότητα στη Βαρσοβία E-2213/05 

Michael Cashman και άλλοι Ακύρωση της πορείας για την Ισότητα στη Βαρσοβία E-2214/05 

Herbert Bösch Λεπτοµερέστερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης της Επιτροπής σχετικά µε τα άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες στην αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ 

E-2215/05 

John Bowis Ετοιµότητα για ενδεχόµενη επιδηµία γρίπης E-2216/05 

Robert Goebbels Παρακολούθηση των ταµείων κάλυψης ("hedge funds") σε 
επίπεδο ΕΕ. 

E-2217/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Robert Goebbels ΑΕΕ και ΑΕγχΠ E-2218/05 

Robert Goebbels Ανεπάρκειες όσον αφορά τον έλεγχο ασφάλειας των 
πυρηνικών υλικών 

E-2219/05 

Cristiana Muscardini Ανανεώσιµη ενέργεια από µη εδώδιµα γεωργικά προϊόντα E-2220/05 

Piia-Noora Kauppi Τροποποίηση του κανονισµού για τις ενισχύσεις ήσσονος 
σηµασίας στον τοµέα των µεταφορών 

E-2221/05 

Luciana Sbarbati EE-Κίνα: ένας άνισος ανταγωνισµός P-2222/05 

Glenys Kinnock Επιπτώσεις της οδηγίας REACH στις αναπτυσσόµενες 
χώρες 

E-2223/05 

Glenys Kinnock Συνταγµατική κρίση στη Σουαζιλάνδη E-2224/05 

Erik Meijer Τεχνικώς ανέφικτον, υψηλό κόστος και προστασία της 
ιδιωτικής ζωής σε περίπτωση εφαρµογής της 
επιδιωκόµενης από τέσσερα κράτη µέλη υποχρέωσης 
αποθήκευσης δεδοµένων στο ∆ιαδίκτυο 

E-2225/05 

David Hammerstein Mintz Βιοµηχανικός λιµένας της Γραναδίγια P-2226/05 

Paulo Casaca Συµµόρφωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς απόφαση 
του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 

P-2227/05 

Gerard Batten Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ∆ιαστήµατος E-2228/05 

Gerard Batten Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ∆ιαστήµατος E-2229/05 

Sylwester Chruszcz και Jaromír 
Kohlíček 

Προστασία εθνικών µειονοτήτων - Κλείσιµο περαιτέρω 
σοραβικών σχολείων καθώς και σχολείων όπου 
λειτουργούν τάξεις σοραβικής γλώσσας στη Σαξονία 
(Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας) 

E-2230/05 

Hiltrud Breyer Μόλυνση από χλαµύδια στην ΕΕ E-2231/05 

Hiltrud Breyer Εφαρµογή του άρθρου 6, παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 
για τους οικοτόπους στη Σλοβακική ∆ηµοκρατία 

E-2232/05 

Glyn Ford Χρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ E-2233/05 

Mia De Vits ∆ιακρίσεις που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε βάση 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις 

P-2234/05 

Hélène Goudin Σύνταγµα για την Ευρώπη P-2235/05 

Ole Christensen Κανονισµός για την καταχώρηση, αξιολόγηση και έγκριση 
χηµικών ουσιών (REACH) και ασφάλεια και υγεία στον 
χώρο εργασίας 

E-2236/05 

Michl Ebner Επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου από την κοσµική 
ακτινοβολία στις πτήσεις 

E-2237/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Michl Ebner Στατιστική για τον αριθµό και την καταγωγή των 
αιτούντων άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

E-2238/05 

Glyn Ford Κανόνας 28 ηµερών για πτήσεις µε αλεξίπτωτο πλαγιάς E-2239/05 

Amalia Sartori Έκδοση χαρτονοµισµάτων 1 και 2 ευρώ E-2240/05 

Amalia Sartori Έκδοση χαρτονοµισµάτων 1 και 2 ευρώ E-2241/05 

Bart Staes Αποτελεσµατικότητα των εκούσιων συµφωνιών για την 
καταπολέµηση της παράνοµης εκµετάλλευσης των δασών 

E-2242/05 

Bart Staes Μελέτες επιπτώσεων και νοµοθετικές µελέτες σχετικά µε 
τη FLEGT 

E-2243/05 

Paul van Buitenen Επιτροπές για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας λογισµικού E-2244/05 

Jonas Sjöstedt ∆ιαγραφή άρθρων στον τουρκικό ποινικό κώδικα E-2245/05 

Hélène Goudin Μονοπώλιο των φαρµακείων στη Σουηδία E-2246/05 

Jo Leinen Ενίσχυση του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου και 
εφαρµογή του σχεδίου δράσης 

E-2247/05 

Sharon Bowles Κοινοτικές επιδοτήσεις E-2248/05 

Glyn Ford Η χρήση των πρωτευόντων στην έρευνα E-2249/05 
 
 

_______________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B6-0246/2005)                                   7 και 8 Ιουνίου 2005 
 
 
18 ερωτήσεις  (άρθρo 109 τoυ Καvovισµoύ) 
 

Συvτάκτης Θέµα Aριθ. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ   
 

 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Μέτρα υλοποίησης για το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τους 
νέους 

 
H-0358/05  

 
Jonas SJÖSTEDT 

 
Καταδικαστική απόφαση εις βάρος της συνδικαλιστικής 
οργάνωσης Εγκιτίµ Σεν 

 
H-0362/05  

 
María HERRANZ GARCÍA 

 
∆ιαδικασία νοµιµοποίησης των µεταναστών στην Ισπανία 

 
H-0364/05  

 
Javier MORENO 
SÁNCHEZ 

 
∆ιαδικασία νοµιµοποίησης µεταναστών στην Ισπανία 

 
H-0379/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την Κροατία 

 
H-0372/05  

 
Erna HENNICOT-
SCHOEPGES 

 
Καταπολέµηση της κατανάλωσης αλκοολούχων 
αναψυκτικών και του αλκοολισµού  παιδιών και εφήβων 

 
H-0375/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Κοινές οµάδες έρευνας για την καταπολέµηση του 
οργανωµένου εγκλήµατος 

 
H-0377/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Θέτοντας τις ανάγκες των παιδιών στις προτεραιότητες της 
χάραξης πολιτικής 

 
H-0385/05  

 
 
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ 
 

 
Alfredo ANTONIOZZI 

 
Προώθηση της ιταλικής γλώσσας στην Ευρώπη (έκθεση 
Eurydice 2005) και καθορισµός του γλωσσικού καθεστώτος 
των Ευρωπαϊκών Οργάνων 

 
H-0384/05  

 
Yiannakis MATSIS 

 
Συµµετοχή Κύπρου στο PFP και σύνδεση µε ΝΑΤΟ 

 
H-0367/05  

 
Alexander ALVARO 

 
Βιοµετρικά στοιχεία στη θεώρηση διαβατηρίου (βίζα) 

 
H-0414/05  
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ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο   
ΣΥΝΟ∆ΟΥ 

 
  κα  REDING 
 

 
Mairead McGUINNESS 

 
Τέλη αδείας για τη ∆ηµόσια Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία 

 
H-0386/05  

 
Manolis MAVROMMATIS 

 
Πρόγραµµα MEDIA 

 
H-0420/05  

 
Åsa WESTLUND 

 
Τα δηµόσια µέσα ενηµέρωσης στη µελλοντική νέα οδηγία 
σχετικά µε τους τηλεοπτικούς σταθµούς 

 
H-0436/05  

  
 
  κ. FIGEL' 
 

 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Μέτρα υλοποίησης για το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τους 
Νέους 

 
H-0359/05  

 
Bernd POSSELT 

 
∆ιασυνοριακή στήριξη πολιτιστικών δράσεων 

 
H-0373/05  

 
  
  κ. POTOČNIK 
  

 
Bart STAES 

 
∆ηµοσιονοµική έρευνα και ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας 

 
H-0360/05  

 
John BOWIS 

 
Έρευνες για την κώφωση και τις διαταραχές της ακοής 

 
H-0390/05  

 
 

____________________________ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
ΙΟΥΝΙΟΣ  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 
 

 
30 

 
8 

 
20 

 
6 

 
0 

 
1 

 
1 

 
κ. SCHMIT 

 
Επιτροπή 
 

 
58 

 
10 

 
47 

 
4 

 
0 

 
1 

 
0 

 
κ. FRATTINI 
κα REDING 
κ. FIGEL´ 
κ. POTOČNIK 

 
Σύνολο 

 
88 

 
18 

 
67 

 
10 

 
0 

 
2 

 
1 
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1 
 
 

 
Αριθ 

 
Αριθ. ΡΕ 

 
Συντάκτης 

 
Θέµα 

Ηµεροµηνία 
κατάθεσης 

Λήξη  
προθεσµίας 

 
Υπογραφές 

 
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 

 
45 

 
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 

 
22 

 
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 

 
52 

 
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 

 
17 

                                                      
1  Κατάσταση στις  06.06.2005 
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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 

 
236 

 
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 

 
127 

 
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 

 
37 

 
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 

 
11 

 
24/2005 

 
358.588 

 
Woijciech ROSZKOWSKI 
 

 
ΟΙ προσπάθειες αποκατάστασης του ονόµατος του 
Ιωσήφ Στάλιν 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
60 

 
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 

 
4 
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26/2005 

 
359.000 

 
Andres MÖLZER 
 

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

 
09.05.2005 

 
09.08.2005 

 
4 

 
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 

 
5 

 
28/2005 

 
359.042 

 
Bill NEWTON DUNN 

 
H αποτελεσµατικότερη ενηµέρωση των ψηφοφόρων 
µας 

 
17.05.2005 

 
17.08.2005 
 

 
3 

 
29/2005 
 

 
359.043 

 
Lydia SCHENARDI 

 
H καταπολέµηση της κατανάλωσης ινδικής 
καννάβεως 

 
17.05.2005 

 
17.08.2005 

 
11 

 
30/2005 

 
359.394 

 
Antonio TAJANI 

 
H καθιέρωση της 9ης Νοεµβρίου ως "Ηµέρας της 
ελευθερίας" 
 

 
18.05.2005 

 
18.08.2005 

 
46 

 
31/2005 

 
359.395 

 
Gisela KALLENBACH, Jillian 
EVANS, Tobias PFLÜGER, Jean-
Luc DEHAENE και Ana Mara 
GOMES 

 
H 60ή επέτειος από το βοµβαρδισµό της 
Χιροσίµα και του Ναγκασάκι 
 

 
23.05.2005 

 
23.08.2005 

 
31 
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32/2005 

 
359.596 

 
Johan Van HECKE, Maria 
MARTENS, Margrietus van den 
BERG και Luisa MORGANTINI 

 
Η ανάγκη καθιέρωσης περισσοτέρων και σε δικαιότερη 
βάση εµπορικών σχέσεων µε την Αφρική 

 
23.05.2005 

 
23.08.2005 

 
26 

 
33/2005 

 
359.699 

 
Alyn SMITH 

 
"Να καταστήσουµε τη φτώχεια παρελθόν" 
 

 
31.05.2005 

 
31.08.2005 

 
17 

 
34/2005 

 
360.470 

 
Richard CORBETT 

 
ΟΥΕΦΑ 
 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
24 

 
35/2005 

 
360.471 

 
Glenys KINNOCK και Catherine 
STIHLER 
 

 
Η επίτευξη προόδου όσον αφορά τους Αναπτυξιακούς 
Στόχους της Χιλιετίας 
 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
32 

 
36/2005 

 
360.472 

 
Glenys KINNOCK 

 
Η κατάσταση της κ. Aung San Suu Kyi και την 
προαγωγή της δηµοκρατίας στη Βιρµανία 
 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
37 

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

µηνία 
∆ιαδικασία 

Pahor Borut (PSE) 
 

Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για την 
ισότητα ανδρών και 
γυναικών 

AFCO (Γ) 
 

06/06/2005 2005/0017(COD) 

Brok Elmar (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Συµπληρωµατικό 
πρωτόκολλο στη συµφωνία 
σύνδεσης της Ευρωπαϊκής 
Οικονοµικής Κοινότητας και 
της Τουρκίας µετά τη 
διεύρυνση 

AFET (Ο) 
 

21/06/2005 2005/0091(AVC) 

Daul Joseph (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Καταπολέµηση των 
κυστογόνων νηµατωδών της 
πατάτας 

AGRI (Ο) 
 

24/05/2005 2005/0058(CNS) 

Daul Joseph (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Βιολογική παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων και 
σχετικές ενδείξεις στα 
γεωργικά προϊόντα και στα 
είδη διατροφής 

AGRI (Ο) 
 

24/05/2005 2005/0094(CNS) 

Daul Joseph (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Κοινή οργάνωση αγοράς 
στον τοµέα του 
ακατέργαστου καπνού 

AGRI (Ο) 
 

15/06/2005 2005/0105(CNS) 

Figueiredo Ilda 
(GUE/NGL) 
 

∆απάνες στον κτηνιατρικό 
τοµέα 

AGRI (Ο) 
 

24/05/2005 2005/0063(CNS) 

Parish Neil (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Κοινοτικά µέτρα για την 
καταπολέµηση της γρίπης 
των πουλερικών 

AGRI (Ο) 
 

24/05/2005 2005/0062(CNS) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Ταµείο Εγγύησης για τις 
εξωτερικές δράσεις 

BUDG (Ο) 
 

09/06/2005 2005/0025(CNS) 

Gill Neena (PSE) 
 

Πρόγραµµα "Πολίτες για την 
Ευρώπη" (2007-2013) 

BUDG (Γ) 
 

09/06/2005 2005/0041(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

∆ιοργανική συµφωνία για τη 
στελέχωση των ευρωπαϊκών 
ρυθµιστικών υπηρεσιών 

BUDG (Γ) 
 

09/06/2005 2005/2035(ACI) 
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-

µηνία 
∆ιαδικασία 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για την 
ισότητα ανδρών και 
γυναικών 
 

BUDG (Γ) 
 

09/06/2005 2005/0017(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Οφειλόµενα δικαιώµατα 
στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 
Αξιολόγησης των 
Φαρµακευτικών Προϊόντων 
 

BUDG (Γ) 
 

09/06/2005 2005/0023(CNS) 

Lewandowski Janusz 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Μέσον ετοιµότητας και 
αντίδρασης στις εξαιρετικά 
επείγουσες καταστάσεις 
 

BUDG (Γ) 
 

09/06/2005 2005/0052(CNS) 

Mulder Jan (ALDE) 
 

Κοινοτικά µέτρα για την 
καταπολέµηση της γρίπης 
των πουλερικών 
 

BUDG (Γ) 
 

09/06/2005 2005/0062(CNS) 

Mulder Jan (ALDE) 
 

∆απάνες στον κτηνιατρικό 
τοµέα 
 

BUDG (Γ) 
 

09/06/2005 2005/0063(CNS) 

Trüpel Helga (Verts/ALE) 
 

Χρηµατοδότηση της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής και 
δίκαιο της θάλασσας 
 

BUDG (Γ) 
 

09/06/2005 2005/0045(CNS) 

Trüpel Helga (Verts/ALE) 
 

Πρωτόκολλο στη συµφωνία 
αλείας τόνου ΕΚ / Ισλαµικής 
Οµοσπονδιακής 
∆ηµοκρατίας των Νήσων 
Κοµορών (2005 - 2010) 
 

BUDG (Γ) 
 

09/06/2005 2005/0092(CNS) 

Xenogiannakopoulou 
Marilisa (PSE) 
 

∆ραστηριότητες έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης (2007-2013, FP7) 
 

BUDG (Γ) 
 

09/06/2005 2005/0043(COD) 

Xenogiannakopoulou 
Marilisa (PSE) 
 

∆ραστηριότητες έρευνας και 
κατάρτισης στον πυρηνικό 
τοµέα (2007-2011) 
 

BUDG (Γ) 
 

09/06/2005 2005/0044(CNS) 

Guidoni Umberto 
(GUE/NGL) 
 

Χρηµατοδότηση της 
καταπολέµησης της 
ρύπανσης από πλοία 
 

CONT (Γ) 
 

13/06/2005 2005/0098(COD) 

Takkula Hannu (ALDE) 
 

Πρόγραµµα "Πολίτες για την 
Ευρώπη" (2007-2013) 
 

CULT (Ο) 
 

24/05/2005 2005/0041(COD) 
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-

µηνία 
∆ιαδικασία 

Gahler Michael (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Πρόσβαση στην κοινοτική 
εξωτερική βοήθεια 
 

DEVE (Ο) 
 

06/06/2005 2005/0806(CNS) 

Aubert Marie-Hélène 
(Verts/ALE) 
 

Η κοινωνική διάσταση της 
παγκοσµιοποίησης 

DEVE (Γ) 
 

24/05/2005 2005/2061(INI) 

Fernández Martín Fernando 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Η ρήτρα για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και τη 
δηµοκρατία στις συµφωνίες 
της ΕΕ 
 

DEVE (Γ) 
 

24/05/2005 2005/2057(INI) 

Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

Πρωτόκολλο στη συµφωνία 
αλείας τόνου ΕΚ / Ισλαµικής 
Οµοσπονδιακής 
∆ηµοκρατίας των Νήσων 
Κοµορών (2005 - 2010) 
 

DEVE (Γ) 
 

24/05/2005 2005/0092(CNS) 

Verges Paul (GUE/NGL) 
 

Να κερδίσουµε τη µάχη κατά 
της αλλαγής του κλίµατος 
του πλανήτη 
 

DEVE (Γ) 
 

24/05/2005 2005/2049(INI) 

Wijkman Anders (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Χρησιµοποίηση του µέσου 
ευελιξίας - Τσουνάµι 

DEVE (Γ) 
 

24/05/2005 2005/2083(ACI) 

Zimmer Gabriele 
(GUE/NGL) 
 

Μια κοινοτική προσέγγιση 
της διαχείρισης των 
οικονοµικών 
µεταναστεύσεων 
 

DEVE (Γ) 
 

24/05/2005 2005/2059(INI) 

Becsey Zsolt László (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Τροποποίηση του κοινού 
συστήµατος ΦΠΑ όσον 
αφορά τη διάρκεια 
εφαρµογής του ελάχιστου 
ύψους του κανονικού 
συντελεστή 
 

ECON (Ο) 
 

10/05/2005 2005/0051(CNS) 

Martin Hans-Peter (NI) 
 

Μητρώα επιχειρήσεων για 
στατιστικούς σκοπούς 
 

ECON (Ο) 
 

10/05/2005 2005/0032(COD) 

Langen Werner (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Καινοτοµία και 
ανταγωνιστικότητα (2007-
2013) 

ECON (Γ) 
 

10/05/2005 2005/0050(COD) 
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-

µηνία 
∆ιαδικασία 

Ferreira Anne (PSE) 
 

Περιβαλλοντικές πτυχές της 
βιώσιµης ανάπτυξης 
 

ENVI (Ο) 
 

24/05/2005 2005/2051(INI) 

Florenz Karl-Heinz (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Οφειλόµενα δικαιώµατα 
στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 
Αξιολόγησης των 
Φαρµακευτικών Προϊόντων 
 

ENVI (Ο) 
 

24/05/2005 2005/0023(CNS) 

Papadimoulis Dimitrios 
(GUE/NGL) 
 

Μέσον ετοιµότητας και 
αντίδρασης στις εξαιρετικά 
επείγουσες καταστάσεις 
 

ENVI (Ο) 
 

24/05/2005 2005/0052(CNS) 

Trakatellis Antonios (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Πρόγραµµα κοινοτικής 
δράσης στον τοµέα της 
υγείας και της προστασίας 
των καταναλωτών (2007-
2013) 
 

ENVI (Ο) 
 

24/05/2005 2005/0042(COD) 

Belohorská Irena (NI) 
 

Μείζονες και παραµεληµένες 
ασθένειες στις 
αναπτυσσόµενες χώρες 
 

ENVI (Γ) 
 

24/05/2005 2005/2047(INI) 

Corbey Dorette (PSE) 
 

Καινοτοµία και 
ανταγωνιστικότητα (2007-
2013) 
 

ENVI (Γ) 
 

24/05/2005 2005/0050(COD) 

Fjellner Christofer (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Εφαρµογή της δασικής 
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
 

ENVI (Γ) 
 

24/05/2005 2005/2054(INI) 

Florenz Karl-Heinz (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

∆ιοργανική συµφωνία για τη 
στελέχωση των ευρωπαϊκών 
ρυθµιστικών υπηρεσιών 
 

ENVI (Γ) 
 

24/05/2005 2005/2035(ACI) 

Hassi Satu (Verts/ALE) 
 

∆ραστηριότητες έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης (2007-2013, FP7) 

ENVI (Γ) 
 

24/05/2005 2005/0043(COD) 
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-

µηνία 
∆ιαδικασία 

Hassi Satu (Verts/ALE) 
 

∆ραστηριότητες έρευνας και 
κατάρτισης στον πυρηνικό 
τοµέα (2007-2011) 
 

ENVI (Γ) 
 

24/05/2005 2005/0044(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Θητεία του εκτελεστικού 
διευθυντή του ευρωπαϊκού 
οργανισµού περιβάλλοντος 
και του ευρωπαϊκού δικτύου 
πληροφοριών και 
παρατηρήσεων σχετικά µε το 
περιβάλλον 
 

ENVI (Γ) 
 

21/06/2005 2005/0072(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Θητεία του Προέδρου του 
Κοινοτικού Γραφείου 
Φυτικών Ποικιλιών 
 

ENVI (Γ) 
 

21/06/2005 2005/0078(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Θητεία του εκτελεστικού 
διευθυντή της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίµων 
 

ENVI (Γ) 
 

21/06/2005 2005/0081(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Θητεία του διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης και Ελέγχου 
Νόσων 
 

ENVI (Γ) 
 

21/06/2005 2005/0082(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Θητεία του εκτελεστικού 
διευθυντή του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού Φαρµάκων 
 

ENVI (Γ) 
 

21/06/2005 2005/0083(COD) 

Sturdy Robert (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Κοινοτικά µέτρα για την 
καταπολέµηση της γρίπης 
των πουλερικών 
 

ENVI (Γ) 
 

24/05/2005 2005/0062(CNS) 

Sturdy Robert (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

∆απάνες στον κτηνιατρικό 
τοµέα 
 

ENVI (Γ) 
 

21/06/2005 2005/0063(CNS) 

Estrela Edite (PSE) 
 

Έκθεση για την ισότητα 
γυναικών και ανδρών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

FEMM (Ο)
 

26/05/2005 2004/2159(INI) 

Sartori Amalia (ΕΛΚ-Ε∆) 
Gröner Lissy (PSE) 
 

Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για την 
ισότητα ανδρών και 
γυναικών 
 

FEMM (Ο)
 

26/05/2005 2005/0017(COD) 
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-

µηνία 
∆ιαδικασία 

Flasarová Věra 
(GUE/NGL) 
 

Κοινωνική προστασία και 
κοινωνική ενσωµάτωση 

FEMM (Γ) 
 

20/06/2005 2005/2097(INI) 

Záborská Anna (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Μια κοινοτική προσέγγιση 
της διαχείρισης των 
οικονοµικών 
µεταναστεύσεων 
 

FEMM (Γ) 
 

20/06/2005 2005/2059(INI) 

Arif Kader (PSE) 
 

Η αναθεωρηµένη διαδικασία 
της Βαρκελώνης 
 

INTA (Γ) 
 

13/06/2005 2005/2058(INI) 

Martin David (PSE) 
 

Ταµείο Εγγύησης για τις 
εξωτερικές δράσεις 
 

INTA (Γ) 
 

24/05/2005 2005/0025(CNS) 

Buzek Jerzy (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

∆ραστηριότητες έρευνας και 
κατάρτισης στον πυρηνικό 
τοµέα (2007-2011) 
 

ITRE (Ο) 
 

25/05/2005 2005/0044(CNS) 

Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Να κερδίσουµε τη µάχη κατά 
της αλλαγής του κλίµατος 
του πλανήτη 
 

ITRE (Γ) 
 

25/05/2005 2005/2049(INI) 

Speroni Francesco Enrico 
(IND/DEM) 
 

Αίτηση υπεράσπισης της 
βουλευτικής ασυλίας του κ. 
Marchiani 
 

JURI (Ο) 
 

23/05/2005 2005/2105(IMM) 

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

Πρόταση για απόφαση του 
Συµβουλίου που τροποποιεί 
και παρατείνει την απόφαση 
του Συµβουλίου της 17ης 
∆εκεµβρίου 2001 για τη 
θέσπιση προγράµµατος 
δράσης στον τοµέα των 
ανταλλαγών, της συνδροµής 
και της κατάρτισης για την 
προστασία του ευρώ από την 
παραχάραξη και την 
κιβδηλεία (πρόγραµµα 
«Pericles») 

LIBE (Ο) 
 

10/05/2005 2005/0029(CNS) 
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-

µηνία 
∆ιαδικασία 

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

Πρόγραµµα δράσης στον 
τοµέα των ανταλλαγών, της 
συνδροµής και της 
κατάρτισης, για την 
προστασία του ευρώ από την 
παραχάραξη (PERICLES) 
 

LIBE (Ο) 
 

10/05/2005 2005/0030(CNS) 

Kudrycka Barbara (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου για τους πρόσφυγες 
(2008-2013) 
 

LIBE (Ο) 
 

06/06/2005 2005/0046(COD) 

Kudrycka Barbara (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Σύσταση του Ταµείου για τα 
εξωτερικά σύνορα (2007-
2013) 
 

LIBE (Ο) 
 

06/06/2005 2005/0047(COD) 

Kudrycka Barbara (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

∆ηµιουργία Ευρωπαϊκού 
Ταµείου για τον 
επαναπατρισµό (2008-2013) 
 

LIBE (Ο) 
 

06/06/2005 2005/0049(COD) 

Roure Martine (PSE) 
 

Πρωτόκολλο στη συµφωνία 
ΕΚ/Ισλανδίας, Νορβηγίας 
που επιτρέπει τον καθορισµό 
του κράτους που είναι 
αρµόδιο για την εξέταση 
µιας αίτησης ασύλου 
 

LIBE (Ο) 
 

10/05/2005 2005/0031(CNS) 

Segelström Inger (PSE) 
 

Ειδικό πρόγραµµα 
"Καταπολέµηση της βίας 
(Daphné), πρόληψη της 
κατανάλωσης ναρκωτικών 
και ενηµέρωση του κοινού" 
(2007-2013) 
 

LIBE (Ο) 
 

06/06/2005 2005/0037(COD) 

Segelström Inger (PSE) 
 

Ειδικό πρόγραµµα "Αστική 
δικαιοσύνη" (2007-2013) 
 

LIBE (Ο) 
 

06/06/2005 2005/0040(COD) 

in 't Veld Sophia (ALDE) 
 

Συµφωνία ΕΚ/Καναδά για 
τις εκ των προτέρων 
πληροφορίες σχετικά µε τους 
επιβάτες AΡI/ ΡΝR 
 

LIBE (Ο) 
 

13/06/2005 2005/0095(CNS) 

Alvaro Alexander Nuno 
(ALDE) 
 

Ευρωπαϊκή διαδικασία για 
τις αιτήσεις ήσσονος 
σηµασίας 

LIBE (Γ) 
 

06/06/2005 2005/0020(COD) 
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-

µηνία 
∆ιαδικασία 

Catania Giusto 
(GUE/NGL) 
 

Πρόγραµµα "Πολίτες για την 
Ευρώπη" (2007-2013) 

LIBE (Γ) 
 

06/06/2005 2005/0041(COD) 

Reynaud Marie-Line (PSE) 
 

Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για την 
ισότητα ανδρών και 
γυναικών 
 

LIBE (Γ) 
 

10/05/2005 2005/0017(COD) 

Miguélez Ramos Rosa 
(PSE) 
 

∆ραστηριότητες έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης (2007-2013, FP7) 
 

PECH (Γ) 
 

16/06/2005 2005/0043(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Συµφωνία ΕΚ/Κροατίας 
σχετικά µε ορισµένες πτυχές 
των εναέριων υπηρεσιών 
 

TRAN (Ο) 
 

24/05/2005 2005/0059(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Συµφωνία ΕΚ/Βουλγαρίας 
σχετικά µε ορισµένες πτυχές 
των εναέριων υπηρεσιών 
 

TRAN (Ο) 
 

24/05/2005 2005/0060(CNS) 

El Khadraoui Saïd (PSE) 
 

Προγραµµατισµός της 
εξωτερικής πολιτικής 
αεροµεταφορών της 
Κοινότητας 
 

TRAN (Ο) 
 

11/05/2005 2005/2084(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Θητεία του εκτελεστικού 
διευθυντή του ευρωπαϊκού 
οργανισµού για την 
ασφάλεια στη θάλασσα 
 

TRAN (Γ) 
 

14/06/2005 2005/0086(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Θητεία του εκτελεστικού 
διευθυντή και των 
διευθυντών του ευρωπαϊκού 
οργανισµού ασφάλειας της 
αεροπορίας 
 

TRAN (Γ) 
 

14/06/2005 2005/0087(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Θητεία του εκτελεστικού 
διευθυντή του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού Σιδηροδρόµων 

TRAN (Γ) 
 

14/06/2005 2005/0088(COD) 

 
 

_________________________ 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
Εκθέσεις και Ανακοινώσεις  
 
 
Θέµα Αρµοδιότητα 

 
΄Εγγραφο 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο: Εξέταση των 
αποτελεσµάτων του ΕΤΑ και πρόταση για την αποδέσµευση των υπό 
αίρεση υπολοίπων του 9ου ΕΤΑ· Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου 
σχετικά µε την κινητοποίηση δεύτερης χρηµατοδότησης 250 
εκατοµµυρίων ευρώ από το υπό όρους ποσό του ενός δισεκατοµµυρίου 
ευρώ στο πλαίσιο του 9ου ΕΤΑ που θα χρησιµοποιηθεί για τη δεύτερη 
δόση της διευκόλυνσης ΑΚΕ-ΕΕ για το νερό· Πρόταση απόφασης του 
Συµβουλίου σχετικά µε την αποδέσµευση και τη χρησιµοποίηση 18 
εκατοµµυρίων ευρώ από το υπό όρους ποσό του ενός δισεκατοµµυρίου 
ευρώ από το 9ο ΕΤΑ µε σκοπό να καλυφθεί η χρηµατοδότηση του 
Εθνικού Ενδεικτικού Προγράµµατος του Ανατολικού Τιµόρ το 
διάστηµα µεταξύ 2006-2007· Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου 
σχετικά µε την αποδέσµευση και τη χρήση του εναποµείναντος ποσού 
των 482 εκατ. ευρώ από το υπό όρους ποσό ύψους ενός 
δισεκατοµµυρίου ευρώ στο πλαίσιο του ένατου Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Ανάπτυξης για τη συνεργασία µε τις χώρες της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού· Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου 
σχετικά µε τη θέση που θα υποστηρίξει η Κοινότητα στο πλαίσιο του 
Συµβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ όσον αφορά την απόφαση για τη 
χρησιµοποίηση του αποθεµατικού του κονδυλίου µακροπρόθεσµης 
ανάπτυξης καθώς και των πόρων της επενδυτικής διευκόλυνσης του 
ένατου Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης για τη χρηµατοδότηση της 
ενεργειακής πρωτοβουλίας της ΕΕ, για τη συνεισφορά στη διεθνή 
χρηµατοδοτική διευκόλυνση διαχείρισης των κινδύνων σχετικά µε τα 
βασικά προϊόντα για την προσαρµογή των νέων υγειονοµικών και 
φυτοϋγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τις τροφές και τις ζωοτροφές, 
για την ενίσχυση της αφρικανικής ΄Ενωσης και για συγχρηµατοδότηση 
της πρωτοβουλίας "εκπαίδευση για όλους". Πρόταση απόφασης του 
Συµβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο 
του Συµβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ σχετικά µε την απόφαση για 
τη χρησιµοποίηση του αποθεµατικού του υπέρ της µακροπρόθεσµης 
ανάπτυξης κονδυλίου και των πόρων από την επενδυτική διευκόλυνση 
του 9ου Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης για τη δεύτερη 
χρηµατοδότηση της διευκόλυνσης ΑΚΕ-ΕΚ για το νερό 
 

BUDG 
DEVE 
 

COM(2005)0051 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: Το πρόγραµµα της Χάγης: ∆έκα προτεραιότητες για την 
επόµενη πενταετία - Η εταιρική σχέση για την ανανέωση της Ευρώπης 
στον τοµέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης 

LIBE 
AFET 
DEVE 
CONT 
EMPL 
JURI 
 

COM(2005)0184 
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Θέµα Αρµοδιότητα 

 
΄Εγγραφο 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: Ανακοίνωση για την αµοιβαία αναγνώριση των 
δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις και την ενίσχυση της 
αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των κρατών µελών 
 

LIBE 
 

COM(2005)0195 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική  
Επιτροπή: Μία ισχυρότερη εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ και µία 
περισσότερο ανοικτή αγορά για τον 21ο αιώνα 

INTA 
AFET 
ECON 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
CULT 
LIBE 
 

COM(2005)0196 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: Ευρωπαϊκή διαστηµική πολιτική - προκαταρκτικά 
στοιχεία 
 

ITRE 
 

COM(2005)0208 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιo και στο 
Συµβούλιο σχετικά µε την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την 
υπευθυνότητα των εθνικών και κοινοτικών στατιστικών αρχών 
Σύσταση της Επιτροπής σχετικά µε την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα 
και την υπευθυνότητα των εθνικών και κοινοτικών στατιστικών αρχών 
 

ECON 
IMCO 
 

COM(2005)0217 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: Σχέδιο δήλωσης για τις κατευθυντήριες αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης 

ENVI 
ECON 
EMPL 
ITRE 
REGI 
 

COM(2005)0218 

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο σχετικά µε την πρόοδο των πιλοτικών µελετών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, και στο άρθρο 5, 
παράγραφος 1, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 
2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων 
 

ENVI 
 

COM(2005)0223 

΄Εκθεση της Επιτροπής: Ετήσια έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2003 
 

ITRE 
 

COM(2005)0233 

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο σχετικά µε πρόταση για την κατάργηση της υποχρέωσης 
υποβολής έκθεσης εφόσον υπάρχει επικάλυψη, σύµφωνα µε το άρθρο 
8 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για τις στατιστικές 
των αποβλήτων 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0240 
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Θέµα Αρµοδιότητα 

 
΄Εγγραφο 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή: Νανοεπιστήµες και νανοτεχνολογίες: σχέδιο δράσης για την 
Ευρώπη, 2005-2009 

ITRE 
ENVI 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0243 

(*) 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 on accelerating the transition from analogue 
to digital broadcasting 
 

ITRE 
 

SEC(2005)0661 

(*) Commission staff working document : Interim report on 
Community incentive measures in the field of employment 

EMPL 
BUDG 
FEMM 
 

SEC(2005)0677 

(*) Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council, the European 
Parliament, the European Economic & Social Committee and the 
Committee of the Regions Non-discrimination and equal opportunities 
for all - a framework strategy Impact assessment 

LIBE 
AFET 
DEVE 
EMPL 
CULT 
FEMM 
 

SEC(2005)0689 

(*) Commission staff working paper : Communication from the 
Commission "i2010 - A European Information Society for growth and 
employment" Extended impact assessment 

ITRE 
ECON 
EMPL 
CULT 
 

SEC(2005)0717 

(*) Commission staff working document : Public finances in EMU 
2005 

ECON 
BUDG 
 

SEC(2005)0723 

Commission staff working paper : Annex to the report from the 
commission  Annual Report from the Commission on the Guarantee 
Fund and its Management in 2004 

BUDG 
AFET 
DEVE 
INTA 
CONT 
 

SEC(2005)0807 

(*) Commission staff working paper : Second annual report to the 
Council and the European Parliament on the activities of the 
EURODAC Central Unit 

LIBE 
 

SEC(2005)0839 

 
 

______________________ 
 
 
 
(*) Τα έγγραφα αυτά διατίθενται µόνο στην αγγλική, γαλλική ή γερµανική έκδοση  
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
48/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για τη Γουϊνέα-Μπισάου 
Βρυξέλλες, 1η Ιουνίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη σοβαρή της ανησυχία για την εξέλιξη της κατάστασης στη Γουινέα-Μπισάου 
και ειδικότερα για την κατάληψη του προεδρικού µεγάρου από τον κ. Kumba Yala. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός, καθώς και τις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Yala, που 
συνιστούν κατάφορη παραβίαση του χάρτη µετάβασης και θα µπορούσαν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την 
επιτυχία της πολιτικής µετάβασης η ολοκλήρωση της οποίας θα πρέπει να σηµατοδοτηθεί µε τη διεξαγωγή 
αξιόπιστων, ελεύθερων, αδιάβλητων και διαφανών προεδρικών εκλογών στις 19 Ιουνίου, σύµφωνα µε τα διεθνή 
πρότυπα περί δηµοκρατικών εκλογών. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι οι στρατιωτικοί και πολιτικοί ηγέτες της 
χώρας είναι αποφασισµένοι να παραµείνουν πιστοί στα νόµιµα θεσµικά όργανα του κράτους και τους παροτρύνει 
να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να συνεχίσουν να είναι εγγυητές της τήρησης της 
συνταγµατικής τάξης και της προβλεπόµενης ηµεροµηνίας για τη διεξαγωγή των εκλογών. 
 
Η ΕΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά µε τα Ηνωµένα Έθνη, την Αφρικανική Ένωση, την Οικονοµική 
Κοινότητα των ∆υτικοαφρικανικών Κρατών (CEDEAO) και την Κοινότητα των Πορτογαλόφωνων Κρατών 
(CPLP) προκειµένου να διασφαλίσει την πλήρη αποκατάσταση της δηµοκρατικής νοµιµότητας στη Γουινέα-
Μπισάου. Σε αυτή τη συνάρτηση, σηµειώνεται ότι έχει σταλεί στη Γουινέα-Μπισάου αποστολή παρατηρητών της 
ΕΕ ενόψει της διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών. 
 
Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και 
Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της 
Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη 
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
______________________ 

 
 
49/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε την κατάσταση στο Τόγκο 

Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις νέες πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Αφρικανική Ένωση µέσω του Συµβουλίου 
Ειρήνης και Ασφάλειας, ιδίως δε το διορισµό ειδικού απεσταλµένου για τη διευκόλυνση του διαλόγου µεταξύ των 
παρατάξεων στο Τόγκο. Η σύνοδος του Συµβουλίου της 27ης Μαΐου στην Αντίς Αµπέµπα εγγράφεται στο πλαίσιο 
της συνέχειας της Συνόδου Κορυφής µικρής κλίµακας που πραγµατοποιήθηκε στην Αµπούτζα, στις 19 Μαΐου, µε 
επικεφαλής τον Πρόεδρο Obasanjo, και των προσπαθειών της ECOWAS (Οικονοµική Κοινότητα των 
∆υτικοαφρικανικών Κρατών) για την αναζήτηση λύσης αποδεκτής από όλους. 
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Στη συνάρτηση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει εκ νέου τους αρχηγούς όλων των πολιτικών δυνάµεων του 
Τόγκο να συγκεκριµενοποιήσουν τη δέσµευσή τους όσον αφορά τη διαδικασία εθνικής συµφιλίωσης και να 
προβούν σε ικανοποιητική και συνολική µετάβαση. Εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη των συνοµιλιών µεταξύ 
της εκτελεστικής εξουσίας και της αντιπολίτευσης και απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολιτικούς παράγοντες 
να συνεργασθούν µε τον ειδικό απεσταλµένο της Αφρικανικής Ένωσης και να καταβάλουν κοινές προσπάθειες για 
την εθνική συµφιλίωση. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει επίσης την απόφαση της Αφρικανικής Ένωσης να στείλει αποστολή παρατήρησης 
για να παρακολουθήσει την πολιτική κατάσταση, την κατάσταση της ασφάλειας, την κοινωνική και ανθρωπιστική 
κατάσταση, καθώς και την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωµάτων στη χώρα. Σηµειώνει την απόφαση των 
αρχών του Τόγκο να συγκροτήσουν επιτροπή έρευνας «σχετικά µε τις βιαιοπραγίες και τους βανδαλισµούς που 
σηµειώθηκαν πριν, κατά και µετά τις προεδρικές εκλογές». Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση για τη 
διεξαγωγή αµερόληπτων, εξονυχιστικών και αξιόπιστων ερευνών σχετικά µε τις βιαιοπραγίες που διαπράχθηκαν 
εις βάρος του άµαχου πληθυσµού. Επιθυµεί να τονίσει τη σηµασία του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων 
και της απόδοσης δικαιοσύνης, ώστε να εξασφαλισθεί ειρηνική διαδικασία µετάβασης. Καλεί επίσης τις αρχές του 
Τόγκο να δηµιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για την επιστροφή των προσφύγων. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι είναι έτοιµη να υποστηρίξει τη διαδικασία εθνικής συµφιλίωσης και θα 
συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πολιτική κατάσταση στο Τόγκο, ιδίως όσον αφορά τις 22 
δεσµεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση του Τόγκο στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων του άρθρου 96 της συµφωνίας 
του Κοτονού και της απόφασης του Συµβουλίου της 15ης Νοεµβρίου 2004. 
 
Οι προσχωρούσες χώρες Βουλγαρία και 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 και Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο, οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία, προσυπογράφουν 
την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_________________________ 

 
 
50/2005/αναθ.1 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για τα γεγονότα στο Duékoué, Ακτή του Ελεφαντοστού 
Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση µετά λύπης πληροφορήθηκε τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν στο Duékoué. Εκφράζει τα 
συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυµάτων και καταδικάζει απερίφραστα αυτές τις πράξεις βίας. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση σε όλα τα µέρη της σύγκρουσης να σεβασθούν και να εξασφαλίσουν το 
σεβασµό της ζώνης εµπιστοσύνης και να αρχίσουν έρευνα για τον εντοπισµό των υπευθύνων και την προσαγωγή 
τους ενώπιον της δικαιοσύνης. Παροτρύνει όλες τις πολιτικές δυνάµεις να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση προς 
αποφυγή της επανάληψης παρόµοιων γεγονότων και προκειµένου να καταστεί δυνατός ο αφοπλισµός και η  
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αποστράτευση όλων των µαχητών και των υπολοίπων στρατιωτικών δυνάµεων ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα 
σύµφωνα µε τη συµφωνία του Yamoussoukro που υπογράφηκε από το Στρατό των Νέων ∆υνάµεων (FAFN) και 
τον εθνικό στρατό της Ακτής του Ελεφαντοστού (FANCI) στις 14 Μαΐου 2005. 
 
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, καθώς και η Ουκρανία, 
προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. 

 
_____________________ 

 
 
51/2005/αναθ.1 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

σχετικά µε τα πρόσφατα γεγονότα στη Ζιµπάµπουε 
Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τις ενέργειες στις οποίες προέβη η κυβέρνηση της Ζιµπάµπουε στα πλαίσια των 
επιχειρήσεων «Clean Sweep» και «Restore Order». 
 
Οι βάρβαρες ενέργειες που είχαν ως αποτέλεσµα άνω των 20.000 συλλήψεων καθώς και η µαζική και αυθαίρετη 
καταστροφή κατοικιών και µέσων διαβίωσης των φτωχότερων αστικών πληθυσµών αποτελούν κατάφωρη 
απόδειξη της αδιαφορίας της κυβέρνησης της Ζιµπάµπουε για την ευηµερία του άµαχου πληθυσµού, κυρίως των 
αστικών κέντρων. Χιλιάδες οικογένειες έµειναν άστεγες στη µέση του χειµώνα, επιδεινώνοντας έτσι την ήδη 
κρίσιµη ανθρωπιστική κατάσταση της χώρας. 
 
Οι επιχειρήσεις αυτές οδήγησαν στον εκτοπισµό εκατοντάδων χιλιάδων ατόµων στο εσωτερικό της χώρας, τη 
στιγµή που ο λαός της Ζιµπάµπουε υποφέρει ήδη από την έλλειψη τροφίµων και υφίσταται µια βαθιά οικονοµική 
κρίση. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την κυβέρνηση της Ζιµπάµπουε να θέσει αµέσως τέλος στην επιχείρηση αυτή. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει επίσης στην κυβέρνηση της Ζιµπάµπουε έκκληση να τηρεί τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και το κράτος δικαίου, καθώς και να θέσει σε εφαρµογή πολιτικές υπέρ της ανακούφισης των 
φτωχότερων στρωµάτων του πληθυσµού. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνητικές υποψήφιες χώρες Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σερβία-Μαυροβούνιο, και οι χώρες της ΕΖΕΣ, µέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, καθώς και η Ουκρανία, συντάσσονται µε 
την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
____________________ 

 
 
 
 
 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

∆ελτίο 04.07.200                                                                  - EL -                                                               ΡΕ 360.489  

59

 
 
52/2005/αναθ.1 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τις προεδρικές εκλογές στην Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία 

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµείωσε τα αποτελέσµατα των προεδρικών εκλογών που δηµοσιεύτηκαν από την 
Ανεξάρτητη Μικτή Εκλογική Επιτροπή (CEMI) στις 24 Mαΐου 2005. 
 
Κατόπιν της διενέργειας των προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών στην Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία 
στις 13 Μαρτίου και 8 Mαΐου 2005, η ΕΕ συγχαίρει ολόκληρο τον πληθυσµό, την κοινωνία των πολιτών και τα 
πολιτικά κόµµατα για την επιθυµία τους να αναζητήσουν ειρηνικά λύσεις για τα προβλήµατα της χώρας. 
 
Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει ανήσυχη για διάφορα εµπόδια στις διαδικασίες καταµέτρησης που 
αναφέρθηκαν σε ορισµένα εκλογικά τµήµατα του Bangui και σε κάποιες επαρχίες της χώρας. Η ΕΕ απευθύνει 
έκκληση στις κεντροαφρικανικές αρχές να εξετάσουν µε πλήρη αµεροληψία όλες τις προσφυγές στο συνταγµατικό 
δικαστήριο. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη στην Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία και τον 
νεοεκλεγµένο Πρόεδρο να συνεργαστούν για την επεξεργασία ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων που να επιτρέψουν 
στη χώρα να αποκαταστήσει κλίµα εµπιστοσύνης και ειρήνης, σεβόµενοι πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
 
Σε αυτή ακριβώς την προοπτική η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισµένη να επαναρχίσει πλήρως τη συνεργασία 
της στα πλαίσια της συµφωνίας του Κοτονού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί έντονα να επιδιωχθεί ενισχυµένος 
πολιτικός διάλογος µε τις κεντροαφρικανικές αρχές προκειµένου να στηριχθεί η αποκατάσταση του κράτους 
δικαίου και της κοινωνικής και οικονοµικής σταθεροποίησης στην Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία 
και την πρόοδο που σηµειώνεται κατά την εφαρµογή των δεσµεύσεων που ανέλαβαν οι κεντροαφρικανικές αρχές, 
ήτοι την πλήρη εφαρµογή των αρχών του κράτους δικαίου, τον πολιτικό πλουραλισµό, την ανεξαρτησία της 
δικαιοσύνης, το σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της χρηστής οικονοµικής και δηµόσιας διοίκησης. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία προσυπογράφουν 
την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
______________________ 
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54/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τη βοµβιστική επίθεση Μαοϊστών στην περιοχή Τσιτουάν του Νεπάλ στις 6 Ιουνίου 

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2005 
 
Η ΕΕ καταδικάζει την βοµβιστική επίθεση των Μαοϊστών εναντίον επιβατηγού λεωφορείου στην περιοχή 
Τσιτουάν στις 6 Ιουνίου, κατά την οποία δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυµατίστηκαν. Η ΕΕ καταδικάζει 
απερίφραστα τη χρήση βίας για πολιτικούς σκοπούς. Τέτοιου είδους επιθέσεις µπορούν µόνον να βλάψουν την 
ειρηνευτική διαδικασία στο Νεπάλ και να παρατείνουν την ταλαιπωρία του λαού του. Έντονα σοκαρισµένη από το 
απάνθρωπο αυτό γεγονός, η ΕΕ εκφράζει τα θερµά της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυµάτων και τη 
συµπάθεια της προς τους τραυµατίες. 
 
Η ΕΕ υπενθυµίζει τη δήλωση στην οποία προέβη στις 15 ∆εκεµβρίου 2004, µετά από επίσκεψη της Τρόϊκας στο 
Νεπάλ, µε την οποία καλούσε τους Μαοϊστές να αποκηρύξουν τη βία και να σεβαστούν τη δηµοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα και καταδίκαζε τις εκ µέρους τους σηµαντικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  
 
Η ΕΕ καλεί και πάλι του Μαοϊστές να σταµατήσουν να ενθαρρύνουν τη βία και τον εκφοβισµό, να παύσουν να 
καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα και να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων. Η ΕΕ καλεί όλα 
τα µέρη να αναγνωρίσουν ότι δεν µπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στην κρίση και να δεσµευθούν ότι θα 
ακολουθήσουν κοινή προσέγγιση για την αποκατάσταση του διαλόγου και της ειρήνης µε βάση τη µέσω 
διαπραγµάτευσης διευθέτηση της κρίσης. 
 
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, οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία προσυπογράφουν 
την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 

 
____________________________ 

 
 
55/2005/αναθ.1 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε την Αιθιοπία 
Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τα πολιτικά κόµµατα και τις εκλογικές αρχές για την κοινή δήλωση σχετικά µε την 
εκλογική διαδικασία η οποία υπογράφηκε στις 10 Ιουνίου. Η επιτευχθείσα συµφωνία θα πρέπει να επιτρέψει να 
διασφαλισθεί η ολοκλήρωση της εν εξελίξει εκλογικής διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένων των ερευνών για την 
επίλυση των διαφορών σχετικά µε τα εκλογικά αποτελέσµατα κατά τρόπο διαφανή και ικανοποιητικό για όλα τα 
κόµµατα. 
 
H Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει ιδιαίτερα τη δέσµευση των χωρών που υπογράφουν τη δήλωση να καταβάλουν 
κάθε προσπάθεια προκειµένου να αποφευχθεί η βία ή δράσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν βία, να επιδείξουν 
αυτοσυγκράτηση και να επιλύσουν τις διαφορές κατά τρόπο ειρηνικό και σύµφωνο προς το νόµο.  
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει τα µέρη να σεβασθούν τη συµφωνία και τις αναληφθείσες δεσµεύσεις 
προκειµένου να αποφευχθεί η επανάληψη της θλιβερής κατάστασης των τελευταίων ηµερών στην Αντίς Αµπέµπα 
που οδήγησε στην απώλεια ανθρωπίνων ζωών. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να συνεχίσουν να επιλύουν τις διαφορές τους 
µέσω του διαλόγου, σεβόµενες το νόµο και το Σύνταγµα της Αιθιοπίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
τονίζει ότι οι εκπρόσωποι όλων των κοµµάτων θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές 
τους χωρίς εκφοβισµό και απειλές. Υπενθυµίζει εξάλλου τη σηµασία του ρόλου των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, 
ειδικότερα των κρατικά ελεγχόµενων, προκειµένου να διασφαλισθεί αµερόληπτη, ισορροπηµένη και 
πλουραλιστική ενηµέρωση της κοινής γνώµης. 
 
Η αποστολή παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκλογές παραµένει παρούσα επί τόπου προκειµένου να 
παρακολουθήσει τα τελικά στάδια των εκλογών, συµπεριλαµβανοµένων των ερευνών γύρω από τις διαφορές, 
τηρώντας την εντολή της. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του εγγύς την κατάσταση στην Αιθιοπία και παραµένει 
πρόθυµη να υποστηρίξει την εν εξελίξει διαδικασία. 
 
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, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία, προσυπογράφουν 
την παρούσα δήλωση. 
 
*Η Κροατία εξακολουθεί να αποτελεί µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
___________________________ 

 
 
56/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά µε τις πρόσφατες εξελίξεις στη Βολιβία 
Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη σηµερινή κατάσταση στη Βολιβία. Η παραίτηση του 
Προέδρου, κ. Carlos Mesa, δηµιούργησε µια κατάσταση πολιτικής και οικονοµικής αβεβαιότητας στη χώρα στην 
επίλυση της οποίας δεν συµβάλλουν οι αδιάλειπτες απεργίες, ο αποκλεισµός των δρόµων και οι βίαιες 
διαδηλώσεις. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τους θεσµικούς και πολιτικούς φορείς καθώς και την κοινωνία της Βολιβίας στο 
σύνολό της να συνεχίσουν τον ανοικτό και εποικοδοµητικό διάλογο, προκειµένου να εξευρεθεί µια ειρηνική λύση 
κατόπιν συνεννόησης και διαπραγµάτευσης, τηρουµένης της συνταγµατικής τάξης. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειµένη να συνεργασθεί σε αυτή την προσπάθεια συνεννόησης, ώστε να συµβάλει 
στην αποκατάσταση του κλίµατος κοινωνικής ειρήνης στη Βολιβία. 
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Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία 
της Μακεδονίας, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και 
Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία προσυπογράφουν την παρούσα 
δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να αποτελεί µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_______________________________ 

 
57/2005 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τα πρόσφατα γεγονότα στη Λευκορωσία 

 Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2005 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί ιδιαίτερα για την αυξανόµενη καταστολή των πολιτικών δυνάµεων της 
αντιπολίτευσης, της κοινωνίας των πολιτών, των συνδικάτων και των ανεξάρτητων µέσων ενηµέρωσης στη 
Λευκορωσία. 

Η ΕΕ καταδικάζει τις συλλήψεις και τις δίκες µε πολιτικά κίνητρα, ιδίως των κκ. Skrebets, Statkevich, 
Severinets, Klimov, Bandajevski, Marinitch, Levonevski και Vasiljev. Η ΕΕ απαιτεί το σεβασµό του κράτους 
δικαίου και την άµεση απελευθέρωση των ανωτέρω προσώπων. Η ΕΕ θεωρεί τις πράξεις αυτές ως 
προσπάθειες του καθεστώτος να εξαλείψει πιθανούς αντιπάλους του Προέδρου Λουκασένκο τις παραµονές 
των προσεχών προεδρικών εκλογών. 

Η ΕΕ εκφράζει τη λύπη της για την αυξανόµενη χρήση αντι-δυτικής γλώσσας στα ελεγχόµενα από το κράτος 
µέσα και σε δηµόσιες δηλώσεις και την ενόχλησή της από τις τάσεις αποµονωτισµού της Λευκορωσίας. 

Η ΕΕ σηµειώνει επίσης µε δυσαρέσκεια τις αυξανόµενες προσπάθειες του καθεστώτος να παρεµποδίσει τις 
δραστηριότητες των πολιτικών κοµµάτων και των ΜΚΟ. 

Η ΕΕ απευθύνει έκκληση στους ηγέτες της Λευκορωσίας να θέσουν τέρµα στις πράξεις αυτές, οι οποίες 
αποτελούν εµπόδιο στην ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ ΕΕ και Λευκορωσίας. 

Η ΕΕ επαναλαµβάνει ότι είναι έτοιµη να προσέλθει σε διάλογο µε τη Λευκορωσία για τη βαθµιαία 
ανάπτυξη των διµερών σχέσεων µόλις οι λευκορωσικές αρχές αποδείξουν, µε συγκεκριµένες ενέργειες, 
ειλικρινή προθυµία να επαναλάβουν το διάλογο µε τη διεθνή κοινότητα. 
 
Η ΕΕ υπενθυµίζει τη δέσµευσή της να βοηθήσει την κοινωνία των πολιτών και το λαό της Λευκορωσίας 
και θα συνεχίσει το διάλογο για την υιοθέτηση τυχόν πρόσθετων µέτρων προς το σκοπό αυτόν. 
 
«Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες 
της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και 
οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, η 
Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση». 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

________________________ 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

∆ελτίο 04.07.200                                                                  - EL -                                                               ΡΕ 360.489  

63

59/2005 
 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 
για την εξηκοστή επέτειο των γενεθλίων της Daw Aung San Suu Kyi 

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει ότι, στις 19 Ιουνίου, η Daw Aung San Suu Kyi, βραβείο Νόµπελ ειρήνης, θα 
περάσει τα εξηκοστά της γενέθλια υπό κατ'οίκον περιορισµό, χωρίς επαφή µε την οικογένειά της, τους φίλους της 
και τους πολιτικούς συναδέλφους της. Η ΕΕ ελπίζει ότι αυτά θα είναι τα τελευταία γενέθλια που η Aung San Suu 
Kyi θα περάσει στερούµενη την ελευθερία της και ζητά µετ'επιτάσεως από το κρατικό συµβούλιο ειρήνης και 
ανάπτυξης(SPDC) να την απελευθερώσει άµεσα όπως και τον U Tin Oo και όλους τους άλλους πολιτικούς 
κρατούµενους. Η ΕΕ κρίνει ότι µία τέτοια κίνηση θα συµβάλει στην διευκόλυνση του διαλόγου και της 
συµφιλίωσης στη Βιρµανία/Μιανµάρ. Η ΕΕ υποστηρίζει, όπως και η Daw Aung San Suu Kyi, µια προσέγγιση 
βασιζόµενη στο διάλογο και την αποχή από την βία για την επίλυση του πολιτικού προβλήµατος που υφίσταται 
από µακρού χρόνου στη Βιρµανία/Μιανµάρ. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί ιδιαίτερα για την τρέχουσα κατάσταση στη Βιρµανία/Μιανµάρ και, ιδίως, για τις 
δολοφονικές επιθέσεις της 7ης Μαΐου, που στοίχισαν τη ζωή σε πολλά αθώα θύµατα και προκάλεσαν ένα κλίµα 
ανασφάλειας. 
 
Η ΕΕ, η οποία υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Βιρµανίας/Μιανµάρ, ανησυχεί, επίσης, για τις εντάσεις 
που προέκυψαν εκ νέου µεταξύ των εθνοτήτων και, ιδίως, της πολιτείας Shan και των Karen. 
 
Η ΕΕ υπενθυµίζει τη δέσµευσή της να υποστηρίξει την εθνική συµφιλίωση, τον σεβασµό των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και τη δηµοκρατία στη Βιρµανία/Μιανµάρ και καλεί το SPDC να προβεί σε πραγµατικό διάλογο µε 
τον Εθνικό Σύνδεσµο για τη ∆ηµοκρατία (LND) και τους εκπροσώπους των διαφόρων εθνοτήτων προκειµένου να 
εξευρεθούν ειρηνικές πολιτικές λύσεις που θα λαµβάνουν υπόψη τους τις θεµιτές ανησυχίες τους. 
 
Η ΕΕ επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσµευση να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πτωχοτέρων στη 
Βιρµανία/Μιανµάρ, ιδίως στους τοµείς της υγείας, της παιδείας και της τοπικής ανάπτυξης, σύµφωνα µε την κοινή 
θέση 2004/730/ΚΕΠΠΑ της 25ης Οκτωβρίου 2004. 
 
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, καθώς και η Ουκρανία και η 
∆ηµοκρατία της Μολδαβίας προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. 
 

________________________ 
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60/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίσηµη επανεγκατάσταση των 
µεταβατικών οµοσπονδιακών θεσµικών οργάνων στη Σοµαλία 

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την επίσηµη επανεγκατάσταση των µεταβατικών 
οµοσπονδιακών θεσµικών οργάνων στη Σοµαλία η οποία άρχισε στις 13 Ιουνίου. Τα θεσµικά αυτά όργανα θα 
πρέπει, τώρα, να ανταποκριθούν στην πρόκληση του καθορισµού των προτεραιοτήτων τους και της δηµιουργίας 
των κατάλληλων κυβερνητικών δοµών για την οικοδόµηση ενός λειτουργικού κράτους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
πρόθυµη να στηρίξει τα µεταβατικά οµοσπονδιακά θεσµικά όργανα τα οποία επανεγκαθίστανται, επί του 
παρόντος, στη Σοµαλία. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες οι οποίες αποσκοπούν να σταθεροποιήσουν το 
Μογκαντίσου και εκφράζει την ικανοποίησή της για τον πρωταρχικό ρόλο που διαδραµάτισε, σχετικά, η κοινωνία 
των πολιτών. Το σχέδιο ασφάλειας και σταθεροποίησης του Μογκαντίσου θα πρέπει να εγκριθεί στα πλαίσια 
εθνικού σχεδίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να στηρίξει ένα σφαιρικό σχέδιο εθνικής ασφάλειας και 
επιβεβαιώνει τη βούλησή της να εξετάσει τα θέµατα ασφάλειας στα πλαίσια της επιτροπής συντονισµού και 
παρακολούθησης. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει την ανάγκη να συνεχισθεί η διαδικασία ανοικτού σε όλους διαλόγου και 
συµφιλίωσης στα πλαίσια των µεταβατικών οµοσπονδιακών θεσµικών οργάνων της Σοµαλίας. Η διαδικασία αυτή 
δεν θα πρέπει να παρεµποδισθεί από όσους επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν το σοµαλικό κράτος αντί να 
συµβάλουν στην ανοικοδόµησή του. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί µετ’ επιτάσεως όλα τα µέλη των µεταβατικών οµοσπονδιακών θεσµικών οργάνων να 
τηρήσουν τις δεσµεύσεις τους υπέρ της ειρηνευτικής διαδικασίας αναγνωρίζοντας πλήρως, στη βάση του 
µεταβατικού οµοσπονδιακού χάρτη, την εξουσία των διαφόρων µεταβατικών θεσµικών οργάνων τους 
(Κοινοβούλιο, κυβέρνηση και προεδρία) και αναλαµβάνοντας να επιλύουν τις διαφορές τους στα πλαίσια των 
οργάνων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι διατεθειµένη να προβεί σε διάλογο µε ορισµένα µέρη εκτός του 
πλαισίου των µεταβατικών οµοσπονδιακών θεσµικών οργάνων το οποίο συµφωνήθηκε από κοινού. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών και τον 
πρωθυπουργό της Σοµαλίας να οργανώσουν το συντοµότερο δυνατόν συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της επιτροπής 
συντονισµού και παρακολούθησης στην οποία θα συµµετάσχουν οι ανώτατοι θεσµικοί αντιπρόσωποι των 
µεταβατικών οµοσπονδιακών θεσµικών οργάνων προκειµένου να εξετάσουν από κοινού τα πολιτικά ζητήµατα και 
την εφαρµογή των άµεσων προτεραιοτήτων των µεταβατικών οµοσπονδιακών θεσµικών οργάνων στα πλαίσια του 
προγράµµατος γρήγορης παροχής βοηθείας. 
 
Η επιτροπή συντονισµού και παρακολούθησης, η οποία συστάθηκε από τη διάσκεψη της Στοκχόλµης για τη 
Σοµαλία που πραγµατοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2004, και η δήλωση αρχών που εγκρίθηκε απ’ αυτήν, 
παραµένουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο κύριος µηχανισµός διαλόγου µεταξύ της διεθνούς κοινότητος και της 
Σοµαλίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευελπιστεί ότι θα αποκατασταθεί µία δυναµική που θα επιτρέψει στην επιτροπή 
συντονισµού και παρακολούθησης να παραµείνει το φόρουµ διαλόγου και κινητοποίησης της διεθνούς βοηθείας 
υπέρ της Σοµαλίας. 
 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

∆ελτίο 04.07.200                                                                  - EL -                                                               ΡΕ 360.489  

65

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, καθώς και η Ουκρανία και η 
∆ηµοκρατία της Μολδαβίας προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. 

 
___________________ 

 
61/2005 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
σχετικά µε την παράταση της µετάβασης 
στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό 

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2005 
 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε γνώση της απόφασης της άνω και της κάτω βουλής της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του 
Κονγκό να παραταθεί επί εξάµηνο η µεταβατική περίοδος, αρχής γενοµένης από 1ης Ιουλίου 2005, καθώς και του 
αιτήµατος που διατύπωσε η ∆ιεθνής Επιτροπή για την Πλαισίωση της Μετάβασης (CIAT) να συνοδεύεται η 
παράταση αυτή από µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και εγρήγορση των οργάνων της µετάβασης. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα µέρη να συµµορφωθούν προς την απόφαση αυτή, η οποία είναι σύµφωνη προς 
τις διατάξεις της ειρηνευτικής συµφωνίας που υπεγράφη το ∆εκέµβριο του 2002 και αναµένεται ότι θα παράσχει 
τη δυνατότητα οργάνωσης εκλογών υπό ικανοποιητικές υλικοτεχνικές συνθήκες και συνθήκες ασφάλειας. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τα όργανα της µετάβασης, τα πολιτικά κόµµατα και την κοινωνία των πολιτών να 
συνεργασθούν για την οργάνωση ελεύθερων, διαφανών και δηµοκρατικών εκλογών· καλεί επίσης την 
αντιπολίτευση να συµβάλει διαδραµατίζοντας εποικοδοµητικό ρόλο σε κλίµα κοινωνικής ηρεµίας. Εν προκειµένω, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει τα συµπεράσµατα της Προεδρίας που εγκρίθηκαν από τους αρχηγούς κρατών 
και κυβερνήσεων στις 16 και 17 Ιουνίου 2005 στις Βρυξέλλες. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµείωσε το χρονοδιάγραµµα που επισυνάπτεται από την Ανεξάρτητη Εκλογική Επιτροπή 
(CEI) στο αιτιολογηµένο αίτηµά της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις νόµιµες προσδοκίες του πληθυσµού 
του Κονγκό για την όσο το δυνατόν ταχύτερη διεξαγωγή εκλογών υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και 
παρακινεί τις αρχές του Κονγκό και όλα τα ενδιαφερόµενα όργανα να συµµορφωθούν απολύτως προς το νέο 
εκλογικό χρονοδιάγραµµα. Στα πλαίσια αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι εναπόκειται στις αρχές του Κονγκό 
να επιταχύνουν το ρυθµό των προετοιµασιών για τη διενέργεια των εκλογών καθώς και για την υλοποίηση των 
άλλων στοιχείων της µετάβασης, όπως η µεταρρύθµιση του τοµέα της ασφάλειας. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει σε όλα τα µέρη ότι η µεταβατική περίοδος πρέπει να λήξει το αργότερο στις 30 
Ιουνίου 2006. Όσον αφορά την εκλογική διαδικασία, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την 
έναρξη εγγραφής των εκλογέων στους εκλογικούς καταλόγους στην Κινσάσα, και καλεί τις αρχές του Κονγκό να 
εντείνουν την επικοινωνία µε τον πληθυσµό. Στη νέα αυτή φάση της µετάβασης, είναι σκόπιµο να είναι σε θέση να 
εκφράζονται εκπρόσωποι όλων των κοµµάτων χωρίς να υφίστανται εκφοβισµό και να παρέχουν τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης αµερόληπτη και πλουραλιστική ενηµέρωση. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλους τους ενεχόµενους παράγοντες να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν 
για να εντείνουν τις προετοιµασίες των εκλογών και να εργασθούν για την ουσιαστική υλοποίηση των διατάξεων 
της γενικής και συνολικής συµφωνίας. Είναι επίσης ουσιαστικό να καταβληθεί ήδη κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την προαγωγή των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης και της διαφάνειας, που αποτελούν εγγυήσεις ενός 
δηµοκρατικού κράτους δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρακολουθήσει τη διαδικασία αυτή µε προσοχή. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι η υποστήριξή της προς τη µετάβαση βασίζεται στην τήρηση των 
διατάξεων της Συµφωνίας της Πρετόρια και σε µια προσήλωση ακλόνητη και σε συνθήκες χρηστής 
διακυβέρνησης, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των αµοιβών των δηµοσίων υπαλλήλων και του στρατού, των 
παραγόντων του Κονγκό προκειµένου να επιτύχει πλήρως η µετάβαση. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
υποστηρίζει τις προτάσεις του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ για µια αποστολή για την καταπολέµηση της 
διαφθοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στα πλαίσια της πρωτοβουλίας 
αυτής. 
 
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, καθώς και η Ουκρανία και η 
∆ηµοκρατία της Μολδαβίας προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης.  

 
____________________ 

 
62/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επ'ευκαιρία 
της ∆ιεθνούς Ηµέρας για την υποστήριξη των θυµάτων βασανιστηρίων 

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2005 
 

Επ’ ευκαιρία της όγδοης επετείου της ∆ιεθνούς Ηµέρας των Ηνωµένων Εθνών για την υποστήριξη των θυµάτων 
βασανιστηρίων (26 Ιουνίου), η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζει ότι αποδίδει προτεραιότητα στην εξάλειψη των 
βασανιστηρίων και των άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας σε όλον τον 
κόσµο καθώς και στην πλήρη αποκατάσταση των θυµάτων βασανιστηρίων. 
 
Η ΕΕ υπενθυµίζει ότι η χρήση βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 
µεταχείρισης ή τιµωρίας απαγορεύεται πλήρως και ότι όλα τα κράτη οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι δεν 
καταφεύγουν στις εν λόγω βάρβαρες πρακτικές. Η ΕΕ καλεί όλα τα κράτη τα οποία δεν το έχουν ακόµη πράξει να 
προσχωρήσουν επειγόντως στη ∆ιεθνή Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας και να συνεργασθούν µε τους σχετικούς διεθνείς 
µηχανισµούς. Ο έλεγχος και ο ανοικτός χαρακτήρας αποτελούν βασικούς παράγοντες για την καταπολέµηση της 
δόλιας πρακτικής των βασανιστηρίων και των άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης 
ή τιµωρίας· έχοντας αυτό υπόψη, η ΕΕ καλεί όλα τα κράτη να υπογράψουν και να επικυρώσουν κατά 
προτεραιότητα το Προαιρετικού Πρωτόκολλο της Σύµβασης κατά των βασανιστηρίων, το οποίο, αφού τεθεί σε 
ισχύ, θα εγκαινιάσει ένα καινοτόµο σύστηµα εθνικών και διεθνών µηχανισµών επιθεώρησης χώρων κράτησης. 
 
Η ΕΕ χαιρετίζει την επικύρωση της Σύµβασης κατά των βασανιστηρίων (UNCAT) κατά το παρελθόν έτος από τη 
Λιβερία, τη Μαυριτανία και την Αραβική ∆ηµοκρατία της Συρίας και την επικύρωση του Προαιρετικού 
Πρωτοκόλλου της Σύµβασης κατά των βασανιστηρίων (OPCAT) από την Αργεντινή, την Κροατία, τη Λιβερία, το 
Μάλι και το Μεξικό. 
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Η ΕΕ αποδίδει τεράστια σηµασία στο ρόλο που διαδραµατίζουν τα Ηνωµένα Έθνη όσον αφορά την καταπολέµηση 
των βασανιστηρίων και την υποστήριξη των θυµάτων και τονίζει τη στήριξή της προς τον Ειδικό Εισηγητή των ΗΕ 
για τα βασανιστήρια, το Ταµείο Εθελοντικών Εισφορών των ΗΕ για τα θύµατα βασανιστηρίων, την Ύπατη 
Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα (ΥΑ), την UNCAT, την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για 
την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας (CPT) και άλλους 
µηχανισµούς που συµβάλλουν σηµαντικά στο συγκεκριµένο τοµέα. Η ΕΕ εξακολουθεί να αναλαµβάνει πολιτικές, 
διπλωµατικές και οικονοµικές πρωτοβουλίες για την καταπολέµηση των βασανιστηρίων στα πλαίσια των 
Κατευθυντηρίων Γραµµών κατά των βασανιστηρίων της ΕΕ τις οποίες ενέκρινε το Συµβούλιο το 2001. Όλα τα 
κράτη µέλη της ΕΕ προσυπέγραψαν και υποστήριξαν ενεργώς την κατάρτιση και έγκριση υποχρεωτικών 
αποφάσεων κατά των βασανιστηρίων κατά την 59η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ και την 61η 
συνεδρίαση της Επιτροπής των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Επίσης, η ΕΕ θα εκδώσει σύντοµα κανονισµό µε 
τον οποίο θα απαγορεύονται η εξαγωγή και εισαγωγή εµπορευµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται στην πράξη για 
την εκτέλεση της θανατικής ποινής και την επιβολή βασανιστηρίων. Η εξαγωγή εµπορευµάτων τα οποία θα 
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό αυτό υπόκειται επίσης στην εξουσιοδότηση των αρχών των κρατών 
µελών της ΕΕ. Το ενθαρρυντικό αυτό βήµα θα ενισχύσει περαιτέρω την καταπολέµηση των βασανιστηρίων σε 
παγκόσµιο επίπεδο. 
 
Η πρόληψη των βασανιστηρίων και η αποκατάσταση των θυµάτων βασανιστηρίων αποτελούν σηµαντικές 
προτεραιότητες για χρηµατοδότηση δυνάµει της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη ∆ηµοκρατία και τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα (ΕΠ∆Α∆). 16 εκατοµµύρια ευρώ διατέθηκαν για προγράµµατα πρόληψης και αποκατάστασης κατά το 
2004 και η ΕΠ∆Α∆ θα εξακολουθήσει να δίδει υψηλή προτεραιότητα στο ζήτηµα των βασανιστηρίων κατά το 
2005. 
 
Η ΕΕ δράττεται της ευκαιρίας να εξάρει τη συµβολή µεγάλου αριθµού ΜΚΟ και προσώπων που εργάζονται 
ακατάπαυστα για την πρόληψη των βασανιστηρίων και την ανακούφιση των δεινών των θυµάτων. Η ΕΕ χαιρετίζει 
επίσης τον ουσιαστικό ρόλο του ∆ιεθνούς Κέντρου για την αποκατάσταση των θυµάτων βασανιστηρίων (IRCT) 
και άλλων οργανισµών στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης τη σηµαντική αυτή ηµέρα για τα ΗΕ και 
δεσµεύεται να συνεχίσει και να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να απαλλαγεί ο κόσµος από τα βασανιστήρια. 
 
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 και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία 
της Μολδαβίας 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 8ΗΣ ΚΑΙ 9ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 
 
 
 
 

 
 
Τα πλήρη κείµενα των γνωµοδοτήσεων της ΕΟΚΕ στις επίσηµες γλώσσες διατίθενται 
στον δικτυακό τόπο της ΕΟΚΕ στη διεύθυνση: 
 
http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp 
 
 
 

 
 
Τη σύνοδο ολοµέλειας τίµησε µε την παρουσία του ο κ. Philippe MAYSTADT, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, ο οποίος µίλησε για τη στρατηγική της ΕΤΕ κατά τα προσεχή έτη και για τη νέα πολιτική 
της όσον αφορά την ενηµέρωση. 
 
1. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 
• Κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση 2005/2008 
− Εισηγητής: ο κ. Henri MALOSSE (Εργοδότες – FR) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: CESE 675/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Στη γνωµοδότηση που υιοθέτησε µε γραπτή διαδικασία στις 30 Μαΐου και διαβίβασε στο Συµβούλιο 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της 2ας Ιουνίου 2005, η ΕΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της για την 
έλλειψη συνοχής ανάµεσα στις διάφορες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Στη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν προτάθηκε ειδική κατευθυντήρια 
γραµµή για την απασχόληση των νέων, η οποία θα συστοιχούσε µε το "Ευρωπαϊκό σύµφωνο για τη νεολαία" 
που υιοθετήθηκε από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Πράγµατι, η συνεχιζόµενη (και σε ορισµένα κράτη 
µέλη επιδεινούµενη) ανεργία των νέων, η οποία πλήττει ακόµη και τους πτυχιούχους, αποτελεί ουσιώδη 
πρόκληση για την Ευρώπη, διότι µια κοινωνία που δεν προσφέρει προοπτικές στη νεολαία της έχει αµφίβολο 
µέλλον. 

Η ΕΟΚΕ συνιστά επίσης µεγαλύτερη συνεκτίµηση της απασχόλησης των γυναικών και των µειονεκτικών 
οµάδων, ζήτηµα που θα άξιζε ειδική κατευθυντήρια γραµµή. 

 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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Στη γνωµοδότηση υπογραµµίζεται ότι η ικανότητα καινοτοµίας των επιχειρήσεων έχει καθοριστική σηµασία 
για τον δυναµισµό της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Χωρίς την ανάπτυξη νέων βελτιωµένων προϊόντων και 
υπηρεσιών και χωρίς την ενίσχυση της παραγωγικότητας, η Ευρώπη αντιµετωπίζει τον κίνδυνο να περάσει σε 
δεύτερο πλάνο. Η ΕΟΚΕ συνιστά, συνεπώς, να ενσωµατωθούν στις κατευθυντήριες γραµµές για την 
απασχόληση µέτρα για την ενθάρρυνση των τοπικών πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και, 
συγκεκριµένα, άρση των εµποδίων διοικητικού χαρακτήρα για την ίδρυση επιχειρήσεων, µεταρρύθµιση του 
φορολογικού συστήµατος για τη µεταβίβασή τους και καταπολέµηση των µονοπωλίων και της στρέβλωσης του 
ανταγωνισµού. 

 

Η ΕΟΚΕ ζητεί να επικεντρωθούν οι κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση στη βελτίωση της ποιότητας 
της απασχόλησης µέσω της κατάρτισης και της εσωτερικής και εξωτερικής κινητικότητας. Βελτίωση της 
ποιότητας σηµαίνει επίσης καταπολέµηση της αβεβαιότητας της απασχόλησης, ιδίως για τους νέους, τις 
γυναίκες και τις µειονεκτούσες οµάδες. 

 

Τέλος, η ΕΟΚΕ προτείνει, στο µέλλον, οι κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση και οι γενικοί 
προσανατολισµοί των οικονοµικών πολιτικών (ΓΠΟΠ) να αποτελούν αντικείµενο πραγµατικής δηµοκρατικής 
συζήτησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο µε την ενεργό συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών. 

  
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Alan Hick  
     (Tηλ.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 

 
 
• Μηχανισµοί πληροφόρησης σχετικά µε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε µια παγκοσµιοποιηµένη 

οικονοµία 
− Εισηγήτρια: η κα PICHENOT (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – FR) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 692/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
 
 Η ευθύνη των επιχειρήσεων αποτελεί απαίτηση εθελοντικού χαρακτήρα, που είναι πέραν του νόµου και 

αναφέρεται σε ένα σύνολο συµβάσεων, κανόνων, διεθνών αρχών, καθώς και σε ένα ευρωπαϊκό σύνολο 
κανόνων.  

 
 Οι µηχανισµοί µέτρησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) πρέπει να ανταποκρίνονται σε απαιτήσεις 

νοµιµότητας, χρησιµότητας και αξιοπιστίας.  
 
 Η πρακτική των ετήσιων εκθέσεων τείνει να γενικευθεί στις µεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό ανταποκρίνεται στα 

αιτήµατα για διαφάνεια όσον αφορά τη στρατηγική της επιχείρησης, µεταξύ άλλων και για τις πρακτικές ΕΚΕ. 
Η ποιότητα της πληροφόρησης, όµως, παραµένει πολύ άνιση. Πρέπει, συνεπώς, να βελτιωθεί. Οι πληροφορίες 
που µπορεί να ζητήσει κανείς από τις ΜΜΕ δεν µπορεί να είναι ήδη από την αρχή της αυτής εντάσεως µε τις 
πληροφορίες που ζητούνται από τις µεγάλες επιχειρήσεις, λόγω ελλείψεως χρηµατοοικονοµικών και 
ανθρώπινων µέσων.  Ωστόσο, οι ΜΜΕ πρέπει να ενθαρρυνθούν να ενηµερώνουν τους συνεταίρους τους για τις 
υπεύθυνες πρακτικές τους σε ένα  πλαίσιο προόδου.   

 
  

mailto:alan.hick@cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

∆ελτίο 04.07.200                                                                  - EL -                                                               ΡΕ 360.489  

70 

Πρέπει να συµβιβαστεί η ενότητα των αρχών και ο σεβασµός της ποικιλίας τους. Θα ήταν σκόπιµο οι δείκτες 
να διευκολύνουν τις συγκρίσεις. Θα ήταν καλό αυτά τα κριτήρια και οι δείκτες να καταρτιστούν από κοινού 
από τους εταίρους του κλαδικού κοινωνικού διαλόγου, µετά από διαβούλευση µε τα υπόλοιπα ενδιαφερόµενα 
µέρη και σε συµφωνία µε τις δηµόσιες αρχές. 

 
 Οι κατευθυντήριες γραµµές της Παγκόσµιας Πρωτοβουλίας υπέρ της Υποβολής Εκθέσεων  (Global Reporting 

Initiative – GRI) είναι ένα αναγνωρισµένο ιδιωτικό σύστηµα αναφοράς.  Οι ευρωπαϊκοί φορείς θα ήταν 
σκόπιµο να συµµετέχουν ενεργώς στις εργασίες του οργανισµού αυτού, προκειµένου να καταστούν 
καταλληλότερα για το ευρωπαϊκό πλαίσιο οι µέθοδοι και τα κριτήριά του. 

 
 Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO) έχει καταρτίσει κατευθυντήριες γραµµές για την κοινωνική ευθύνη. 

Εντούτοις, αυτές οι κατευθυντήριες γραµµές δεν θα αποτελέσουν γενικό πρότυπο συστήµατος διαχείρισης και 
δεν θα µπορούν να πιστοποιούνται.  

  
 Η ΕΟΚΕ προτείνει τη δηµιουργία θυρίδας ενηµέρωσης για τις πρακτικές ΕΚΕ των µεγάλων επιχειρήσεων. Θα 

ήταν σκόπιµο να πραγµατοποιηθεί η εργασία προσεγγίσεως µεταξύ  των δηλώσεων των επιχειρήσεων και των 
αξιολογήσεων των συµµετεχόντων από ένα θεσµικό παρατηρητή. Αυτό το έργο ποιοτικής ανάλυσης θα 
µπορούσε να ανατεθεί σε έναν οργανισµό όπως το Ίδρυµα του ∆ουβλίνου. 

 
 Οι εθελοντικές δεσµεύσεις της επιχείρησης πρέπει να δηλώνονται δηµόσια και η αποτελεσµατικότητά τους 

πρέπει να µπορεί πάντοτε να εξακριβωθεί. Η εθελοντική δέσµευση και ο ελεγχόµενος διάλογος µε τα 
ενδιαφερόµενα µέρη είναι αδιάσπαστα συνδεδεµένα. Η στρατηγική της εθελοντικής επιχείρησης απαιτεί 
κοινωνικό διάλογο σχετικά µε την ΕΚΕ. Η ενεργός συµµετοχή των εκπροσώπων των εργαζοµένων της 
επιχείρησης αφορά τρεις φάσεις: οικοδόµηση της ειδικής στρατηγικής της επιχείρησης µε συνυπολογισµό των 
αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµόρφωση των κατάλληλων µέσων για την τήρηση της στρατηγικής αυτής 
και ανεξάρτητος έλεγχος της πραγµατικής εφαρµογής των µέτρων σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. 

 
 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εθελοντική ή/και βάσει διαπραγµατεύσεων αντιµετώπιση των προκλήσεων της ΕΚΕ 

σε όλες τις πολυεθνικές που διαθέτουν ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης αποτελεί αποφασιστικό στάδιο. 
Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα να συµµετάσχουν στη δυναµική αυτή και τα νέα κράτη µέλη. Οι ευρωπαϊκές 
επιτροπές επιχείρησης καλούνται να διαδραµατίσουν ένα ρόλο στην ενσωµάτωση της ΕΚΕ στη διαχειριστική 
πολιτική της επιχείρησης. Συνιστούν το κατ’ εξοχήν βήµα των εσωτερικών ενδιαφεροµένων µερών, παρότι 
βέβαια µια συνεκτική πολιτική ΕΚΕ οφείλει να λαµβάνει υπόψη και τα εξωτερικά ενδιαφερόµενα µέρη και, 
ειδικότερα, το σύνολο της κοινότητας των εργαζοµένων και όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος από το σύνολο 
της αλυσίδας προστιθέµενης αξίας (εργολήπτριες επιχειρήσεις, προµηθευτές). 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Alan Hick  
     (Tηλ.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 

 
• Πράσινη Βίβλος: ∆ιαχείριση της οικονοµικής µετανάστευσης 
− Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAÑOS (Μισθωτοί – ES) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 811 τελικό – CESE 694/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
 Η ΕΟΚΕ δηλώνει ότι είναι όντως απαραίτητο να ρυθµιστεί η εισδοχή των οικονοµικών µεταναστών στο 

επίπεδο της ΕΕ, πράγµα για το οποίο είναι απαραίτητο να επιτευχθεί υψηλός βαθµός νοµοθετικής εναρµόνισης, 
τόσο για τους εργαζοµένους µε υψηλή ειδίκευση όσο και για τις λιγότερο ειδικευµένες εργασίες. 
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Η αρχή της «κοινοτικής προτίµησης» θα πρέπει να συµπεριλάβει όλα τα άτοµα που αποτελούν τµήµα της 
αγοράς εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι µόνο τους εθνικούς ή κοινοτικούς εργαζοµένους. 

 
 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει την ανάγκη να υπάρχουν δύο συστήµατα για τη νόµιµη εισδοχή των µεταναστών: η 

δυνατότητα προσφοράς εργασίας στον µετανάστη όταν αυτός βρίσκεται ακόµη στη χώρα προέλευσης και η 
άδεια προσωρινής διαµονής για την αναζήτηση εργασίας. 

 
 Όσον αφορά τα δικαιώµατα, αφετηρία της συζήτησης θα πρέπει να είναι η αρχή των µη διακρίσεων. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Pierluigi Brombo 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

 
2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
 
• Γενική Συµφωνία για τις Συναλλαγές στον τοµέα των Υπηρεσιών (GATS) – ∆ιαπραγµατεύσεις για τον Τρόπο 

4 (µετακίνηση φυσικών προσώπων) 
− Εισηγήτρια: η κα FLORIO (Μισθωτοί – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 695/2005 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η GATS για τον Τρόπο 4 δικαίως θεωρείται µία από τις καθοριστικές συνιστώσες των διαπραγµατεύσεων που 
βρίσκονται εν εξελίξει στον ΠΟΕ σχετικά µε το άνοιγµα του διεθνούς εµπορίου στις υπηρεσίες. Η παρουσία 
φυσικών προσώπων είναι ο τέταρτος τρόπος παροχής υπηρεσιών και αφορά την προσωρινή είσοδο προσώπων 
από ένα κράτος στο έδαφος άλλου κράτους µε σκοπό την παροχή υπηρεσίας (π.χ. λογιστές, ιατροί ή 
εκπαιδευτικοί). ∆εν αναφέρεται στα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση ιθαγένειας ή αναζητούν 
εργασία ή διαµονή σε ένα κράτος σε µόνιµη βάση. 
 
Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, για την περαιτέρω ελευθέρωση των συναλλαγών στον τοµέα των υπηρεσιών, η ΕΕ 
οφείλει πρωτίστως να διασαφηνίσει ότι η οδηγία για τους αποσπασµένους εργαζόµενους αποτελεί επίσης τη 
βάση και στην περίπτωση της προσωρινής µετακίνησης των εργαζοµένων. Οφείλει, εξάλλου, να προσδιορίσει 
ποιο νοµοθετικό πλαίσιο αναφοράς πρέπει να ισχύει στην ΕΕ για την ελευθέρωση των υπηρεσιών εντός της 
εσωτερικής αγοράς (πρβλ. την πρόταση οδηγίας σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά) και να προβεί 
σε σαφή διάκριση µεταξύ των υπηρεσιών κοινής ωφελείας (στις οποίες υπάγονται η υγεία, η εκπαίδευση, η 
ύδρευση, η ενέργεια, το φυσικό αέριο κλπ.), των οικονοµικών και µη οικονοµικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών 
µε εµπορικούς και µη εµπορικούς σκοπούς και των υπηρεσιών διαφορετικής φύσεως. 
 
H ΕΟΚΕ παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη µέλη να µην δεχθούν προς το παρόν καµία επέκταση του Τρόπου 4 
στους ηµιειδικευµένους ή ανειδίκευτους εργαζοµένους. Αυτό θα έθετε πραγµατικά σε κίνδυνο τη βασική αρχή 
της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ότι «η εργασία δεν αποτελεί εµπόρευµα». H ΕΟΚΕ δεν µπορεί να δεχθεί 
ότι η προσωρινή µετακίνηση εργαζοµένων, η οποία αποτελεί εκ των πραγµάτων προσωρινή µετανάστευση, θα 
ρυθµίζεται πρωτίστως από τον ΠΟΕ και τη Συµφωνία GATS, χωρίς την παραµικρή εγγύηση όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα ή την τήρηση των βασικών εργασιακών προτύπων, όπως π.χ. η µη διακριτική 
µεταχείριση. Θα πρέπει να καθιερωθεί εποικοδοµητική συνεργασία σε πρακτικό επίπεδο τουλάχιστον µεταξύ 
του ΠΟΕ και της ∆ΟΕ, του ∆ιεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης (∆ΟΜ) και του ΟΗΕ για την προστασία των 
δικαιωµάτων των προσωρινών µεταναστών. 
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Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οφείλουν να επανεξετάσουν την επικύρωση της ∆ιεθνούς 
Σύµβασης του ΟΗΕ για την προστασία των δικαιωµάτων όλων των διακινούµενων εργαζοµένων και των µελών 
των οικογενειών τους, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2003. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:     κα Beatriz Porres 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 
3. ΕΜΠΟΡΙΟ: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
 
• Σχέδια και υποδείγµατα 
− Γενικός εισηγητής: ο κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες – ΙΤ) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 582 τελικό – 2004/0203 COD – CESE 691/2005 
 Η ΕΟΚΕ υιοθέτησε την αντιγνωµοδότηση που παρουσίασαν οι κ.κ. PEGADO LIZ και STEFFENS. 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την άποψη, που έχει ήδη εκφράσει σε προηγούµενες γνωµοδοτήσεις της, ότι η 
υπαγωγή των ανταλλακτικών που καλύπτονται από τη ρήτρα για τις επισκευές στο καθεστώς προστασίας των 
σχεδίων ή υποδειγµάτων θα οδηγήσει σε µονοπώλιο των προϊόντων στη δευτερογενή αγορά, πράγµα το οποίο 
έρχεται σε αντίθεση µε την ίδια τη φύση της νοµικής προστασίας των σχεδίων και υποδειγµάτων. 
 
Προσθέτει ότι το καθεστώς που θεσπίσθηκε µε την οδηγία 98/71/ΕΚ επέτρεψε τη διατήρηση των διαφορετικών 
και ενίοτε διαµετρικά αντίθετων εθνικών καθεστώτων και, µετά την πρόσφατη διεύρυνση, συνέβαλε στην 
αύξηση του αριθµού τους, σε έναν κλάδο εξαιρετικά σηµαντικό για έναν τοµέα µε µεγάλη οικονοµική σηµασία 
για την ευρωπαϊκή αγορά. 
 
Η πρόταση της Επιτροπής επιδιώκει, έτσι, την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς σε αυτόν τον τοµέα, µέσω της 
προσέγγισης των εθνικών συστηµάτων, βάσει της ελευθέρωσης της χρήσης των προστατευόµενων σχεδίων και 
υποδειγµάτων µε σκοπό την επισκευή σύνθετων προϊόντων για την αποκατάσταση της αρχικής εµφάνισής τους 
(δευτερογενής αγορά). 
 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής, η οποία εγγράφεται στη σειρά άλλων νοµοθετικών 
πρωτοβουλιών που έτυχαν της συµφωνίας της και η οποία µπορεί να συµβάλει στην ενίσχυση του 
ανταγωνισµού, στη µείωση των τιµών και στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, κυρίως στις ΜΜΕ. 
Εντούτοις, η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η πρόταση της Επιτροπής θα µπορούσε να ωφεληθεί από την καλύτερη 
ανάπτυξή της, µε τη σαφή κατάδειξη της συµβατότητάς της µε τη Συµφωνία TRIPS, την καλύτερη παρουσίαση 
του αντικτύπου της στην απασχόληση και ιδιαίτερα µε τη διασφάλιση, πέραν του δικαιώµατος πληροφόρησης 
το οποίο φαίνεται ήδη κατοχυρωµένο, του µη επηρεασµού των επιλογών του καταναλωτή, είτε άµεσα, λόγω της 
ασφάλειας και της αξιοπιστίας των χρησιµοποιούµενων προϊόντων που προέρχονται από ανεξάρτητους 
κατασκευαστές, είτε έµµεσα, εξαιτίας των επιπτώσεων της χρήσης αυτών των ανταλλακτικών για την επισκευή 
των σύνθετων προϊόντων για τα οποία προορίζονται (κυρίως αυτοκινήτων) είτε στην τρέχουσα τιµή αυτών των 
προϊόντων είτε στις έµµεσες επιβαρύνσεις (π.χ. τις ασφάλειες). 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:    κ. João Pereira dos Santos 
 (Tηλ.: 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας / φαρµακευτικά προϊόντα 
− Εισηγητής: ο κ. BRAGHIN (Εργοδότες – ΙΤ) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 737 τελικό – 2004/0258 COD – CESE 689/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόταση κανονισµού της Επιτροπής, η οποία αποσκοπεί στην εφαρµογή της 
απόφασης του Γενικού Συµβουλίου του ΠΟΕ της 30ής Αυγούστου 2003.   
 
Επικροτεί την προβλεπόµενη διαδικασία για τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκµετάλλευσης των 
φαρµακευτικών προϊόντων που καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή συµπληρωµατικά πιστοποιητικά 
προστασίας, καθώς και τους επιµέρους µηχανισµούς ελέγχου. 
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά, ωστόσο, να τροποποιηθεί η διατύπωση του κειµένου, προκειµένου να εξασφαλιστεί: 

 
• ο πλήρης σεβασµός της ισχύουσας νοµοθεσίας, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους ποιότητας της 

παραγωγής, 
• η ενίσχυση των όρων χορήγησης της υποχρεωτικής άδειας, ιδίως προκειµένου να αποφευχθούν οι 

παράνοµες επανεξαγωγές στην Κοινότητα ή σε τρίτες χώρες,  
• συντονισµένη προσπάθεια µε τις αρχές των χωρών εισαγωγής, ώστε να αποφευχθούν απάτες, 

παραποιήσεις και χρήσεις διαφορετικές από τις αρχικά προβλεπόµενες, 
• αυστηρός έλεγχος της εφαρµογής του κανονισµού για τις τελωνειακές αρχές και των µηχανισµών 

επιβολής κυρώσεων των κρατών µελών, προκειµένου να αποτραπεί οποιαδήποτε παράνοµη ενέργεια,  
• µεγαλύτερη δηµοσιότητα της χορήγησης αυτών των υποχρεωτικών αδειών, ώστε να επιτευχθεί 

αποτελεσµατικότερη προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
 
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής και στα κτηνιατρικά φάρµακα, ενόψει των ενδεχόµενων 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τοµέα της υγείας λόγω ασθενειών που µεταδίδονται από τα ζώα ή λόγω 
µόλυνσης τροφών ζωικής προέλευσης. 
 
Τέλος, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να συνεχίσει η Επιτροπή τις προσπάθειές της σε διεθνές επίπεδο, ώστε να µπορέσουν 
οι αναπτυσσόµενες χώρες που δεν είναι µέλη του ΠΟΕ να έχουν επίσης πρόσβαση στα φάρµακα για 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στις κατάλληλες υγειονοµικές δοµές.  
 

–   Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Nemesio Martinez  
 (Tηλ.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)  
 
 
4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 
 
• ∆ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις 
–   Εισηγήτρια: η κα SANCHEZ MIGUEL (Μισθωτοί – ΕS) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 718 τελικό – 2004/0251 COD – CESE 688/2005 
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– Κύρια σηµεία: 

 
Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα διαµεσολάβησης σε αστικές υποθέσεις που προκύπτουν από ποινικές ή 
φορολογικές υποθέσεις, οι οποίες, παρότι αρχικώς αποκλείονται, θα µπορούσαν ωστόσο να διευκολύνουν την 
επίλυση αυτών των αστικών υποθέσεων. 
 
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει τη σηµασία του διαµεσολαβητή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, 
προκειµένου να διασφαλιστεί η εφαρµογή και η αποτελεσµατικότητά της.  
 
Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει σε µόνιµη βάση τον επαγγελµατισµό, την ανεξαρτησία και την ευθύνη 
των προσώπων, τόσο των φυσικών όσο και των νοµικών, που ασκούν τον ρόλο του διαµεσολαβητή. 
 
Η διευθέτηση του προβλήµατος που θέτει το κόστος της διαµεσολάβησης δεν µπορεί να περιοριστεί στην 
ενσωµάτωσή του στα έξοδα διαδικασίας, σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δικαστικού συστήµατος 
κάθε κράτους µέλους. 
 

–   Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Nemesio Martinez  
 (Tηλ.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)  
 
  
5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
 
• Αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωµένου καυσίµου 
– Εισηγητής: ο κ. BUFFETAUT (Εργοδότες – FR) 

 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 716 τελικό – 2004/0249 COD – CESE 696/2005 
   
–   Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Siegfried Jantscher 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@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 
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