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Verts/ALE Οµάδα των Πρασίνων/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία 
GUE/NGL Συνοµοσπονδιακή Οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των 

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

 
 

Επιτροπές 
 

AFET Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 
DEVE Επιτροπή Ανάπτυξης 
INTA Επιτροπή ∆ιεθνούς Εµπορίου 
BUDG Επιτροπή Προϋπολογισµών 
CONT Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού 
ECON Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής 
EMPL Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ENVI Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 
ITRE Επιτροπή Βιοµηχανίας, ΄Ερευνας και Ενέργειας 
IMCO Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Ποστασίας των Καταναλωτών 
TRAN Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού 
REGI Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 
AGRI Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
PECH Επιτροπή Αλιείας 
CULT Επιτροπή Πολιτισµού και Παιδείας 
JURI Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 
LIBE Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
AFCO Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων 
FEMM Επιτροπή ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 
PETI Επιτροπή Αναφορών 
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ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΟΛΩΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 4ης Ιουλίου 2005, πληροφορήθηκε το 
θάνατο στις 26 Ιουνίου 2005 του κ. Filip ADWENT, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε 
εκλεγεί στην Πολωνία, και διαπίστωσε τη χηρεία της έδρας του µε ισχύ από 27 Ιουνίου 2005. 
 
Ο κ. Adwent ήταν µέλος του Κοινοβουλίου µας από τις 20 Ιουλίου 2004 και ανήκε στην Οµάδα 
Ανεξαρτησία/∆ηµοκρατία. 
 
Ήταν µέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας 
στην κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας. 
 
 

_________________________ 
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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. 32/2005: Απόδοση δαπανών κοινοβουλευτικής επικούρησης. 
 

 
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 4ς Ιουλίου 2005, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του διορισµού του 
 
 

κ. Armin LASCHET (PPE-DE/DE 
 
 
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 30ης Ιουνίου 2005. 
 
 

_____________________________ 
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EΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ 
ΡΟΥΜΑΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
Με επιστολή της 13ης Ιουλίου 2005, οι αρµόδιες Αρχές της Ρουµανίας ανακοίνωσαν τη λίστα των Ρουµάνων 
παρατηρητών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 
Το Κοινοβούλιο θα λάβει υπό σηµείωση τη λίστα αυτή κατά τη συνεδρίασή του της 26ης Σεπτεµβρίου 2005, 
ηµέρα την οποία θα αρχίσει να ισχύει η λίστα. 
 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
ΓΕΡΟΥΣΙΑ 

η κ. ANASTASE Roberta 
ο κ. BĂRBULEŢIU Tiberiu 
ο κ. BECŞENESCU Dumitru 
η κ. BURUIANĂ Daniela 
ο κ. CORLĂŢEAN Titus 
ο κ. COŞEA Mircea 
η κ. CREŢU Gabriela 
ο κ. DUMITRESCU Cristian 
ο κ. GANŢ Ovidiu 
ο κ. HOGEA Vlad 
ο κ. KELEMEN Atilla 
ο κ. KÓNYA HAMAR Sándor 
ο κ. MARINESCU Marian Jean 
η κ. MUSCĂ Mona 
ο κ. PAŞCU Ioan Mircea 
ο κ. PODGOREAN Radu 
ο κ. POPEANGĂ Petre 
η κ. RITZI IACOB Monica 
η κ. SÂRBU Daciana 
ο κ. SEVERIN Adrian 
ο κ. SILAGHI Ovidiu 
η κ. TURCAN Raluca 
και ο κ. ZGONEA Valeriu 
 

ο κ. ATHANASIU Alexandru 
η κ. CIORNEI Silvia 
ο κ. CIOROIANU Adrian Mihai 
η κ. CREŢU Corina 
ο κ. DÂNCU Vasile 
ο κ. DUCA Viorel Senior 
ο κ. MIHĂESCU Eugen 
ο κ. NICOLAE Şerban 
η κ. PETRE Maria 
ο κ. POPA Nicolae-Vlad 
ο κ. SZABÓ Károly Ferenc 
και ο κ. TÂRLE Radu 
 

 
 

_________________________________ 
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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  01/07/2005) 
 
 

Ονοµασία Ηµεροµηνία 
κατάθεσης 

Προεδρία  Πολιτικές Οµάδες Στήριξης 

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

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

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

PPE-DE  
IND/DEM 
UEN 

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

FEDERALIST INTERGROUP FOR THE EUROPEAN 
CONSTITUTION 

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

06/01/2005 TABAJDI Csaba 
Sándor 

PPE/DE 
PSE 
ALDE             

CINEMA, AUDIOVISUAL POLICY AND CULTURAL 
DIVERSITY 

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

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

CONSERVATION AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN PARLIAMENT 

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

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

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

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

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

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

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

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

CIEL ET ESPACE 09/03/2005 BUSQUIN Philippe PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL 

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 
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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 

 
PEACE INITIATIVES 
 

22/06/2005 LUCAS Caroline 
PRÜGER Tobias (Co-
Présidents) 

PSE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 

 
 

________________________________ 
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                     Κατάσταση στις 10.08.2005 
 
 
 
João Pinheiro Μείωση των κινδύνων που πηγάζουν από σεισµούς P-2250/05 

Hiltrud Breyer Παραβίαση και περιφρόνηση ορισµένων οδηγιών της ΕΕ 
σχετικά µε την ενεργή και την προγραµµατισµένη 
ανόρυξη αµµοχάλικου 

E-2251/05 

Daniel Caspary Ολιγοπώλιο στο παγκόσµιο εµπόριο 
σιδηροµεταλλευµάτων 

E-2252/05 

Gay Mitchell Επικρατούσες συνθήκες στα ιδρύµατα ατόµων µε νοητική 
υστέρηση και αναπηρίες στη Ρουµανία 

E-2253/05 

Bill Newton Dunn Απλούστευση της µεθόδου υπολογισµού του φόρου για 
ΜΜΕ 

E-2254/05 

Jean Lambert Κράτηση του Αµπντουλάχ Οτσαλάν E-2255/05 

Simon Busuttil Επιβολή περιορισµών σε ποδοσφαιριστές της ΕΕ που 
αγωνίζονται στο πρωτάθληµα ποδοσφαίρου της Μάλτας 

E-2256/05 

Simon Busuttil Εσωτερικές µεταγραφές στο πρωτάθληµα ποδοσφαίρου 
της Μάλτας 

E-2257/05 

Piia-Noora Kauppi Πρωτοβουλία της Επιτροπής για τα αυτοσβηνόµενα 
τσιγάρα; 

E-2258/05 

Luciana Sbarbati Ρουµανία: παιδιά που υποφέρουν λόγω του µορατόριουµ 
και του νόµου για τις διεθνείς υιοθεσίες 

E-2259/05 

Ilda Figueiredo Άµυνα των φελλοφόρων και αρίων δρυµώνων E-2260/05 

Ilda Figueiredo Έλλειψη στατιστικών στοιχείων για την Πορτογαλία E-2261/05 

Lilli Gruber Εναλλακτικά καύσιµα - Φυσικό αέριο για την κίνηση 
οχηµάτων: ώρα για επιλογές 

P-2262/05 

Georgios Karatzaferis Καταγγελίες κατά του ΑΣΕΠ στην Ελλάδα E-2263/05 

Georgios Karatzaferis Καταστροφή της παραγωγής ροδάκινων στην Ελλάδα E-2264/05 

Graham Watson Προγραµµατισµένη κατεδάφιση σπιτιών στην περιοχή 
Silwan 

E-2265/05 

Bart Staes Κατάσταση που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το 
περιβάλλον στη Γουατεµάλα 

E-2266/05 

Eija-Riitta Korhola Κατάσταση των Ρόµα στην Ανατολική Ευρώπη και 
ιδιαίτερα στη Σλοβακία 

E-2267/05 
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Salvador Garriga Polledo Αµοιβαιότητα όσον αφορά την άσκηση των 
θρησκευτικών καθηκόντων µεταξύ της Σαουδικής 
Αραβίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

E-2268/05 

Salvador Garriga Polledo Προσπάθειες της Επιτροπής προκειµένου να παρουσιάσει 
µια περισσότερο κατανοητή εικόνα στον πολίτη της 
Κοινότητας 

E-2269/05 

Salvador Garriga Polledo Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Ξηρασία E-2270/05 

Péter Olajos Η ΕΤΑΑ και οι δεσµοί της µε το χρυσωρυχείο στο 
Kumtor - Χρηµατοδότηση βλαβερών για το περιβάλλον 
εξορυκτικών δραστηριοτήτων µε κοινοτικούς πόρους 

E-2271/05 

Roberta Angelilli Ευρωπαϊκό ταµείο εγγυήσεων για θύµατα οδικών 
ατυχηµάτων και καθιέρωση ενιαίου ευρωπαϊκού 
προτύπου για την κοινοποίηση ατυχηµάτων 

E-2272/05 

Erik Meijer και André Brie Θεωρήσεις εισόδου για τους πολίτες της Λευκορωσίας 
και εµπόδια στα οδικά ή σιδηροδροµικά ταξίδια σε 
συναντήσεις που πραγµατοποιούνται σε χώρες του 
Σένγκεν 

E-2273/05 

Paulo Casaca Επιστηµονική προετοιµασία της έκθεσης της Επιτροπής 
σχετικά µε το νοθευµένο βούτυρο 

E-2274/05 

José García-Margallo y Marfil Ο τοµέας της υποδηµατοποιίας και οι κινεζικές εισαγωγές P-2275/05 

Mairead McGuinness Φροντίδα για τους ηλικιωµένους της Ευρώπης P-2276/05 

Simon Coveney Βοήθεια στα ορφανά της Ζάµπια P-2277/05 

Kathalijne Buitenweg Σήµατα ενεργειακής κατανάλωσης για τηλεοράσεις P-2278/05 

Gay Mitchell Στόχος 0,7% για αναπτυξιακή βοήθεια E-2279/05 

Gay Mitchell Γρίπη των ορνίθων E-2280/05 

Kathalijne Buitenweg Εξόρυξη φυσικού αερίου στη θάλασσα Wadden E-2281/05 

Hélène Goudin Βοήθεια της ΕΕ E-2282/05 

Hélène Goudin Βοήθεια προς την Ιορδανία E-2283/05 

Hélène Goudin Ενισχύσεις εκ µέρους της Ένωσης E-2284/05 

Bernat Joan i Marí Στόχοι της Χιλιετηρίδας P-2285/05 

Ursula Stenzel Τοποθέτηση φίλτρου σωµατιδίων πετρελαίου σε οχήµατα P-2286/05 

Miroslav Mikolášik Έρευνα σε εµβρυϊκά βλαστοκύτταρα P-2287/05 
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Georgios Karatzaferis Κονδύλια του Γ ' ΚΠΣ , αντικρουόµενα ποσοστά 
απορροφητικότητας ανάµεσα στα ελληνικά υπουργεία και 
ευθύνες για την απώλεια 738 εκ. ευρώ 

E-2288/05 

Georgios Karatzaferis Κίνδυνος νέων περικοπών πόρων του Γ' ΚΠΣ για την 
Ελλάδα 

E-2289/05 

Georgios Karatzaferis Πνιγµός παιδιού σε δηµοτικό κολυµβητήριο στην Ελλάδα E-2290/05 

Georgios Karatzaferis Ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης για τη χαµηλή 
απορροφητικότητα πόρων εκ µέρους των ελληνικών 
δήµων και κοινοτήτων 

E-2291/05 

Georgios Karatzaferis Κίνδυνος παραγραφής των παρανοµιών που έγιναν στην 
περίοδο 1999-2001 στο ελληνικό Χρηµατιστήριο 

E-2292/05 

Frank Vanhecke Σχόλια του Βελγίου για το Πράσινο Βιβλίο σχετικά µε 
την οικονοµική µετανάστευση 

E-2293/05 

Frank Vanhecke Κυρώσεις κατά τις Κούβας E-2294/05 

Frank Vanhecke Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Κίνα E-2295/05 

Frank Vanhecke Νοµική βάση για τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου 
"∆ιάστηµα" 

E-2296/05 

Margrietus van den Berg Ανθρώπινα δικαιώµατα στο Τόγκο E-2297/05 

Paulo Casaca Καταπολέµηση της διακίνησης παράνοµων ουσιών που 
οργανώνεται από το καθεστώς του Ιράν 

E-2298/05 

Paulo Casaca Προστασία των montado (δασικών εκτάσεων αριάς και 
φελλοφόρου δρυός όπου τρέφονται χοίροι) 

E-2299/05 

Paulo Casaca ∆ασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης E-2300/05 

Sajjad Karim Θρησκευτικοί εξευτελισµοί µουσουλµάνων στις 
αµερικανικές  φυλακές 

P-2301/05 

Ivo Belet Ο έλεγχος της απόκτησης και της κατοχής όπλων P-2302/05 

Marianne Thyssen Εµπορικοί φραγµοί στη Γαλλία έναντι των βελγικών 
γαλακτοκοµικών προϊόντων 

P-2303/05 

Carlos Coelho Mεταφορά οδηγιών στο εθνικό δίκαιο P-2304/05 

Luciana Sbarbati KOA ζάχαρης: µια µεταρρύθµιση µε καταστροφικές 
συνέπειες 

E-2305/05 

Adriana Poli Bortone Πόροι MEDA για συλλόγους που εδρεύουν στον 
ευρωµεσογειακό χώρο 

E-2306/05 
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Vittorio Agnoletto ∆ικαίωµα στην υγεία, και µολυσµένο αίµα στην Ιταλία 
και την Ευρώπη 

E-2307/05 

Philip Claeys Συνεργασία µε την Eutelsat E-2308/05 

Paulo Casaca Τήρηση της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ σε ό,τι αφορά τον 
έλεγχο τοξικών ουσιών στα µύδια 

E-2309/05 

Dimitrios Papadimoulis Παιδική λευχαιµία και ηλεκτρικές γραµµές υψηλής τάσης E-2310/05 

Dimitrios Papadimoulis Μεταφορά της κοινοτικής νοµοθεσίας για τη δηµόσιας 
υγείας και την προστασία του καταναλωτή στην έννοµη 
τάξη της Ελλάδας 

E-2311/05 

Dimitrios Papadimoulis Μεταφορά της κοινοτικής νοµοθεσίας Φορολογίας και 
Τελωνειακής Ένωσης στην έννοµη τάξη της Ελλάδας 

E-2312/05 

Dimitrios Papadimoulis Μεταφορά της κοινοτικής νοµοθεσίας περιβάλλοντος 
στην έννοµη τάξη της Ελλάδας 

E-2313/05 

Dimitrios Papadimoulis Μεταφορά της κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα  
ανταγωνισµού στην έννοµη τάξη της Ελλάδας 

E-2314/05 

Dimitrios Papadimoulis Μεταφορά της κοινοτικής νοµοθεσίας για τη Κοινωνία 
της Πληροφορίας στην έννοµη τάξη της Ελλάδας 

E-2315/05 

Dimitrios Papadimoulis Μεταφορά της κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα της 
εσωτερικής αγοράς στην έννοµη τάξη της Ελλάδας 

E-2316/05 

Dimitrios Papadimoulis Μεταφορά της κοινοτικής νοµοθεσίας στους τοµείς της 
εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων στην έννοµη τάξη 
της Ελλάδας 

E-2317/05 

Dimitrios Papadimoulis Μεταφορά της κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα των 
επιχειρήσεων και της βιοµηχανίας στην έννοµη τάξη της 
Ελλάδας 

E-2318/05 

Dimitrios Papadimoulis Μεταφορά της κοινοτικής νοµοθεσίας στους τοµείς της 
ενέργειας και µεταφορών στην έννοµη τάξη της Ελλάδας 

E-2319/05 

Dimitrios Papadimoulis Μεταφορά της κοινοτικής νοµοθεσίας στους τοµείς της 
δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων  στην έννοµη 
τάξη της Ελλάδας 

E-2320/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Μελέτη για την εναρµόνιση των διαστάσεων των 
οχηµάτων οδικών µεταφορών 

P-2321/05 

Jillian Evans Το δίκτυο Natura 2000 ως προτεραιότητα στο πλαίσιο 
των στρατηγικών κατευθυντηρίων γραµµών της πολιτικής 
συνοχής 

P-2322/05 
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Mario Mantovani Εισαγωγή τραπεζογραµµατίων µικρής ονοµαστικής αξίας 
στην ευρωζώνη 

P-2323/05 

Christopher Heaton-Harris Ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων στην ΕΕ E-2324/05 

Charles Tannock ∆ιακρίσεις των τουρκικών αρχών εις βάρος σύρων 
χριστιανών που έχουν πολιτογραφηθεί ευρωπαίοι πολίτες 

E-2325/05 

Charles Tannock Φυλάκιση χριστιανού πάστορα στην Κίνα E-2326/05 

Alyn Smith Σκωτικά γαελικά E-2327/05 

Mario Mantovani Η εισαγωγή χαρτονοµισµάτων µικρής ονοµαστικής αξίας 
στην ευρωζώνη 

E-2328/05 

Georgios Karatzaferis Χρήση ανακριβών όρων από τον Επίτροπο κ. Rehn E-2329/05 

Diana Wallis Κτηνιατρική στην ΕΕ (2004/28/ΕΚ) P-2330/05 

Glyn Ford Πωλήσεις εισιτηρίων E-2331/05 

José Ribeiro e Castro Επαφές ΕΕ-Χαµάς E-2332/05 

Cecilia Malmström ∆ιάλυση του συνδικάτου Egitim Sen από το Ανώτατο 
∆ικαστήριο της Τουρκίας 

E-2333/05 

Willy Meyer Pleite Μη τήρηση των νοµικών διατάξεων της Κοινότητας στον 
τοµέα του περιβάλλοντος 

E-2334/05 

Anja Weisgerber Ενισχύσεις της ΕΕ για τη µετεγκατάσταση εργοστασίων 
στην Τσεχία 

E-2335/05 

Anja Weisgerber Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για την προστασία των πτηνών - 
Κυνήγι λιβαδόκιρκων 

E-2336/05 

Glyn Ford ∆ιασυνοριακοί εργαζόµενοι E-2337/05 

Marian Harkin Η κατάσταση στα ιδρύµατα περίθαλψης της Ρουµανίας P-2338/05 

Ignasi Guardans Cambó Πρόσωπα που έχουν εξαφανισθεί E-2339/05 

Antonio López-Istúriz White Αύξηση των τιµολογίων εναέριων µεταφορών για τις 
διανησιωτικές συνδέσεις στην Ισπανία 

E-2340/05 

Ignasi Guardans Cambó Αγνοούµενοι E-2341/05 

Christopher Heaton-Harris Ελευθερία εγκατάστασης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης E-2342/05 

Erik Meijer και Kartika Liotard Κλιµακούµενες συγκρούσεις µεταξύ κατασκευαστικών 
έργων και κινητικότητας λόγω συµµόρφωσης του 
Συµβουλίου της Επικρατείας των Κάτω Χωρών µε τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα για το NO2 και τα λεπτά σωµατίδια 

E-2343/05 
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Erik Meijer Αποµόνωση του Κοσσυφοπεδίου για τους αλλοδαπούς 
µέσω της περιορισµένης πρόσβασης στη χώρα εξαιτίας 
διακοπής και µεγάλου περιορισµού των δηµόσιων 
µεταφορών 

E-2344/05 

Erik Meijer Συλλογή πληροφοριών από τους παραµεθόριους 
υπαλλήλους για όσους πραγµατοποιούν υπεραστικές 
διαδροµές και ενδεχόµενη αποµόνωση του 
Κοσσυφοπεδίου για τους αλλοδαπούς 

E-2345/05 

Graham Watson Ενίσχυση της συµµόρφωσης των κρατών µελών προς τις 
αποφάσεις του ∆ΕΚ 

E-2346/05 

Margrete Auken Η σταδιακή απόσυρση των πετρελαιοφόρων µονού 
κύτους συνιστά µία σαφή χρονική στιγµή κατά την οποία 
ένα πλοίο που είναι ακόµα σε θέση να πλέει καθίσταται 
επίσης "απόβλητο" 

E-2347/05 

Margrete Auken Επείγοντα ενδεδειγµένα µέτρα για τη διασφάλιση της 
κατάλληλης εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) 259/93 
σχετικά µε σταδιακή απόσυρση πετρελαιοφόρων µονού 
κύτους και το σχετικό πρόγραµµα αµοιβαίων 
επιθεωρήσεων 

E-2348/05 

Margrete Auken Η εσπευσµένη απόσυρση πετρελαιοφόρων µονού κύτους 
δεν πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση του αριθµού των 
πλοίων προς διάλυση που υφίστανται µη ασφαλή 
επεξεργασία 

E-2349/05 

Vittorio Agnoletto Συνεχείς σφαγές στο Ιράκ E-2350/05 

Yannick Vaugrenard Tακτική της Επιτροπής έναντι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οι οποίες ασκούν αθέµιτο ανταγωνισµό στον 
τοµέα της ναυπηγικής βιοµηχανίας 

P-2351/05 

Roberta Angelilli Υπερβολική καθυστέρηση στη µεταφορά της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων 

P-2352/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Θαλάσσια ασφάλεια E-2353/05 

Peter Skinner Εξαγωγές ζώντων βοοειδών στην Αίγυπτο και τον Λίβανο E-2354/05 

Claude Moraes Εφαρµογή του σχεδίου απόφασης-πλαισίου σχετικά µε 
αδικήµατα που συνδέονται µε φαινόµενα ρατσισµού 

E-2355/05 

Roberta Angelilli Κονδύλια υπέρ οργανώσεων που δραστηριοποιούνται 
στον τοµέα της εθελοντικής προσφοράς κοινωνικής 
εργασίας 

E-2356/05 

Hélène Goudin Πώληση αλκοόλ στο ∆ιαδίκτυο E-2357/05 
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Georgios Karatzaferis Πρόσληψη ελεγκτικού οίκου για έργα ΕΚΤ στην Ελλάδα E-2358/05 

Georgios Karatzaferis Μόνιµη τέλεση αγωνισµάτων των Ολυµπιακών Αγώνων 
στην Ελλάδα και πρωτοβουλίες της Επιτροπής 

E-2359/05 

Georgios Karatzaferis Έλλειµµα ενηµέρωσης σχετικά µε την πρόοδο έργων 
τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα 

E-2360/05 

Ashley Mote Αεροσκάφη παλαιάς παραγωγής E-2361/05 

Ashley Mote Τρίτη οδηγία για την άδεια οδήγησης E-2362/05 

Frederika Brepoels Επιδότηση για την καταπολέµηση της διάβρωσης του 
εδάφους 

E-2363/05 

Jan Ehler Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας E-2364/05 

Manolis Mavrommatis Πρόγραµµα "Πολιτισµός 2000" E-2365/05 

Dimitrios Papadimoulis Καρτέλ µπανάνας E-2366/05 

Dimitrios Papadimoulis Αξιολόγηση των προγραµµάτων για την κοινωνική 
ένταξη των Ροµά στην Ελλάδα 

E-2367/05 

Dimitrios Papadimoulis Θαλάσσιες ενδοµεταφορές E-2368/05 

Fiona Hall Εξωπεριφερειακό ΑΕγχΠ E-2369/05 

Giovanni Pittella Ραδιενεργά απόβλητα στην Basicalata (Ιταλία) E-2370/05 

Bart Staes Ηθική συµπεριφορά υπαλλήλων της Επιτροπής E-2371/05 

Koenraad Dillen Αναγνώριση της γαελικής ως 21ης επίσηµης γλώσσας E-2372/05 

Koenraad Dillen Μποϋκοτάζ από τα µέσα ενηµέρωσης στο Βέλγιο στο 
πλαίσιο των συζητήσεων για το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα 

E-2373/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Φοροδιαφυγή κατά την  εισαγωγή στην ΕΕ προϊόντων 
κινεζικής προέλευσης 

E-2374/05 

Bernhard Rapkay Καυσιµοτουρισµός και εναρµόνιση της φορολογίας E-2375/05 

Herbert Bösch Υποψία διαφθοράς στη σύµβαση µε τον όµιλο EADS στη 
Ρουµανία 

E-2376/05 

Ashley Mote Βραχυπρόθεσµες χρηµαταγορές E-2377/05 

Ashley Mote Ανάλυση σχετικά µε τα δηµόσια χρήµατα E-2378/05 

Ashley Mote Ανεξαρτησία του Ελεγκτικού Συνεδρίου E-2379/05 

Ashley Mote Νοµοθεσία για την προστασία των δεδοµένων E-2380/05 

Ashley Mote ∆ιεθνή λογιστικά πρότυπα E-2381/05 
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Ashley Mote Εθνικοί Λογιστικοί Έλεγχοι E-2382/05 

Ashley Mote ∆απάνες δηµόσιου χρήµατος E-2383/05 

Cristiana Muscardini Λειτουργία της συµφωνίας Σένγκεν E-2384/05 

Camiel Eurlings Επαφές µεταξύ Χαµάς και ΕΕ E-2385/05 

Edite Estrela ∆ολοφονίες γυναικών στη Γουατεµάλα E-2386/05 

Edite Estrela ∆ολοφονίες γυναικών στη Γουατεµάλα E-2387/05 

Reino Paasilinna Ειδικό πρόγραµµα "Ιδέες" του 7ου προγράµµατος 
πλαισίου - κίνητρα για την επιστροφή κορυφαίων 
ερευνητών στην Ευρώπη 

E-2388/05 

Zuzana Roithová Καθυστέρηση της διενέργειας ενηµερωτικών εκστρατειών 
σχετικά µε τα δικαιώµατα των καταναλωτών στα νέα 
κράτη µέλη 

P-2389/05 

Zuzana Roithová Συµµετοχή σε προγράµµατα (εθελοντική εργασία) 
οργανώσεων προστασίας των δικαιωµάτων των 
καταναλωτών 

E-2390/05 

Dan Jørgensen Εφαρµογή της σύµβασης της Βασιλείας E-2391/05 

James Allister Βόρειος Κορέα E-2392/05 

James Allister Θρησκευτικά δικαιώµατα στην Τουρκία E-2393/05 

James Allister Θρησκευτικά δικαιώµατα στην Τουρκία E-2394/05 

Chris Davies Ρουµανία και Βουλγαρία E-2395/05 

Bart Staes και άλλοι Παραβιάσεις της οδηγίας για τα πτηνά στη Μάλτα E-2396/05 

Bart Staes και άλλοι Εαρινό κυνήγι στη Μάλτα E-2397/05 

Bart Staes και άλλοι Ευρωπαϊκή εξεταστική αποστολή στη Μάλτα E-2398/05 

Bart Staes και άλλοι Παραβάσεις του παραρτήµατος IV της οδηγίας για τα 
πτηνά στη Μάλτα 

E-2399/05 

Bart Staes και άλλοι Παραβιάσεις του παραρτήµατος IV της οδηγίας για τα 
πτηνά στη Μάλτα 

E-2400/05 

Bart Staes και άλλοι Συνέχιση της παγίδευσης πτηνών στη Μάλτα µετά το 
2008 

E-2401/05 

Bart Staes και άλλοι Εισαγωγές προστατευόµενων ειδών πτηνών στη Μάλτα E-2402/05 

Bart Staes και άλλοι Επιβολή της οδηγίας για τα πτηνά στη Μάλτα E-2403/05 
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Bart Staes και άλλοι Πρόοδος στην εφαρµογή της παρέκκλισης σχετικά µε την 
προστασία της φύσης στη Μάλτα 

E-2404/05 

Bart Staes και άλλοι Πώληση καρδερίνων στις τοπικές αγορές πτηνών της 
Μάλτας 

E-2405/05 

Bart Staes και άλλοι Ετήσια έκθεση της Μάλτας για την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρµογή των µεταβατικών 
µέτρων σχετικά µε την προστασία της φύσης 

E-2406/05 

Jeffrey Titford Το κόστος του νέου διακοµιστή της ΕΕ P-2407/05 

Toine Manders Απάτες µε πιστωτικές κάρτες P-2408/05 

María Sornosa Martínez Παράβαση της οδηγίας 1999/22/ΕΚ στον ζωολογικό κήπο 
της Βαλένθια 

E-2409/05 

David Hammerstein Mintz Παραβάσεις σε θέµατα αστικοποίησης στην Cullera E-2410/05 

Bernat Joan i Marí Ενέργειες µε στόχο τη βύθιση φρεγάτας σε ζώνη ΤΚΕ και 
ΖΕΠ (πτηνά) 

E-2411/05 

Mogens Camre Περιστολή της ελευθερίας έκφρασης στην Τουρκία E-2412/05 

Mogens Camre ∆ιαπραγµατεύσεις αποκλειστικά για τους τύπους E-2413/05 

Stavros Arnaoutakis Ευρωπαικό Ταµείο Αλιείας - αποµακρυσµένα νησιά E-2414/05 

Dimitrios Papadimoulis Σύµβαση του Άαρχους E-2415/05 

Dimitrios Papadimoulis Το δικαίωµα των Ροµά στη στέγαση στην Ελλάδα E-2416/05 

Maria Matsouka Συνεχής αύξηση των τιµών του πετρελαίου E-2417/05 

Evangelia Tzampazi Λησµονηµένες ασθένειες E-2418/05 

Richard Corbett Στήλη αναγραφής θρησκεύµατος σε διαβατήρια E-2419/05 

Jeffrey Titford Πληρωµές στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 
στη Γαλλία 

E-2420/05 

Eija-Riitta Korhola Η προσχώρηση της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση E-2421/05 

Catherine Stihler Μετεπεξεργασµένα ελαστικά E-2422/05 

Proinsias De Rossa Οι τεχνικές ρυθµίσεις µεταξύ ΕΕ-Ισραήλ και η 
τροποποίηση του πρωτοκόλλου για την καταγωγή της 
συµφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ 

E-2423/05 

Proinsias De Rossa Τροποποίηση του πρωτοκόλλου για την καταγωγή της 
συµφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ 

E-2424/05 

Proinsias De Rossa Τροποποίηση του πρωτοκόλλου για την καταγωγή της 
συµφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ 

E-2425/05 
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Proinsias De Rossa Οι τεχνικές ρυθµίσεις της τελωνειακής συνεργασίας ΕΕ-
Ισραήλ 

E-2426/05 

Proinsias De Rossa Τεχνικές ρυθµίσεις της τελωνειακής συνεργασίας ΕΕ-
Ισραήλ 

E-2427/05 

Erik Meijer Η εξαφάνιση και ο ανεξιχνίαστος θάνατος ενός 
πνευµατικού ηγέτη των Κούρδων στην Συρία και ο 
σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο πλαίσιο του 
ευρωµεσογειακού διαλόγου 

E-2428/05 

Bart Staes Εκποµπές καυσαερίων από επιβατικά αυτοκίνητα και 
αυτοδέσµευση (Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών 
Αυτοκινήτων, ACEA) 

E-2429/05 

Bart Staes Παράνοµες µεταφορές και εµπόριο πυρηνικού υλικού E-2430/05 

Paulo Casaca Κίνδυνος επιδηµίας E-2431/05 

Paulo Casaca Εµπόριο εργαλείων βασανισµού από ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις 

E-2432/05 

Catherine Stihler ∆ιαφήµιση χρεών και παιδική τηλεόραση P-2433/05 

Maria Matsouka Σοβαρούς κινδύνους διατρέχει η υγεία των αγροτών και 
των κατοίκων των αγροτικών περιοχών από τη χρήση 
ανεξέλεγκτων φυτοφαρµάκων 

E-2434/05 

Simon Coveney Φορολογία οχηµάτων E-2435/05 

Richard Corbett Έξοδα αποστολής E-2436/05 

Luca Romagnoli Μαζική έξοδος από το Φιούµε, την Ίστρια και τη 
∆αλµατία 

E-2437/05 

Luca Romagnoli Μαζική έξοδος από το Φιούµε, την Ίστρια και τη 
∆αλµατία 

E-2438/05 

Antonio Tajani και άλλοι Πρωτοβουλία για το ευρώ E-2439/05 

Antonio Tajani και άλλοι Πρωτοβουλίες για το ευρώ E-2440/05 

Roberto Musacchio, Antonio Di 
Pietro και Monica Frassoni 

Αεροδρόµιο "Malpensa 2000" - καταγγελία 2001/5129 E-2441/05 

Roberta Angelilli Εκστρατείες για την προστασία της υγείας µε αύξηση της 
ενηµέρωσης των αγοραστών 

E-2442/05 

Mario Borghezio Η εκ νέου καθιέρωση του σαρικιού στην Τουρκία E-2443/05 

Stefano Zappalà Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης E-2444/05 
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Bart Staes Ευρωπαϊκή υπηρεσία υποβολής δηλώσεων εικονικών 
γάµων 

E-2445/05 

Mia De Vits Προσωρινή καταχώρηση µοτοποδηλάτων µικρού 
κυβισµού σε ένα άλλο κράτος µέλος της Ένωσης 

E-2446/05 

Marianne Thyssen Κοινωνικές επιπτώσεις της µεταρρύθµισης στον τοµέα 
της ζάχαρης στα κράτη µέλη 

E-2447/05 

Erik Meijer Αύξηση της οδικής ασφάλειας µέσω των προδιαγραφών 
οπτικού πεδίου αντί των προδιαγραφών συστηµάτων 
νεκρής γωνίας στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές 

E-2448/05 

Jonas Sjöstedt Απγόρευση των οδηγιών πλυσίµατος στη Σουηδία P-2449/05 

Dimitrios Papadimoulis Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη στη Μεσσηνία E-2450/05 

Baroness Sarah Ludford ∆ιεθνή σιδηροδροµικά ταξίδια E-2451/05 

Bernat Joan i Marí Η κατάσταση των κοινοτήτων Ροµ στην Πάτρα E-2452/05 

Bernat Joan i Marí Η κατάσταση των κοινοτήτων Ροµ στην Πάτρα E-2453/05 

Koenraad Dillen Τροχαίες παραβάσεις που διαπράττονται εκτός συνόρων E-2454/05 

Koenraad Dillen ∆ηλώσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου Louis Michel E-2455/05 

Jonas Sjöstedt Αντιµετώπιση του συγγραφέα Yossef Azizi Banitorof E-2456/05 

Marie-Arlette Carlotti Ακτινοβοληµένα συστατικά τροφίµων P-2457/05 

José Silva Peneda Συµφωνία ΕΕ/Κίνας για τα προϊόντα 
κλωστοϋφαντουργίας 

P-2458/05 

Jeffrey Titford Νοµική και δηµοσιονοµική εξουσιοδότηση για τις 
δραστηριότητες της Επιτροπής 

E-2459/05 

Hélène Goudin Ετικέτα οδηγιών φροντίδας στα ενδύµατα E-2460/05 

Cristina Gutiérrez-Cortines Η βρουκέλλωση των βοοειδών στην Ισπανία P-2461/05 

Albert Maat Κοινή αντιµετώπιση του αφθώδους πυρετού εκ µέρους 
των χωρών του MERCOSUR 

P-2462/05 

Dimitrios Papadimoulis Προσφυγές εναντίον της Ελλάδας στο ∆ΕΚ E-2463/05 

Dimitrios Papadimoulis ∆ιαχείριση χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων E-2464/05 

Dimitrios Papadimoulis Ελληνικές παραβιάσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας για το 
περιβάλλον 

E-2465/05 

Luciana Sbarbati Ενδοµητρίωση, µια κοινή ασθένεια E-2466/05 
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Paul van Buitenen Αποφυγή του ενδεχοµένου να προκύψει σύγκρουση 
συµφερόντων σε σχέση µε τους επικεφαλής 
αντιπροσωπειών 

E-2467/05 

Renato Brunetta Επιπτώσεις των κινεζικών εξαγωγών στον τοµέα των 
ειδών µαχαιροποιίας 

P-2468/05 

Christopher Heaton-Harris Τροπικά προϊόντα ξυλείας - Πιστοποίηση FSC E-2469/05 

Cristiana Muscardini Κλείσιµο των ιστοσελίδων παιδοφιλίας στην Ευρώπη E-2470/05 

Cristiana Muscardini Κινητοποίηση κατά της βίας εις βάρος των γυναικών E-2471/05 

Bart Staes Μελέτη για τις επιπτώσεις της οδηγίας περί λιµένων E-2472/05 

Glenys Kinnock ∆Π7 και ξεχασµένες ασθένειες E-2473/05 

Salvatore Tatarella ∆ηµοκρατικές εκλογές στην Αλβανία E-2474/05 

Erik Meijer και Kartika Liotard Επιταχυνόµενη εξάντληση των αποθεµάτων φυσικού 
αερίου που εύκολα µπορεί να αντληθεί και αυξανόµενη 
εξάρτηση από τις εισαγωγές µετά τις µειώσεις δαπανών 
των εταιρειών 

E-2475/05 

Ilda Figueiredo Υποστηρικτικά µέτρα για τη µείωση της κρίσης ξηρασίας 
στην Πορτογαλία 

E-2476/05 

Ilda Figueiredo Πεταµένα φυσίγγια στις κυνηγετικές περιοχές E-2477/05 

Véronique De Keyser Σύνορα µεταξύ ΕΕ, Εσθονίας και Ρωσίας P-2478/05 

Toomas Ilves Σύνορα µεταξύ ΕΕ, Εσθονίας και Ρωσίας P-2479/05 

Nikolaos Vakalis Η νέα αντικαπνιστική εκστρατεία της ΕΕ "HELP: Για µια 
ζωή χωρίς τσιγάρο" 

P-2480/05 

Timothy Kirkhope Υπόθεση Pechiney/Alcan και βοήθεια επτά υπαλλήλων 
της Γ∆ Ανταγωνισµού στις γαλλικές αρχές σε σχέση µε  
χρηµατιστηριακό αδίκηµα 

P-2481/05 

Joost Lagendijk Η "τεχνική διευθέτηση" ΕΕ-Ισραήλ και το Πρωτόκολλο 4 
της Συµφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ 

P-2482/05 

Josu Ortuondo Larrea ∆ιδακτικό αντικείµενο τεχνολογιών της πληροφορίας και 
επικοινωνίας (ΤΠΕ) και διδάσκοντες ΤΠΕ στην Ισπανία 

E-2483/05 

María Sornosa Martínez Τόπος κοινοτικού ενδιαφέροντος Fontanars dels Alforins E-2484/05 

Manolis Mavrommatis Πειρατεία CD, CD-R και κινηµατογραφικών DVD E-2485/05 

Dimitrios Papadimoulis Πορεία έργων Ταµείου Συνοχής στις ελληνικές 
περιφέρειες για το έτος 2004 

E-2486/05 

Terence Wynn Κάτοικοι των νησιών Chagos E-2487/05 
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Werner Langen Εποχιακό εργατικό δυναµικό από την Πολωνία P-2488/05 

Andreas Mölzer Ένταξη της Κροατίας P-2489/05 

Luigi Cocilovo Ευρωπαϊκά Σχολεία P-2490/05 

Alfredo Antoniozzi Νοµιµότητα του διακανονισµού µεταξύ του σωµατείου 
SS Lazio και Εφορίας - Οριστική απάντηση προκειµένου 
να διευκρινισθεί το πεδίο εφαρµογής της νοµοθεσίας περί 
κρατικών ενισχύσεων 

P-2491/05 

María Salinas García Αναβολή της µεταρρύθµισης στον τοµέα του βάµβακα P-2492/05 

Elspeth Attwooll Aφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί του σκάφους P-2493/05 

Andreas Mölzer Αγορά οικοπέδου στη Βόρειο Κύπρο E-2494/05 

Pier Panzeri Ξηρασία στην Ιταλία P-2495/05 

Caroline Lucas Η τροποποίηση του πρωτοκόλλου καταγωγής στην 
Συµφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ 

P-2496/05 

Renate Sommer Εµµονή στην απαγόρευση ΓΤΟ από το Συµβούλιο 
Υπουργών Περιβάλλοντος 

P-2497/05 

Willy Meyer Pleite Μη τήρηση της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ περί συντονισµού 
των διαδικασιών για τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων 
έργων 

E-2498/05 

Werner Langen Εποχικοί εργαζόµενοι από την Πολωνία E-2499/05 

Werner Langen Επιπτώσεις των µεταρρυθµίσεων της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής στις αγροτικές περιοχές στα σύνορα 
Γερµανίας/Βελγίου 

E-2500/05 

Werner Langen Επιπτώσεις των µεταρρυθµίσεων της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής στις αγροτικές περιοχές στα σύνορα 
Γερµανίας/Βελγίου 

E-2501/05 

Werner Langen Οι διατάξεις της ΕΕ σχετικά µε τις τραπεζικές µεταφορές E-2502/05 

Werner Langen Τελωνειακοί δασµοί στη Ρουµανία E-2503/05 

Georgios Papastamkos Κατασκευή χώρου απόρριψης πυρηνικών αποβλήτων 
στην ΠΓ∆Μ 

E-2504/05 

Georgios Papastamkos Προκλητική συµπεριφορά της ΠΓ∆Μ κατά κράτους 
µέλους της ΕΕ 

E-2505/05 

Panagiotis Beglitis, Stavros 
Lambrinidis και Nikolaos Sifunakis 

Οικουµενικός χαρακτήρας του Ορθόδοξου Πατριαρχείου 
στην Κωνσταντινούπολη και Θεολογική Σχολή της 
Χάλκης 

E-2506/05 
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Jana Hybášková Μεθοδολογία του Ευρωβαρόµετρου E-2507/05 

Robert Goebbels Πραγµατική "καθαρή συνεισφορά" των Κάτω Χωρών 
στον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

E-2508/05 

Robert Goebbels Καταχρηστικές χρεώσεις των παροχέων υπηρεσιών 
"∆ιαδικτύου" 

E-2509/05 

Robert Goebbels Υπερτιµολόγηση στο πλαίσιο της "περιαγωγής" E-2510/05 

Stefano Zappalà Κατάρτιση για πολιτικές πτυχές της διαχείρισης κρίσεων 
(Training for Civilian Aspects of Crisis Management) 

E-2511/05 

José Ribeiro e Castro Αγκόλα - Εκλογές - Εκπαίδευση των εκλογικών βοηθών E-2512/05 

Christofer Fjellner Κρατικό µονοπώλιο τυχερών παιχνιδιών E-2513/05 

Werner Langen Κίνδυνος για την ύπαρξη του ευρωπαϊκού χελιού P-2514/05 

Evangelia Tzampazi Αλλαγή εργασιακού καθεστώτος στον ΟΤΕ E-2515/05 

Erik Meijer και Kartika Liotard Η ξηρασία στην ανατολική και νότια Ισπανία και η 
συνέχιση έργων που προκαλούν σταθερή αύξηση των 
αναγκών σε γλυκό νερό για οικιακή χρήση και για 
οικονοµικές δραστηριότητες 

E-2516/05 

Hiltrud Breyer Μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ κατά των διακρίσεων  στη 
Γερµανία 

P-2517/05 

Stavros Lambrinidis Εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές για τη συλλογή, 
διατήρηση, αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών 
δεδοµένων στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

P-2518/05 

Paul van Buitenen Η θέση του Λουξεµβούργου στην ΕΕ όσον αφορά τις 
πληρωµές 

P-2519/05 

 Ακυρωθείσα ερώτηση E-2520/05 

Hiltrud Breyer Απαγόρευση του Βt 176 E-2521/05 

Paulo Casaca Ηµερολόγιο πλοίου E-2522/05 

Paulo Casaca Η αλήθεια σύµφωνα µε την Επιτροπή E-2523/05 

Hélène Goudin Συµφωνίες αλιείας της ΕΕ µε τρίτες χώρες E-2524/05 

Hélène Goudin Ο τοµέας της ζάχαρης στην ΕΕ E-2525/05 

Philip Claeys Ενδεχόµενη θέση εκτός νόµου της ένωσης καθηγητών 
Egitim Sen στην Τουρκία 

E-2526/05 

Edite Estrela Παιδιά από την Αφρική χρησιµοποιούνται σε τελετές στο 
Ηνωµένο Βασίλειο 

E-2527/05 
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Edite Estrela Παιδιά από την Αφρική χρησιµοποιούνται σε τελετές στο 
Ηνωµένο Βασίλειο 

E-2528/05 

Edite Estrela ∆ολοφονίες γυναικών στο Μεξικό E-2529/05 

Edite Estrela ∆ολοφονίες γυναικών στο Μεξικό E-2530/05 

Giusto Catania Σεβασµός των αστικών και κοινωνικών δικαιωµάτων P-2531/05 

Hélène Goudin Εµπορία αγαθών και υπηρεσιών µέσω του ∆ιαδικτύου P-2532/05 

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

E-2533/05 

Chris Davies Εµπόριο ναρκωτικών E-2534/05 

Chris Davies Εµπόριο ναρκωτικών E-2535/05 

Chris Davies "Μαύρα" αλιεύµατα E-2536/05 

Chris Davies Πυρηνικός αντιδραστήρας στο Τσέρνοµπιλ E-2537/05 

Chris Davies Υπερφόρτωση των φορτηγών E-2538/05 

Chris Davies Άµεσο εµπόριο µε τη Βόρεια Κύπρο E-2539/05 

Chris Davies Πολιτική προσλήψεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίµων 

E-2540/05 

Arlene McCarthy Μεταχείριση των ζώων σε κλουβιά E-2541/05 

Christopher Heaton-Harris Γενετικά τροποποιηµένη ανθρώπινη ινσουλίνη E-2542/05 

Christopher Heaton-Harris Γενετικά τροποποιηµένη ανθρώπινη ινσουλίνη E-2543/05 

Christopher Heaton-Harris Γενετικά τροποποιηµένη ανθρώπινη ινσουλίνη E-2544/05 

Christopher Heaton-Harris Γενετικά τροποποιηµένη ανθρώπινη ινσουλίνη E-2545/05 

Christopher Heaton-Harris Γενετικά τροποποιηµένη ανθρώπινη ινσουλίνη E-2546/05 

Christopher Heaton-Harris Ανάλογα ινσουλίνης E-2547/05 

Christopher Heaton-Harris Ανάλογα ινσουλίνης E-2548/05 

Christopher Heaton-Harris Ανάλογα ινσουλίνης E-2549/05 

Christopher Heaton-Harris Ανάλογα ινσουλίνης E-2550/05 

Christopher Heaton-Harris Ανάλογα ινσουλίνης E-2551/05 

Miguel Portas Προγράµµατα µικροπίστωσης στις τρίτες χώρες E-2552/05 

Philip Claeys ∆ηλώσεις της Danuta Hübner για τις διαπραγµατεύσεις µε 
την Τουρκία 

E-2553/05 
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Hiltrud Breyer Γενετική δοµή του Bt 176 E-2554/05 

Gay Mitchell Ελευθερία του τύπου στη Ζιµπάµπουε E-2555/05 

Hiltrud Breyer Ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 
των Τροφίµων (ΕΑΑΤ) 

E-2556/05 

Hiltrud Breyer Μακροπρόθεσµες συνέπειες των ΓΤΟ E-2557/05 

Proinsias De Rossa Βάρος των σχολικών σακιδίων E-2558/05 

Proinsias De Rossa Προσπελασιµότητα των αγροτικών περιοχών E-2559/05 

Proinsias De Rossa Ανακοίνωση σχετικά µε την ελάχιστη κοινωνική 
προστασία 

E-2560/05 

Proinsias De Rossa Κοινοτικές πρωτοβουλίες για το δικαίωµα πρόσβασης 
στις αγροτικές περιοχές 

E-2561/05 

Proinsias De Rossa Έλεγχος των παράνοµων µεταφορών αποβλήτων από την 
Ιρλανδία 

E-2562/05 

Proinsias De Rossa ∆ιαφάνεια κόστους και υγειονοµική ταφή E-2563/05 

Proinsias De Rossa Κράτηση µελών της Σουδανικής Οργάνωσης Κοινωνικής 
Ανάπτυξης (SUDO) από τις σουδανικές αρχές 

E-2564/05 

Proinsias De Rossa ∆ιαχείριση µολυσµένου υλικού εκσκαφής στην περιοχή 
των πρώην ορυχείων του Tynagh, στο Galway της 
Ιρλανδίας 

E-2565/05 

Proinsias De Rossa Πράσινο βιβλίο για την οικονοµική µετανάστευση E-2566/05 

Proinsias De Rossa Ενδοµητρίωση E-2567/05 

Proinsias De Rossa ∆ικαίωµα γονικής άδειας στην ιρλανδική δηµόσια 
διοίκηση 

E-2568/05 

Proinsias De Rossa Εκτιµήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη 

E-2569/05 

Proinsias De Rossa Μελέτη του ∆ΠΕΧ σχετικά µε τις σχέσεις πόλεων-
υπαίθρου στην Ευρώπη 

E-2570/05 

Proinsias De Rossa Σύσταση εθνικών οργάνων επιβολής του νόµου για την 
προστασία των δικαιωµάτων των επιβατών της 
αεροπλοΐας 

E-2571/05 

Proinsias De Rossa Κριτήρια αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ E-2572/05 

Francis Wurtz Ford: µέλλον της µονάδας παραγωγής του Blanquefort E-2573/05 

Monica Frassoni Εργοστάσιο σύζευξης θερµοηλεκτρικής ενέργειας στο 
Gissi (Ιταλία) 

E-2574/05 
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Erik Meijer ∆ιεθνείς µεταφορείς µε έδρα δραστηριοτήτων τις Κάτω 
Χώρες εκτοπίζονται σταδιακά από νεοφερµένους από 
άλλα κράτη µέλη και τρίτες χώρες 

E-2575/05 

Erik Meijer Μέθοδοι καταστρατήγησης της νοµοθεσίας στην 
πρόσληψη φτηνού εργατικού δυναµικού στον τοµέα των 
µεταφορών από άλλη χώρα και µετατόπιση των θέσεων 
εργασίας 

E-2576/05 

Jonas Sjöstedt Φυλάκιση παιδιών σε αµερικανικές φυλακές E-2577/05 

Mia De Vits Απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς P-2578/05 

Proinsias De Rossa Εφαρµογή στην Ιρλανδία της οδηγίας σχετικά µε τις 
συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου 

E-2579/05 

Proinsias De Rossa Εφαρµογή της οδηγίας για τη φορολόγηση των 
ενεργειακών προϊόντων 

E-2580/05 

Proinsias De Rossa Καθιέρωση τελών αίτησης για την εγγραφή στον ιατρικό 
σύλλογο στην Ιρλανδία 

E-2581/05 

Proinsias De Rossa Το εθνικό σχέδιο εκποµπών της Ιρλανδίας για τους 
ατµοσφαιρικούς ρύπους 

E-2582/05 

Proinsias De Rossa Μεταφορά από την Ισλανδία της οδηγίας Seveso E-2583/05 

Proinsias De Rossa Ιρλανδικές εκθέσεις σχετικά µε τη χρήση ουσιών που 
καταστρέφουν το όζον 

E-2584/05 

Proinsias De Rossa Έρευνα για την ιρλανδική φορολογική απαλλαγή επί των 
δικαιωµάτων οχείας 

E-2585/05 

Proinsias De Rossa Οδηγία για τους κινδύνους ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης E-2586/05 

Proinsias De Rossa Σηµαντικά ατυχήµατα εκτός µονάδων που καλύπτονται 
από την οδηγία Seveso 

E-2587/05 

Proinsias De Rossa Τραυµατισµοί από σύριγγες ενέσεων E-2588/05 

Proinsias De Rossa Παιδικοί σταθµοί και η οδηγία για την υγιεινή των 
τροφίµων 

E-2589/05 

Proinsias De Rossa ∆ιαβάσεις πεζών και άτοµα µε προβλήµατα όρασης E-2590/05 

Proinsias De Rossa Προτεινόµενη κατασκευή αγωγού αερίου στην κοµητεία 
Mayo στην Ιρλανδία 

E-2591/05 

Proinsias De Rossa Εφαρµογή στην Ιρλανδία της οδηγίας για την αξιολόγηση 
των επιπτώσεων στο περιβάλλον 

E-2592/05 

Giovanni Pittella Ερευνητικό ίδρυµα της εταιρείας Siemens-Cnx (L'Aquila 
- Ιταλία) 

E-2593/05 
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Erik Meijer Έτος κινητικότητας των εργαζοµένων και έλλειψη 
στοιχείων από τα νέα κράτη µέλη της ΕΕ για την 
αξιολόγηση του ανταγωνισµού ανάµεσα στα παλαιά και 
τα νέα κράτη µέλη 

E-2594/05 

Miguel Portas Νοµοθετικό πλαίσιο για τη σχολική φοίτηση των τέκνων 
διακινούµενων εργαζοµένων 

E-2595/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Ανάπτυξη του Προγράµµατος REGNET P-2596/05 

Albert Maat Τα προβλήµατα του αλιευτικού κλάδου λόγω της αύξησης 
των τιµών πετρελαίου 

P-2597/05 

Proinsias De Rossa Είσπραξη των εξόδων υγειονοµικής ταφής E-2598/05 

Proinsias De Rossa Αποµάκρυνση των αποβλήτων και αποκατάσταση των 
υγροτόπων του ∆έλτα του Boyne 

E-2599/05 

Proinsias De Rossa Αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά µε τα παρασκευάσµατα 
για βρέφη και τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας 

E-2600/05 

Proinsias De Rossa Η συνεχιζόµενη άρνηση της Ισπανίας να αναγνωρίσει 
τίτλους ιατρικής 

E-2601/05 

Proinsias De Rossa Προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία σχετικά µε τα 
δικαιώµατα παρακολούθησης - 2001/84/ΕΚ 

E-2602/05 

Proinsias De Rossa Η διαφάνεια και η οµάδα γενικών διευθυντών αρµοδίων 
για τις εργασιακές σχέσεις 

E-2603/05 

Proinsias De Rossa Μεταφορά επικίνδυνων ουσιών µέσω αγωγών και οι 
οδηγίες Seveso 

E-2604/05 

Proinsias De Rossa Μεταφορά της οδηγίας σχετικά µε την ολοκληρωµένη 
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης στην Ιρλανδία 

E-2605/05 

Proinsias De Rossa Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε τους 
διακινούµενους εργαζόµενους 

E-2606/05 

Proinsias De Rossa Επεξεργασία αστικών λυµάτων στο Bray της Ιρλανδίας E-2607/05 

Proinsias De Rossa Επεξεργασία αστικών λυµάτων στο Howth του 
∆ουβλίνου 

E-2608/05 

Proinsias De Rossa Επεξεργασία αστικών λυµάτων στο Letterkenny στο 
Donegal 

E-2609/05 

Proinsias De Rossa Επεξεργασία αστικών λυµάτων στο Shanganagh του 
∆ουβλίνου 

E-2610/05 

Proinsias De Rossa Επεξεργασία αστικών λυµάτων στο Sligo E-2611/05 
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Proinsias De Rossa Επεξεργασία αστικών λυµάτων στο Tramore του 
Waterford 

E-2612/05 

Proinsias De Rossa Εκλογικά δικαιώµατα των πολιτών της ΕΕ στις εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ιρλανδία 

E-2613/05 

Proinsias De Rossa Εξαγωγές αποβλήτων από την Ιρλανδία E-2614/05 

Proinsias De Rossa Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα E-2615/05 

Bart Staes Καθυστέρηση στη χορήγηση ετικετών της ΕΕ για 
προϊόντα (συγκεκριµένης προέλευσης) 

E-2616/05 

Bart Staes Συµπερίληψη της πώλησης ποδηλάτων και προϊόντων που 
σχετίζονται µε το ποδήλατο στο Παράρτηµα Η της έκτης 
οδηγίας για τον ΦΠΑ 

E-2617/05 

Bruno Gollnisch Έναρξη των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης µε την 
Τουρκία - Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου 2004 

E-2618/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Επέκταση των µορφών θεραπείας από τα ναρκωτικά στα 
νέα κράτη µέλη της Ε.Ε. 

P-2619/05 

James Allister Σκλήρυνση κατά πλάκας E-2620/05 

Christofer Fjellner Οικονοµική βοήθεια προς τη Ρωσία για τη µεταρρύθµιση 
του δικαστικού της συστήµατος 

E-2621/05 

Ashley Mote Γερµανικά τελωνεία E-2622/05 

Marie-Line Reynaud Ευρωπα--ϊκή πολιτική σχετικά µε τα συστήµατα 
κοινωνικής ασφάλισης 

E-2623/05 

Marie-Line Reynaud Ευρωπα--ϊκή πολιτική σχετικά µε τα συστήµατα 
κοινωνικής ασφάλισης 

E-2624/05 

Etelka Barsi-Pataky και άλλοι Παράνοµη όχληση ουγγρικών/ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών στη Γερµανία 

E-2625/05 

Paul van Buitenen Οικονοµική υποστήριξη χωρών και περιοχών της Μέσης 
Ανατολής 

E-2626/05 

Hiltrud Breyer Εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας και αντιδραστήρες 
ύδατος υπό πίεση στη Σλοβακία 

E-2627/05 

Cristiana Muscardini Απουσία στο Ηµικύκλιο E-2628/05 

Eija-Riitta Korhola Περιορισµός της επιδηµίας σαλµονέλας E-2629/05 

Roberto Musacchio Υπεράκτιος τερµατικός σταθµός και αγωγός µεθανίου 
Porto Viro - Cavarzere - Minerbio στο δέλτα του Πάδου 

P-2630/05 

Luciana Sbarbati Το νερό ως κοινό αγαθό, κληρονοµιά της ανθρωπότητας P-2631/05 
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Konstantinos Hatzidakis Ατυχήµατα σε καλοκαιρινούς χώρους αναψυχής E-2632/05 

John Purvis Οδηγία για τα βιοκτόνα 98/08/ΕΚ E-2633/05 

Bart Staes Συµπερίληψη της  πώλησης ποδηλάτων και εξαρτηµάτων 
ποδηλάτων στο παράρτηµα Η της έκτης οδηγίας για το 
ΦΠΑ 

E-2634/05 

José Ribeiro e Castro Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης - Εκπαίδευση για τη 
∆ηµοκρατία 

E-2635/05 

Willy Meyer Pleite Επιπτώσεις της πολεοδόµησης ενός υγροτόπου (Cabanes, 
φυσικό πάρκο, ΤΚΣ, ειδική ζώνη προστασίας των πτηνών 
και δίκτυο Natura 2000) 

E-2636/05 

Willy Meyer Pleite Μη τήρηση της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ από τον δήµο της 
Orpesa (επαρχία Castelló, Ισπανία) 

E-2637/05 

Cristiana Muscardini Προστασία της υγείας E-2638/05 

José Ribeiro e Castro Αναπτυξιακή πολιτική - Ευρωπαϊκή βοήθεια E-2639/05 

María Salinas García Προβλήµατα χρονοδιαγράµµατος της µεταρρύθµισης της 
Κοινής Αγοράς ζάχαρης 

P-2640/05 

Georgios Karatzaferis Καταγγελία για το αεροδρόµιο των Σπάτων P-2641/05 

Giuseppe Castiglione Συµφωνία για τον οίνο µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Αυστραλίας 

P-2642/05 

Christofer Fjellner Αξιολόγηση της οδηγίας για τον καπνό P-2643/05 

María Salinas García Σοβαροί κίνδυνοι ερήµωσης της ανδαλουσιανής εξοχής 
µετά τη µεταρρύθµιση της ΚΟΑ της ζάχαρης 

E-2644/05 

María Salinas García Έλλειψη συνεκτικότητας µεταξύ της µεταρρύθµισης της 
ζάχαρης και των κοινοτικών πολιτικών συνοχής και 
εδαφικής ισορροπίας 

E-2645/05 

Salvador Garriga Polledo Επέκταση του προγράµµατος Erasmus σε πανεπιστήµια 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

E-2646/05 

Salvador Garriga Polledo Προοπτικές που αφορούν την καλλιέργεια 
ζαχαροκάλαµου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

E-2647/05 

Salvador Garriga Polledo Κατάσταση της διαδικασίας κατά της λουξεµβουργιανής 
απόφασης η οποία αποσκοπεί στην καθυστέρηση της 
εφαρµογής της οδηγίας 98/5/ΕΚ 

E-2648/05 

Georgios Karatzaferis Έλεγχος στο αεροδρόµιο των Σπάτων E-2649/05 

Bill Newton Dunn Συµφωνία Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης µε την Κένυα E-2650/05 
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Kathalijne Buitenweg και Monica 
Frassoni 

Επίσηµη δήλωση του Γραφείου των Ηνωµένων Εθνών για 
τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του 
Εγκλήµατος (UNODC) κατά της µείωσης της βλάβης 

E-2651/05 

Giuseppe Castiglione Συµφωνία για το κρασί µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Αυστραλίας 

E-2652/05 

Giusto Catania και άλλοι Απόφαση του Περιφερειακού ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου 
της Κατάνια σχετικά µε τον γενετήσιο προσανατολισµό 

E-2653/05 

Giusto Catania και άλλοι Απόφαση του Περιφερειακού ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου 
της Κατάνια σχετικά µε τον γενετήσιο προσανατολισµό 

E-2654/05 

Luciana Sbarbati Μετανάστευση: πτήσεις επιστροφής της Κοινότητας E-2655/05 

Erik Meijer Ετήσια απάνθρωπη τελετουργία µε σκυλιά, τα οποία 
δένονται µε σχοινί, περιστρέφονται και εν συνεχεία 
ρίχνονται στη θάλασσα, στο χωριό Brodilovo της 
Βουλγαρίας, µελλοντικού κράτους µέλους της ΕΕ 

E-2656/05 

Erik Meijer Ισχύς και δυνατότητα ανταλλαγής σε άλλα κράτη µέλη 
των αδειών πλοήγησης σε εγχώρια ύδατα, που εκδίδονται 
σε ένα συγκεκριµένο κράτος µέλος 

E-2657/05 

Christofer Fjellner Περιοχές µε δολώµατα για άγρια ζώα E-2658/05 

Nikolaos Vakalis Πολιτικές χρήσης γης γύρω από εγκαταστάσεις Seveso P-2659/05 

Joost Lagendijk Η "τεχνική ρύθµιση" της ΕΕ µε το Ισραήλ και το 
Πρωτόκολλο 4 της Συµφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ 

P-2660/05 

Fiona Hall Επιπτώσεις µεροληπτικής νοσηλείας σε άτοµα που 
πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας στο εσωτερικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

P-2661/05 

Jean-Claude Martinez Επισήµανση των φιαλών P-2662/05 

Raül Romeva i Rueda και Karin 
Scheele 

Απαγωγή σαχράουι φοιτητή E-2663/05 

Dimitrios Papadimoulis Ανακοίνωση ΟΗΕ για βασανιστήρια στο Γκουαντάναµο E-2664/05 

Dimitrios Papadimoulis Τραπεζικό ασφαλιστικό σύστηµα E-2665/05 

Dimitrios Papadimoulis Πρόστιµα για κακοδιαχείριση και κακοτεχνίες σε 
συγχρηµατοδοτούµενα έργα 

E-2666/05 

Dimitrios Papadimoulis Tιµές καυσίµων E-2667/05 

Nikolaos Vakalis Σήµανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και 
προστασία της υγείας του καταναλωτή 

E-2668/05 

Georgios Karatzaferis Αποσπασµένοι Εθνικοί Εµπειρογνώµονες στο ECDC E-2669/05 
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Georgios Karatzaferis Καταστροφή χιλιάδων πεύκων στην Ελλάδα E-2670/05 

Georgios Karatzaferis ∆ηλώσεις υπουργού και υφυπουργού στην Ελλάδα 
σχετικά µε τα Κοινοτικά κονδύλια 

E-2671/05 

Thijs Berman και άλλοι Συλλογή δεδοµένων για τα εγκλήµατα µίσους E-2672/05 

Marco Pannella και Emma Bonino Ουκρανία - Απαγόρευση της ιατρικής χρήσης µεθαδόνης 
και κατάταξή της µεταξύ των "απαγορευµένων εξαιρετικά 
επικίνδυνων εξαρτησιογόνων ουσιών" 

E-2673/05 

Marco Pannella και Emma Bonino Ουκρανία - Απαγόρευση της ιατρικής χρήσης µεθαδόνης 
και κατάταξή της µεταξύ των "απαγορευµένων εξαιρετικά 
επικίνδυνων εξαρτησιογόνων ουσιών" 

E-2674/05 

Roberta Angelilli ∆ιατροφή και κίνδυνοι που σχετίζονται µε εισαγόµενα 
προϊόντα 

E-2675/05 

Saïd El Khadraoui Χρηµατοδότηση της κατασκευής ποδοσφαιρικών 
γηπέδων 

E-2676/05 

Joan Calabuig Rull Απάτη στο επίπεδο των εισαγωγών 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που προέρχονται από 
την Κίνα 

E-2677/05 

Joan Calabuig Rull Ενισχύσεις που παραχωρούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στην 
Κοινότητα της Βαλένθια 

E-2678/05 

Bart Staes Χορήγηση δηµοσίων πόρων για έργα της πολιτικής 
αεροπορίας 

E-2679/05 

Erik Meijer Προοπτικές διάσπασης του κύκλου παρατεταµένης 
οικονοµικής στασιµότητας στο Κοσσυφοπέδιο και πιθανή 
κοινοτική συνεισφορά πριν από την αποκατάσταση του 
διοικητικού καθεστώτος στο Κοσσυφοπέδιο 

E-2680/05 

Silvana Koch-Mehrin Οικονοµικές ενισχύσεις σε µη κυβερνητικές οργανώσεις 
(ΜΚΟ) 

P-2681/05 

Kyriacos Triantaphyllides Παρέµβαση της Αµερικανικής Πρεσβείας στην Κύπρο P-2682/05 

Georgios Papastamkos Χρηµατοδότηση Ελληνικών Οργανώσεων στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής Πολιτικής 

P-2683/05 

Sajjad Karim Χρήση της επικράτειας και του εναέριου χώρου της ΕΕ 
για "έκτακτες εκδόσεις" 

P-2684/05 

Guido Sacconi Ύπαρξη καδµίου σε εισαγόµενα προϊόντα που περιέχουν 
PVC 

P-2685/05 
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Margrete Auken Πετρελαϊκή ρύπανση καταλογιζόµενη στις εξέδρες 
άντλησης στη Βόρειο Θάλασσα 

E-2686/05 

Hiltrud Breyer Παραβίαση του κοινοτικού δικαίου στο χηµικό 
εργοστάσιο Carling 

E-2687/05 

Silvana Koch-Mehrin Απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου της 21ης 
Μαρτίου 2002 σχετικά µε το φόρο κύκλου εργασιών στις 
εισφορές µελών οργανισµών µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα 

E-2688/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Αντιµετώπιση της τροµοκρατίας E-2689/05 

Bairbre de Brún Υποχρεώσεις των κρατών µελών σε τοπικά 
περιβαλλοντικά προβλήµατα 

E-2690/05 

Alyn Smith Εκπαίδευση στα δηµοτικά σχολεία - µέγιστος χρόνος 
µεταφοράς 

E-2691/05 

Alyn Smith Εκπαίδευση στα δηµοτικά σχολεία στο Moray της 
Σκωτίας 

E-2692/05 

Alyn Smith Χρόνος µεταφοράς των µαθητών των δηµοτικών 
σχολείων στην ΕΕ 

E-2693/05 

Sir Robert Atkins Πυρηνική ενέργεια E-2694/05 

Frederika Brepoels Εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών E-2695/05 

José Ribeiro e Castro Κούβα - αύξηση της καταστολής E-2696/05 

José Ribeiro e Castro Κούβα - Αύξηση της καταστολής E-2697/05 

Ilda Figueiredo Φόβοι για την εξέλιξη της βιοµηχανίας υποδηµάτων στην 
Πορτογαλία 

E-2698/05 

Jacques Toubon Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τον τοµέα 
των τυχερών παιχνιδιών και στοιχηµάτων 

P-2699/05 

Carlos Coelho Ευρωπαϊκή ιθαγένεια P-2700/05 

Willy Meyer Pleite Σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων στο Βασίλειο 
του Μαρόκου 

P-2701/05 

Eluned Morgan Τηλεφωνική προσέγγιση πελατών (cold calling) P-2702/05 

Werner Langen Μεταφορά της οδηγίας 2003/127/ΕΚ στη Γερµανία E-2703/05 

Mary McDonald Αγωγός φυσικού αερίου Corrib E-2704/05 

Graham Watson Πρόσθετη χρέωση για χρήση δωµατίου ως µονόκλινου E-2705/05 

Graham Watson Εισαγωγικοί δασµοί σε δερµάτινα γάντια E-2706/05 
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Roberta Angelilli Επιστροφές των αγγλικών συνεισφορών στον 
προϋπολογισµό της ΕΕ 

P-2707/05 

Alfonso Andria Καθιέρωση αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης εκ µέρους 
των κυβερνήσεων της Λιβύης και της Τυνησίας 

P-2708/05 

Willy Meyer Pleite Μη σεβασµός της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ περί συντονισµού 
των διαδικασιών για τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων 
έργων 

E-2709/05 

Silvana Koch-Mehrin ∆ιαδικασία απόφασης για την αρµοδιότητα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

E-2710/05 

Konstantinos Hatzidakis Προστασία χριστιανικών χώρων λατρείας E-2711/05 

Caroline Lucas Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου και ορθή µεταχείριση 
των ζώων 

E-2712/05 

Eluned Morgan Ο λαός Hmong του Λάος E-2713/05 

Eluned Morgan ∆ασµοί χάλυβα E-2714/05 

Eluned Morgan Εφαρµογή και πρόστιµα E-2715/05 

Eluned Morgan Εφαρµογή της οδηγίας σχετικά µε την ηλεκτρική ενέργεια 
(2003/54/EΚ) 

E-2716/05 

Eluned Morgan Εφαρµογή της οδηγίας σχετικά µε το καταστατικό της 
ευρωπαϊκής εταιρείας (2001/86/EΚ) 

E-2717/05 

Eluned Morgan Εφαρµογή της οδηγίας σχετικά µε την εµπορία εκποµπής 
αερίων θερµοκηπίου (2003/87/EΚ) 

E-2718/05 

Proinsias De Rossa Προαιρετική επέκταση της οδηγίας Seveso II για 
εξαιρούµενες δραστηριότητες 

E-2719/05 

Proinsias De Rossa Συµµόρφωση µε την οδηγία σχετικά µε τα 
παρασκευάσµατα για βρέφη 

E-2720/05 

Proinsias De Rossa Ευρωπαϊκό διαβατήριο E-2721/05 

Marco Rizzo και άλλοι Αεροπορικό ατύχηµα στην Ustica E-2722/05 

Marco Rizzo και άλλοι Ustica E-2723/05 

Alfonso Andria ∆ηµιουργία αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης από τις 
κυβερνήσεις της Λιβύης και της Τυνησίας 

E-2724/05 

Jan Mulder Εµπόριο χοιρινού κρέατος σε περίπτωση υποχρεωτικού 
εµβολιασµού κατά επιδηµιών αφθώδους πυρετού 

E-2725/05 

Iratxe García Pérez Προβλήµατα χρονοδιαγράµµατος για τη µεταρρύθµιση 
της ΚΟΑ στον τοµέα της ζάχαρης 

P-2726/05 
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Jörg Leichtfried Μεταφορές ζώων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης P-2727/05 

Konrad Szymański Η θέση της Επιτροπής σχετικά µε την ηµεροµηνία 
αναγνώρισης των πτυχίων οδοντιάτρων που αποκτήθηκαν 
στην Πολωνία 

P-2728/05 

Iratxe García Pérez Σοβαρός κίνδυνος απερήµωσης της υπαίθρου στην 
Καστίλη και Λεόν (Ισπανία) συνεπεία της µεταρρύθµισης 
στον τοµέα της ζάχαρης 

E-2729/05 

Jan Březina Μετάφραση των εγγράφων της Επιτροπής E-2730/05 

Manfred Weber Τουρισµός των βυτίων: ανεφοδιασµός µε φθηνά καύσιµα 
στις παραµεθόριες περιοχές και εναρµόνιση µε την 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία 

E-2731/05 

Albert Deß ∆ραστηριότητες αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: 
προγράµµατα της ΕΕ για ζεύξη ζώων στο Τόγκο 

E-2732/05 

Jörg Leichtfried Προώθηση των εξαγωγών της ΕΕ για µεταφορές ζώντων 
ζώων - 77 εκατοµµύρια ευρώ για επιστροφές κατά την 
εξαγωγή για ζωντανά βοοειδή στον προϋπολογισµό της 
ΕΕ για το 2005 

E-2733/05 

Luciana Sbarbati Υιοθεσίες στην Ρουµανία E-2734/05 

Kathalijne Buitenweg Ξεπουπούλιασµα ζωντανών χηνών στην Ουγγαρία P-2735/05 

Dimitrios Papadimoulis Χρηµατοδότηση αγροφυλακής από ΕΕ E-2736/05 

Dimitrios Papadimoulis Υψηλά επιτόκια χορηγήσεων στην Ελλάδα E-2737/05 

Dimitrios Papadimoulis Πρόταση για κλιµακωτό µηχανισµό µείωσης του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιµα 

E-2738/05 

Georgios Karatzaferis Παροχή συγκεχυµένων πληροφοριών και κακοδιοίκηση 
έργων του Ταµείου Συνοχής (Τ.Σ.) στην Ελλάδα 

E-2739/05 

Georgios Karatzaferis Χρηµατοδότηση της ENISA από την ελληνική κυβέρνηση E-2740/05 

Vittorio Agnoletto Κολοµβία, σφαγή του San José de Apartado και 
ατιµωρησία 

P-2741/05 

Ashley Mote Κονδύλια για ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς P-2742/05 

Duarte Freitas Eνισχύσεις στους αλιείς λόγω των επανειληµµένων 
αυξήσεων της τιµής του πετρελαίου 

P-2743/05 

Ashley Mote Σηµατοδότηση σιδηροδρόµων E-2744/05 

Ashley Mote Σκλήρυνση κατά πλάκας E-2745/05 

Jean-Claude Martinez Προσθήκη συµβατικών υλικών στα βιολογικά προϊόντα E-2746/05 
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Mario Borghezio Τυποποίηση της αντιτροµοκρατικής νοµοθεσίας E-2747/05 

Pedro Guerreiro Χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 και η 
πρόταση της λουξεµβουργιανής προεδρίας επί των 
διαπραγµατεύσεων 

E-2748/05 

Ilda Figueiredo Μετεγκατάσταση µονάδας παραγωγής που ανήκει σε 
πολυεθνική εταιρεία 

E-2749/05 

Ilda Figueiredo Εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα - ένα περιβαλλοντικό 
πρόβληµα 

E-2750/05 

Ilda Figueiredo Οµαδική απόλυση σε πολυεθνική εταιρεία E-2751/05 

Charles Tannock Θρησκευτική ελευθερία στην Ινδονησία E-2752/05 

Charles Tannock Η συνεισφορά του Ηνωµένου Βασιλείου στον 
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος 
(ΕΥ∆) 

E-2753/05 

Simon Coveney Οδηγία της Επιτροπής 2004/28/EΚ και φάρµακα για 
µέλισσες 

E-2754/05 

Simon Coveney Εµποροπανηγύρεις και τσίρκα και η εναρµόνιση 
ορισµένων κοινωνικών διατάξεων στον τοµέα των οδικών 
µεταφορών 

E-2755/05 

Othmar Karas και άλλοι Ενδεχόµενη ζηµία στο περιβάλλον και την υγεία του 
ανθρώπου από σχεδιαζόµενο µεταλλείο λιγνίτη 

E-2756/05 

Mario Borghezio Ενέργειες της ΕΕ όσον αφορά τις δραστηριότητες του 
πρώην ιµάµη της Carmagnola υπέρ της τροµοκρατίας 

E-2757/05 

Mario Borghezio Ενέργειες της ΕΕ όσον αφορά τις δραστηριότητες του 
πρώην ιµάµη της Carmagnola υπέρ της τροµοκρατίας 

E-2758/05 

Mario Mantovani Υιοθεσία από ζευγάρια του ιδίου φύλου E-2759/05 

Roberta Angelilli ∆υνατότητα χρηµατοδότησης εξειδικευµένου 
προγράµµατος Μaster 

E-2760/05 

Roberta Angelilli Αδικαιολόγητη αύξηση των τιµών του πετρελαίου ντίζελ 
για τον τοµέα των οδικών µεταφορών 

E-2761/05 

Roberta Angelilli Αθέµιτες πρακτικές σε σχέση µε το κόστος εργασίας στην 
Κίνα 

E-2762/05 

Roberta Angelilli Θέσπιση και προώθηση τοπικού εµπορικού σήµατος E-2763/05 

Roberta Angelilli Υποχρεωτική σήµανση για προϊόντα που προέρχονται 
από χώρες εκτός της ΕΕ 

E-2764/05 
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Roberta Angelilli Ώρες εργασίας και µη συµµόρφωση µε τους κανόνες για 
την προστασία των εργαζοµένων 

E-2765/05 

Bart Staes Μαθησιακές δυσκολίες σε µαθητές σχολείων που 
βρίσκονται κοντά σε αεροδρόµια 

E-2766/05 

Holger Krahmer Οδηγία 2004/12/ΕΚ που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ 
για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας 

P-2767/05 

Marie-Noëlle Lienemann Πριµοδότηση για τα παλαιά και ρυπαίνοντα οχήµατα P-2768/05 

Tobias Pflüger Πρόγραµµα "Κοινωνική και αειφόρος ανάπτυξη στην 
Selva Lacandona" (PRODESIS) µε τον αριθµό ΑLA/B7-
310/2003/5756 

P-2769/05 

Caroline Lucas ∆ιαδικασία υπολογισµού της µέγιστης χωρητικότητας των 
πλοίων µεταφοράς ζώντων βοοειδών προς εξαγωγή 

P-2770/05 

Holger Krahmer ∆ιαφήµιση φαρµάκων που χορηγούνται κατόπιν ιατρικής 
συνταγής 

E-2771/05 

Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf 

Επιπτώσεις της έλλειψης πετρελαίου στη γεωργία E-2772/05 

Ashley Mote Επιτροπή εµπειρογνωµόνων επί φορολογικών θεµάτων E-2773/05 

Roberta Angelilli Σχέσεις ΕΕ/Κίνας E-2774/05 

Bart Staes Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Zumsoi E-2775/05 

Bart Staes Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Zumsoi E-2776/05 

Katerina Batzeli Μέτρα αντιµετώπισης των διακυµάνσεων στις χρεώσεις 
για τις κλήσεις στο εξωτερικό 

P-2777/05 

Catherine Stihler ΠΠ7 και αναπνευστικές παθήσεις P-2778/05 

Kathy Sinnott Προστασία και υποστήριξη του θηλασµού στην Ευρώπη P-2779/05 

Glenys Kinnock Μηχανισµός αξιολόγησης της ανάπτυξης P-2780/05 

Matteo Salvini Στοιχεία σχετικά µε τα προγράµµατα Erasmus, Socrates, 
Leonardo και Comenius 

P-2781/05 

Rosa Miguélez Ramos Σοβαρές ζηµίες των παραγωγών σπόρου για σκληρό 
σιτάρι στην Ισπανία 

E-2782/05 

Rosa Miguélez Ramos Σοβαρές ζηµίες των παραγωγών σπόρου για σκληρό 
σιτάρι στην Ισπανία 

E-2783/05 

Zuzana Roithová Παιδικά υποδήµατα σύµφωνα µε τους υγειονοµικούς 
κανόνες 

E-2784/05 

Mogens Camre Χρησιµοποίηση βιοκαυσίµων E-2785/05 
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Daniel Caspary Τέλη περιαγωγής - επιπτώσεις στον ανταγωνισµό και 
συµφωνίες µεταξύ των παρόχων στην Ευρώπη 

E-2786/05 

Daniel Caspary Εµπορικές ποσοστώσεις για την Κίνα E-2787/05 

Markus Pieper Επιδότηση µετεγκαταστάσεων επιχειρήσεων E-2788/05 

Georgios Papastamkos ΚΟΑ ζάχαρης E-2789/05 

Georgios Papastamkos Θαλάσσιες µεταφορές E-2790/05 

Katerina Batzeli Οι οικονοµικές επιπτώσεις των κλιµατικών συνθηκών E-2791/05 

Antonios Trakatellis και Georgios 
Papastamkos 

Πυρηνική ασφάλεια και προστασία της δηµόσιας υγείας 
στην ΠΓ∆Μ: κατασκευή χώρου απόρριψης πυρηνικών 
αποβλήτων και ανεξέλεγκτη ταφή 

E-2792/05 

Antonios Trakatellis και Georgios 
Papastamkos 

Πυρηνική ασφάλεια και προστασία της δηµόσιας υγείας 
στην ΠΓ∆Μ: κατασκευή χώρου απόρριψης πυρηνικών 
αποβλήτων και ανεξέλεγκτη ταφή 

E-2793/05 

Georgios Karatzaferis Εθνικό Κτηµατολόγιο και τεράστια αύξηση του κόστους 
του στην Ελλάδα 

E-2794/05 

Georgios Karatzaferis Χρηµατοδότηση Χ.Υ.Τ.Α. στην Αττική από το Ταµείο 
Συνοχής και αποφάσεις µη ένταξης χρηµατοδοτικών 
έργων στο Ταµείο Συνοχής 

E-2795/05 

Georgios Karatzaferis Πρόβληµα για τα µισά σχεδόν έργα του Ταµείου Συνοχής 
στην Ελλάδα 

E-2796/05 

Mary McDonald ∆ικαιώµατα του ανθρώπου στη Ρουµανία E-2797/05 

Mary McDonald ∆ικαιώµατα του ανθρώπου στη Ρουµανία E-2798/05 

Cecilia Malmström Παράνοµη κράτηση 400 αθώων νεαρών Κουβανών E-2799/05 

Véronique De Keyser Συνδικαλιστική ελευθερία στη Ryanair E-2800/05 

Roberta Angelilli Πιθανές επενδύσεις στην κινεζική αγορά E-2801/05 

Luca Romagnoli E-TOUR Project - Capri Scooter Sharing - ∆ήµος του 
Κάπρι 

E-2802/05 

Erik Meijer ∆ιογκούµενο εµπόριο πλαστών πανεπιστηµιακών τίτλων 
που αποκτούνται χωρίς σπουδές και προτάσεις για µέτρα 
πάταξης του φαινοµένου 

E-2803/05 

Eija-Riitta Korhola Επιπτώσεις των τεχνικών απαιτήσεων της οδηγίας 
2004/23/ΕΚ στην πρόσβαση στην εξωσωµατική 
γονιµοποίηση 

E-2804/05 
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Eva Lichtenberger Τέλη ποδηλάτων - Ισχύς ηλεκτρικών ποδηλάτων - Οδηγία 
2002/24/ΕΚ 

P-2805/05 

Dimitrios Papadimoulis Απόφαση -Πλαίσιο του Συµβουλίου για την τήρηση 
δεδοµένων σε δηµόσια δίκτυα επικοινωνίας (CSL 
8958/04) 

P-2806/05 

Avril Doyle Πολιτική για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη P-2807/05 

Paulo Casaca Κοινοτική χρηµατοδότηση για την προπαγάνδα 
τροµοκρατικών ενεργειών αυτοκτονίας από τον 
τηλεοπτικό σταθµό Αλ-Μανάρ 

P-2808/05 

Christopher Heaton-Harris ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο P-2809/05 

Philip Claeys Υποτιθέµενη χρηµατοδότηση από την Επιτροπή του οίκου 
νεότητας τον οποίο είχαν επισκεφθεί οι βοµβιστές του 
Λονδίνου 

P-2810/05 

Pedro Guerreiro Συµφωνία ΕΕ-Κίνας στον τοµέα των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και του έτοιµου 
ενδύµατος της 10ης Ιουνίου 2005 - "Υπόµνηµα 
Συνεννόησης" 

P-2811/05 

Miroslav Mikolášik Χρησιµοποίηση εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων και 
µικροοργανικών κυττάρων για ερευνητικούς σκοπούς σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο 

P-2812/05 

Ville Itälä Αλλαγές στα τέλη χρήσης των διαύλων ναυσιπλοΐας στις 
θαλάσσιες µεταφορές στη Φινλανδία 

P-2813/05 

Hynek Fajmon ∆ηµιουργία ευρωπαϊκού οργανισµού άµυνας E-2814/05 

Daniel Caspary Επιτροπή εποπτείας της OLAF E-2815/05 

Daniel Caspary Επιτροπή εποπτείας της OLAF E-2816/05 

Georgios Karatzaferis ∆ιαχείριση του Γ΄ ΚΠΣ στην Ελλάδα E-2817/05 

Kyriacos Triantaphyllides Ελλιπής ιστοσελίδα της βρετανικής προεδρίας E-2818/05 

Dimitrios Papadimoulis Γεφύρι της Πλάκας E-2819/05 

Vittorio Agnoletto ∆ικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής ζωής και 
καταχρηστικές πρακτικές εις βάρος των χρηστών του 
διαδικτυακού παρόχου υπηρεσιών "Investici" 

E-2820/05 

Paul van Buitenen Αρµοδιότητα της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε ανεπαρκή διερεύνηση δικτύων παιδεραστίας 
σε κράτος µέλος 

E-2821/05 
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Paulo Casaca Χρηµατοδότηση προπαγάνδας, εκ µέρους ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, στον τηλεοπτικό σταθµό Al-Manar, που 
καλεί σε επιθέσεις αυτοκτονίας 

E-2822/05 

Heide Rühle Οδηγία 2003/4/ΕΚ - Οδηγίες για τις περιβαλλοντικές 
πληροφορίες 

E-2823/05 

Herbert Bösch Μέσο Προενταξιακών ∆ιαρθρωτικών Πολιτικών (ISPA) 
στη Βουλγαρία 

E-2824/05 

Werner Langen Κατάσταση της υπόθεσης MasterCard E-2825/05 

Glenys Kinnock Λιβερία E-2826/05 

Glenys Kinnock Η αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στο Νταρφούρ E-2827/05 

Glenys Kinnock Η ανθρωπιστική κατάσταση στο Νταρφούρ E-2828/05 

Glenys Kinnock Το Νταρφούρ και η εφαρµογή των αποφάσεων του 
Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 

E-2829/05 

Nigel Farage Συµφωνίες εταιρικής σχέσης στον τοµέα της αλιείας E-2830/05 

Nigel Farage Συµφωνίες εταιρικής σχέσης στον τοµέα της αλιείας E-2831/05 

Geoffrey Van Orden Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 785/2004 και η προσγείωση 
ιστορικών αεροσκαφών 

E-2832/05 

Geoffrey Van Orden Βόρεια Κύπρος E-2833/05 

Christopher Heaton-Harris Ταξίδια συµµετοχής σε συνέδρια µε χρηµατοδότηση της 
Επιτροπής 

E-2834/05 

Avril Doyle Καταστροφή των δέντρων του ευρωπαϊκού προγράµµατος 
αναδάσωσης στην Ιρλανδία 

E-2835/05 

Toine Manders Η γερµανική κατάσταση για τη διάθεση συσκευασιών E-2836/05 

Cristiana Muscardini Λοιµώξεις και αλλεργίες προκαλούµενες από τη 
δερµατοστιξία και τη διάτρηση 

E-2837/05 

Umberto Pirilli Παράκαµψη των περιορισµών που επιβάλλονται στις 
εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
προερχοµένων από την Κίνα 

E-2838/05 

Umberto Pirilli Σχέδιο αναδιάρθρωσης της Alitalia - δηλώσεις του κ. 
Philip Lowe, γενικού διευθυντή για τον ανταγωνισµό 

E-2839/05 

Pedro Guerreiro Υδροηλεκτρικό έργο στο Baixo Sabor E-2840/05 

Pedro Guerreiro Ξηρασία στην Πορτογαλία E-2841/05 

Pedro Guerreiro Ίδιοι πόροι και διαπραγµάτευση των δηµοσιονοµικών 
προοπτικών για την περίοδο 2007-2013 

E-2842/05 
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Pedro Guerreiro Η κοινοτική πρωτοβουλία Interreg IIIB και το επόµενο 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο 

E-2843/05 

Jonas Sjöstedt Αµερικανική θέση κυριαρχίας στους βασικούς 
διακοµιστές 

E-2844/05 

Antolín Sánchez Presedo Επικείµενη πείνα στον Νίγηρα E-2845/05 

Antolín Sánchez Presedo Επικείµενη πείνα στον Νίγηρα E-2846/05 

Willy Meyer Pleite Μη µεταφορά της τροποποιηµένης οδηγίας 79/409/ΕΟΚ 
και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

E-2847/05 

Herbert Bösch "Φαινόµενο του Ρότερνταµ" E-2848/05 

Manolis Mavrommatis Χρηµατοδότηση των περιφερειακών φόρουµ σε χώρες της 
ΝΑ Ευρώπης 

E-2849/05 

Dimitrios Papadimoulis Ονοµαστικοποίηση µετοχών σε επιχειρήσεις Μέσων 
Μαζικής Ενηµέρωσης 

E-2850/05 

Kyriacos Triantaphyllides Βασανιστήρια κρατουµένων στην Τουρκία E-2851/05 

Georgios Papastamkos Ερµηνευτικά όρια της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης E-2852/05 

Lena Ek Σεβασµός της δικαστικής ανεξαρτησίας E-2853/05 

Lena Ek, Anne Jensen και Andres 
Tarand 

Χρηµατοδότηση έργων για ευαισθητοποίηση σχετικά µε 
το περιβάλλον 

E-2854/05 

Eija-Riitta Korhola Παροχή έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας στην Βιρµανία E-2855/05 

Eija-Riitta Korhola Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Βιρµανία 
και η προτεινόµενη ανάληψη της προεδρίας της Ένωσης 
Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) από τη 
Βιρµανία 

E-2856/05 

Eija-Riitta Korhola Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Βιρµανία 
και η προτεινόµενη ανάληψη της προεδρίας της Ένωσης 
Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) από τη 
Βιρµανία 

E-2857/05 

Kathy Sinnott Shell E&P Ireland E-2858/05 

Vittorio Agnoletto Η σύλληψη του τούρκου πολίτη Mehmet Tarhan και το 
δικαίωµα της αντίρρησης για λόγους συνείδησης στην 
Τουρκία 

E-2859/05 

Vittorio Agnoletto Σύλληψη του Mehmet Tarhan, τούρκου υπηκόου, και 
δικαίωµα αντίρρησης συνείδησης στην Τουρκία 

E-2860/05 

Koenraad Dillen ∆ικαιώµατα των γυναικών στην Ουγκάντα E-2861/05 
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Koenraad Dillen Χρηµατοδότηση των εκλογών στο Κονγκό από την ΕΕ E-2862/05 

Paul van Buitenen Άτοµα που καταγγέλλουν ατασθαλίες στην ΕΕ E-2863/05 

Paul van Buitenen Καταγγέλλων ατασθαλίες στην Υπηρεσία Επίσηµων 
Εκδόσεων 

E-2864/05 

Paul van Buitenen Άρνηση πρόσβασης σε µυστηριώδη δυσµενή έκθεση 
εξέτασης 

E-2865/05 

Paul van Buitenen Μεγάλες διαφορές στη µεταχείριση των υπαλλήλων από 
την Επιτροπή 

E-2866/05 

Erik Meijer Συνταγµατική απαγόρευση του µαθήµατος στις 
περιφερειακές γλώσσες που οµιλεί η πλειοψηφία ως 
επιχείρηµα για την απαγόρευση ενός εκπαιδευτικού 
συνδικάτου στην υποψήφια προς ένταξη χώρα της 
Τουρκίας 

E-2867/05 

Erik Meijer Προσπάθειες απαγόρευσης του τουρκικού εκπαιδευτικού 
συνδικάτου Eğitim-Sen, επειδή αναγνωρίζει το δικαίωµα 
των µαθητών να παρακολουθούν µαθήµατα στη µητρική 
τους γλώσσα 

E-2868/05 

Erik Meijer Φυλάκιση, εκφοβισµός και επαναλαµβανόµενη τιµωρία 
των αντιρρησιών συνείδησης  στην Τουρκία και εξάλειψη 
των λανθασµένων διαδικασιών 

E-2869/05 

Luís Queiró Οργάνωση Μουτζαχεντίν του Λαού (Mujahedin-e Khalq - 
MEK ή MKO) 

E-2870/05 

Luís Queiró Τουρισµός και δηµοσιονοµικές προοπτικές E-2871/05 

Giorgos Dimitrakopoulos Ονοµαστικοποίηση µετοχών για επιχειρήσεις Μέσων 
Μαζικής Ενηµέρωσης. 

P-2872/05 

Anne Jensen Συµφωνία σχετικά µε τους µετακινούµενους 
εργαζοµένους 

P-2873/05 

Kartika Liotard Πιθανά µέτρα για νέες έρευνες για τις καρκινογόνους 
παρενέργειες της ασπαρτάµης (γλυκαντικού 
υποκατάστατου της ζάχαρης) 

P-2874/05 

Frederika Brepoels Έναρξη λειτουργίας της σιδηροδροµικής γραµµής του 
"Σιδηρού Ρήνου" 

P-2875/05 

Marianne Thyssen Υπηρεσίες γενικού συµφέροντος / καθολική παροχή 
υπηρεσιών 

P-2876/05 

Pervenche Berès Λειτουργία της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικής Βοήθειας της 
Επιτροπής (ECHO) 

P-2877/05 
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Karin Jöns Ασφάλεια των ακτών στις περιοχές κολύµβησης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

E-2878/05 

Daniel Caspary Συµφωνία επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, 
προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης 

E-2879/05 

Hiltrud Breyer Εγκλήµατα τιµής στην Ευρώπη E-2880/05 

Hiltrud Breyer Αναγκαστικοί γάµοι στην ΕΕ E-2881/05 

Hiltrud Breyer Βία κατά των µεταναστριών στην ΕΕ E-2882/05 

Hiltrud Breyer Ακρωτηριασµός των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
στην Ευρώπη 

E-2883/05 

Mary McDonald Ευρωπαϊκός Χάρτης για τον Αυτισµό E-2884/05 

Mary McDonald Ευρωπαϊκός Χάρτης για τον Αυτισµό E-2885/05 

Mary McDonald Αυτισµός E-2886/05 

Eija-Riitta Korhola Καταπολέµηση των ξένων χωροκατακτητικών ειδών E-2887/05 

Eija-Riitta Korhola Βελτίωση της κατάστασης της Βαλτικής E-2888/05 

Paul van Buitenen Νοµιµότητα και αξιοπιστία πληροφοριών που παρέχονται 
από τις Υπηρεσίες της Επιτροπής στο πλαίσιο της 
διαδικασίας αναφοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

E-2889/05 

Paul van Buitenen Άρνηση πρόσβασης σε υπάλληλο στον ιατρικό του 
φάκελο 

E-2890/05 

Lilli Gruber Μεταχείριση των Ιταλών υποτρόφων ερευνητών που 
προβλέπονται από τον ιταλικό νόµο 285/77 

E-2891/05 

Koenraad Dillen Έκδοση του Charles Taylor από τη Νιγηρία στη Σιέρρα 
Λεόνε 

E-2892/05 

Koenraad Dillen Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην επαρχία 
του Βορείου Κιβού 

E-2893/05 

Kartika Liotard Καθυστέρηση των αρχών των ΗΠΑ να ενηµερώσουν την 
Επιτροπή για την κυκλοφορία της γενετικά 
τροποποιηµένης ποικιλίας καλαµποκιού Bt10 

E-2894/05 

Edite Estrela Συνεργασία µε την Ονδούρα E-2895/05 

Hiltrud Breyer Παραβίαση του δικαίου της ΕΕ για το περιβάλλον από τα 
βιοκτόνα (συντηρητικά ξύλου) 

E-2896/05 

Werner Langen Σύλλογος "Kürd-Der" (Σύλλογος για τον κουρδικό 
πολιτισµό, τη δηµοκρατία και την αλληλεγγύη) 

E-2897/05 
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Werner Langen Σύλλογος "Kürd-Der" (Σύλλογος για τον κουρδικό 
πολιτισµό, τη δηµοκρατία και την αλληλεγγύη) 

E-2898/05 

Dimitrios Papadimoulis Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού 

E-2899/05 

Nikolaos Sifunakis και άλλοι Υποβάθµιση των περιοχών Natura 2000 στην Ελλάδα E-2900/05 

Maria Martens ∆ηµόσια διαβούλευση για προηγµένες θεραπείες E-2901/05 

Maria Martens Έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο E-2902/05 

Alyn Smith Προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
ανανεώσιµες πηγές 

E-2903/05 

Alyn Smith Ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια E-2904/05 

Alyn Smith Χρηµατοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας E-2905/05 

Satu Hassi Καταχωρηµένη συµβίωση - αµοιβαία αναγνώριση E-2906/05 

Sharon Bowles ∆οκιµές καλλυντικών σε ζώα E-2907/05 

Dorette Corbey Πώληση της χαλυβουργίας Vitkovice E-2908/05 

Stephen Hughes Έρευνα της Επιτροπής για τη γραφειοκρατία E-2909/05 

Paul van Buitenen Το κτίριο Bech στο Λουξεµβούργο E-2910/05 

Frédérique Ries Εντοπισµός θέσης καλούντος στον ευρωπαϊκό αριθµό 
κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 

E-2911/05 

Frédérique Ries Καταγγελίες για τις οποίες δεν διεξήχθη έρευνα σχετικά 
µε την ελλιπή εφαρµογή του αριθµού κλήσης έκτακτης 
ανάγκης 112 

E-2912/05 

Luciana Sbarbati Φορητότητα του αριθµού και προστασία των 
καταναλωτών 

E-2913/05 

Marco Pannella και Emma Bonino Το δίκαιο και η αποτελεσµατικότητα των γλωσσικών 
πολιτικών και η κατάσταση της πολυγλωσσίας στα 
εκπαιδευτικά συστήµατα της Ευρώπης 

E-2914/05 

Marco Pannella και Emma Bonino Το δίκαιο και η αποτελεσµατικότητα των γλωσσικών 
πολιτικών, η κατάσταση της πολυγλωσσίας στα 
εκπαιδευτικά συστήµατα της Ευρώπης και η βιωσιµότητα 
των γλωσσών στην Ευρώπη 

E-2915/05 

Marco Pannella και Emma Bonino Γλωσσική διδασκαλία στην Ιταλία - παραβίαση του 
ελεύθερου ανταγωνισµού 

E-2916/05 

Frederika Brepoels Επιδοτήσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση στη Βαλονία: 
διακρίσεις βάσει ιθαγένειας 

E-2917/05 
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Frederika Brepoels Εξουσίες του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων E-2918/05 

Frederika Brepoels Έρευνα για την ΑΒΧ E-2919/05 

Frederika Brepoels Κοινοτικός κώδικας συµπεριφοράς για τις εξαγωγές 
όπλων 

E-2920/05 

Frederika Brepoels Προµήθεια όπλων στο Κονγκό E-2921/05 

Saïd El Khadraoui Συνέχεια σε ό,τι αφορά την αεροπορική ασφάλεια στην 
ΕΕ 

E-2922/05 

Erik Meijer ∆ιαφορές µεταξύ των ευρωπαϊκών και των αµερικανικών 
επιδιώξεων όσον αφορά τις µονοπωλιακές θέσεις, τα 
καρτέλ, τον ανταγωνισµό και τις επιπτώσεις για τους 
καταναλωτές, τους εργοδότες και το περιβάλλον 

E-2923/05 

Erik Meijer Μέτρα κατά των καθυστερήσεων ως συνέπεια του 
ελλιπούς συντονισµού στην κατασκευή και στην 
προετοιµασία της λειτουργίας διασυνοριακών 
σιδηροδρόµων µεγάλης ταχύτητας 

E-2924/05 

Witold Tomczak ∆ιακρίσεις κατά των νέων κρατών µελών όσον αφορά τις 
άµεσες ενισχύσεις 

P-2925/05 

Raül Romeva i Rueda Ευρωπαϊκοί κανόνες για την παρακολούθηση των 
επικοινωνιών 

E-2926/05 

Raül Romeva i Rueda Ευρωπαϊκός κανονισµός σχετικά µε τον έλεγχο των 
επικοινωνιών 

E-2927/05 

Raül Romeva i Rueda Βιοµηχανικός λιµένας της Γραναδίγια (Santa Cruz της 
Τενερίφης) 

E-2928/05 

Catherine Stihler Πρόγραµµα πλαίσιο 7 και δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Ερευνών 

E-2929/05 

Catherine Stihler Πρόγραµµα πλαίσιο 7 και θαλάσσιες έρευνες E-2930/05 

Catherine Stihler Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Κίνα E-2931/05 

Chris Davies Σκλήρυνση κατά πλάκας E-2932/05 

Erik Meijer Απόρριψη ειδικευµένης Πολωνής καθηγήτριας 
γερµανικών στις Κάτω Χώρες εξαιτίας της υποχρέωσης 
αναζήτησης για την θέση αυτήν υποψηφίων από άλλα 
κράτη µέλη 

E-2933/05 

Erik Meijer ∆υνατότητα απαγόρευσης από τα κράτη µέλη της ΕΕ ή τις 
αρχές περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης να 
χρησιµοποιούνται στην επικράτειά τους "Sport Utility 
Vehicles" (SUV) 

E-2934/05 
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Sérgio Marques Φάση εκτέλεσης της βοήθειας προς την Βενεζουέλα P-2935/05 

Gerard Batten Ευρωπαϊκός Οργανισµός Άµυνας E-2936/05 

Gerard Batten Ευρωπαϊκός Οργανισµός Άµυνας E-2937/05 

Gerard Batten Ευρωπαϊκός Οργανισµός Άµυνας E-2938/05 

Gerard Batten Ευρωπαϊκός Οργανισµός Άµυνας E-2939/05 

Cristiana Muscardini Οικονοµικές ευκαιρίες στη διευρυµένη Μεσόγειο E-2940/05 

Toine Manders Φόρος αυτοκινήτων και µοτοσυκλεττών που βαρύνει τους 
αυτοαπασχολούµενους σε διασυνοριακές καταστάσεις 

E-2941/05 

Sepp Kusstatscher Παραβίαση της οδηγίας IPPC.96/61/ΕΚ - "Livarna 
Gorica" 

P-2942/05 

Giorgos Dimitrakopoulos ∆ιαδικαστικό ζήτηµα σχετικά µε το νόµο για την 
ονοµαστικοποίηση µετοχών για επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. 

E-2943/05 

Alyn Smith Υψηλές τιµές καυσίµων στα βόρεια και δυτικά νησιά της 
Σκωτίας 

E-2944/05 

Alyn Smith Παρεκκλίσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την 
ενιαία φορολόγηση 

E-2945/05 

Alyn Smith "Αυξανόµενες τιµές καυσίµων - Έκπτωση για τους 
βασικούς χρήστες" 

E-2946/05 

Gay Mitchell ∆ιώξεις Χριστιανών στην Κίνα E-2947/05 

Roberta Angelilli Αδικαιολόγητη αύξηση της τιµής της ντίζελ για τον τοµέα 
της αλιείας 

E-2948/05 

Roberta Angelilli Περιοχή Scalo di Settebagni της Ρώµης: κονδύλια για την 
κατασκευή αντιθορυβικού πετάσµατος 

E-2949/05 

Renato Brunetta Έγκαιρες, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες στους 
επιβάτες στα αεροδρόµια 

P-2950/05 

Emma Bonino Ανθρώπινα δικαιώµατα στην Τυνησία - η περίπτωση του 
Mohammed Abbou 

P-2951/05 

Daniel Caspary Όπλα Soft-Air E-2952/05 

Konstantinos Hatzidakis ∆ιαφήµιση επικίνδυνων παιδικών τροφών E-2953/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Οικολογική καταστροφή του Ιορδάνη ποταµού E-2954/05 

Dimitrios Papadimoulis Παράκαµψη Αγίου Κωνσταντίνου και Καµένων Βούρλων 
του οδικού άξονα Πάτρας-Αθήνας-Θεσσαλονίκης-
Ευζώνων (ΠΑΘΕ) 

E-2955/05 
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Dimitrios Papadimoulis Ύπαρξη αµιάντου σε κλινάµαξες του Οργανισµού 
Σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΟΣΕ) 

E-2956/05 

Dimitrios Papadimoulis Αλυτρωτικοί χάρτες στα σχολικά εγχειρίδια της ΠΓ∆Μ E-2957/05 

Dimitrios Papadimoulis Εφαρµογή του κανόνα "ν+2" σε έργα του Γ' Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) 

E-2958/05 

Dimitrios Papadimoulis Προθεσµία µείωσης δηµοσιονοµικού ελλείµµατος για 
Ελλάδα και Πορτογαλία 

E-2959/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Φάρµακα για καρκινοπαθείς στη Βουλγαρία E-2960/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven ∆ιατροφή και ιατρική περίθαλψη των παιδιών σε κρατικά 
άσυλα παίδων και ειδικά σχολεία στη Βουλγαρία 

E-2961/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Κοινωνικές συνθήκες για άτοµα µε προβλήµατα ψυχικής 
υγείας στη Βουλγαρία 

E-2962/05 

Sajjad Karim Σχετικά µε την έρευνα αντιντάµπινγκ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που αφορά εισαγωγές ορισµένων τύπων 
πλαστικών σάκων καταγωγής Κίνας, Μαλαισίας και 
Ταϊλάνδης 

E-2963/05 

Alyn Smith Κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε κατοικηµένες περιοχές E-2964/05 

Roberta Angelilli Αποζηµιώσεις σε συνάρτηση µε τη βρετανική οικονοµική 
συνεισφορά στον προϋπολογισµό της ΕΕ 

E-2965/05 

Marco Pannella Απαγχονισµός δύο οµοφυλοφίλων στο Ιράν E-2966/05 

Witold Tomczak Ξυλοδαρµός βραζιλιάνου υπηκόου στο Λονδίνο E-2967/05 

Proinsias De Rossa Εκτελέσεις στο Ιράν P-2968/05 

Josu Ortuondo Larrea Επιθεώρηση γαλλικών περιπολικών σε αλιευτικά τόνου 
της Χώρας των Βάσκων 

P-2969/05 

Syed Kamall Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) P-2970/05 

Alain Lipietz Κολοµβία - νέα εµπόδια στη διεθνή συνεργασία E-2971/05 

Alain Lipietz Κολοµβία - πρόσφατος περιορισµός της διεθνούς 
συνεργασίας 

E-2972/05 

Gay Mitchell Κατοχύρωση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας λογισµικού E-2973/05 

Jo Leinen ∆ραµατική αύξηση των εισαγωγών κεραµικών από την 
Κίνα 

E-2974/05 

Giusto Catania ∆ιευκολύνσεις του ιταλικού κράτους και της περιφέρειας 
της Καµπανίας στη σύµβαση του προγράµµατος που 
υπέβαλε η Agrifuturo s.c.a.r.l. 

E-2975/05 
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Hiltrud Breyer Περιεκτικότητα σε διοξίνες και σε παρόµοια µε διοξίνες 
PCB στην τροφική αλυσίδα - Αναφορά: E-1895/05 και E-
1086/05 (Απαντήσεις της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2005 
και της 4ης Μαΐου 2005) 

E-2976/05 

Proinsias De Rossa Βιοµάζα E-2977/05 

Proinsias De Rossa Καταγγελία SG (2005) A/1456 για το περιβάλλον E-2978/05 

Proinsias De Rossa ∆ιακρίσεις κατά επιβατών αεροπλάνων µε µειωµένη 
κινητικότητα 

E-2979/05 

Proinsias De Rossa Συµµόρφωση µε την οδηγία για τον χρόνο εργασίας E-2980/05 

Proinsias De Rossa ∆ικαίωµα διέλευσης E-2981/05 

Proinsias De Rossa Κατευθυντήριες γραµµές χρηµατοδότησης περιφερειακών 
αερολιµένων 

E-2982/05 

Proinsias De Rossa Συνθήκες εργασίας των ναυτικών E-2983/05 

Proinsias De Rossa Ελάφρυνση του χρέους E-2984/05 

Proinsias De Rossa Ιρλανδικές κρατικές εγγυήσεις για τη χορήγηση δανείων 
στην εταιρεία CIE 

E-2985/05 

Proinsias De Rossa Έλεγχος του διεθνούς εµπορίου όπλων E-2986/05 

Proinsias De Rossa Σφαγή των ζώων E-2987/05 

Proinsias De Rossa Αναισθητοποίηση των ζώων πριν από τη σφαγή E-2988/05 

Proinsias De Rossa Άρνηση καταβολής επιστροφών κατά την εξαγωγή λόγω 
καταστρατήγησης της οδηγίας σχετικά µε την προστασία 
των ζώων κατά τη µεταφορά 

E-2989/05 

Proinsias De Rossa Συνθήκες µεταφοράς και σφαγής βοοειδών της ΕΕ σε 
τρίτες χώρες 

E-2990/05 

Proinsias De Rossa ∆ιακρίσεις σε βάρος της κοινότητας οµοφυλοφίλων και 
λεσβιών στην Τουρκία 

E-2991/05 

Proinsias De Rossa Υποστήριξη της ΕΕ για θεραπευτικά προγράµµατα κατά 
της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες 

E-2992/05 

Proinsias De Rossa Πριονιστήριο στο Standish της επαρχίας Co.Offaly της 
Ιρλανδίας 

E-2993/05 

Proinsias De Rossa Επιβαρύνσεις για την επιστροφή αποβλήτων σύµφωνα µε 
την οδηγία ΑΗΗΕ 

E-2994/05 

Proinsias De Rossa Πεκίνο +10 E-2995/05 

Proinsias De Rossa Η σύµβαση του Aarhus E-2996/05 
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David Hammerstein Mintz Επέκταση του λιµένα της Arinaga και της µονάδας 
παραγωγής φυσικού αερίου (Κανάριοι Νήσοι) 

P-2997/05 

David Hammerstein Mintz Σύνδεση της τεχνητής λίµνης υδροφράγµατος La 
Fuensanta και της διώρυγας Taibilla 

E-2998/05 

David Hammerstein Mintz Γεώτρηση στην επαρχία Jaén E-2999/05 

Geoffrey Van Orden Επανεξέταση της νοµοθεσίας για την προστασία της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας 

E-3000/05 

Mary McDonald Μη επιστρεπτέες ενισχύσεις, χρηµατοδότηση 
επιπλοποιών στη Λιθουανία 

E-3001/05 

Proinsias De Rossa Μεταφορά της οδηγίας σχετικά µε τη συµµετοχή του 
κοινού στην κατάρτιση ορισµένων σχεδίων και 
προγραµµάτων που αφορούν το περιβάλλον 

E-3002/05 

Proinsias De Rossa Πρόταση κατασκευής φυλακής στα βόρεια της κοµητείας 
του ∆ουβλίνου 

E-3003/05 

Proinsias De Rossa Αυτοκινητόδροµος στην κοιλάδα Tara E-3004/05 

Proinsias De Rossa Βοµβιστικές επιθέσεις του 1974 στο ∆ουβλίνο και το 
Monaghan 

E-3005/05 

Proinsias De Rossa Προστασία υδροφόρων στρωµάτων E-3006/05 

Proinsias De Rossa ∆ηµόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία E-3007/05 

Proinsias De Rossa Σχέδιο µείωσης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης για το 
∆ουβλίνο 

E-3008/05 

Proinsias De Rossa Καταγγελία για δεύτερο τερµατικό σταθµό επιβατών στο 
αεροδρόµιο του ∆ουβλίνου 

E-3009/05 

Proinsias De Rossa Αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας και εκπαίδευση E-3010/05 

Proinsias De Rossa Σχέδιο οδηγίας σχετικά µε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
για περιβαλλοντικά θέµατα 

E-3011/05 

Proinsias De Rossa Μεταφορά της οδηγίας για την πρόσβαση του κοινού σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες 

E-3012/05 

Proinsias De Rossa Μεταφορά και σφαγή ιπποειδών E-3013/05 

Proinsias De Rossa Επιθεωρητές και επιθεωρήσεις εργασίας E-3014/05 

Proinsias De Rossa Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας και 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας λογισµικού 

E-3015/05 

Proinsias De Rossa Σήµανση των ενδυµάτων που εισάγονται στην ΕΕ E-3016/05 

Proinsias De Rossa Συµβάσεις δηµόσιας υπηρεσίας µεταφοράς επιβατών E-3017/05 
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Proinsias De Rossa Πολυετές Πρόγραµµα για τις Επιχειρήσεις του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων 

E-3018/05 

Proinsias De Rossa Εγκαταστάσεις επανεπεξεργασίας πυρηνικών καυσίµων 
του Sellafield 

E-3019/05 

Sharon Bowles Οι επιπτώσεις του ευρώ στο εµπόριο P-3020/05 

Sharon Bowles Αντίκτυπος του ευρώ στο εµπόριο E-3021/05 

Ria Oomen-Ruijten ∆υνατότητα εισαγωγής σύριγγας ενδορραχιαίας ένεσης 
που παρέχει ασφάλεια σε περίπτωση λάθους (fail safe) σε 
συνδυασµό µε σύριγγα τύπου Leur 

P-3022/05 

Proinsias De Rossa Σχέδιο οδηγίας για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 
περιβαλλοντικά θέµατα 

E-3023/05 

Proinsias De Rossa Βοµβιστικές επιθέσεις του 1974 στο ∆ουβλίνο και το 
Μόναγκαν 

E-3024/05 

Proinsias De Rossa Έλεγχος του διεθνούς εµπορίου όπλων E-3025/05 

Proinsias De Rossa Οδική ασφάλεια και προστασία των πεζών E-3026/05 
 
 
 
 
_______________________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B6-0247/2005)                                          6 Ιουλίου 2005 
 
 
20 ερωτήσεις  (άρθρo 109 τoυ Καvovισµoύ) 
 
 
Συvτάκτης Θέµα Aριθ. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ   
 

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Μάρµαρα του Παρθενώνα 

 
H-0447/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Βασανισµοί δι' αντιπροσώπου 

 
H-0449/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Εφαρµογή των µέσων καταπολέµησης της τροµοκρατίας του 
Τρίτου Πυλώνα 

 
H-0452/05  

 
Jonas SJÖSTEDT 

 
Απόφαση σχετικά µε την Εγκιτίµ Σεν στην Τουρκία 

 
H-0454/05  

 
Chris DAVIES 

 
Κύπρος 

 
H-0458/05  

 
Simon COVENEY 

 
Βιρµανία - Ανθρώπινα δικαιώµατα και πολίτες Shan 

 
H-0460/05  

 
Claude MORAES 

 
Προστασία των µειονοτήτων στην ΕΕ 

 
H-0465/05  

 
Robert EVANS 

 
Τραπεζικά έξοδα 

 
H-0467/05  

 
Paulo CASACA 

 
Χρήση ευρωπαϊκών κρατικών µέσων επικοινωνίας για 
παρακίνηση σε βία στον Λίβανο 

 
H-0470/05  

 
Charles TANNOCK 

 
Οι µεταδόσεις του τηλεοπτικού καναλιού al-Manar και οι 
διαρκείς παραβιάσεις των οδηγιών της ΕΕ 

 
H-0554/05  

 
Frédérique RIES 

 
Al Manar TV 

 
H-0561/05  

 
James ALLISTER 

 
Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης 

 
H-0473/05  

 
Willy MEYER PLEITE 

 
Εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων εν σχέσει προς τις 
τροµοκρατικές ενέργειες 

 
H-0478/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Κοινές οµάδες έρευνας 

 
H-0482/05  

 
David MARTIN 

 
Τα αποτελέσµατα της συνόδου της οµάδας G8 για τα 
ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα 

 
H-0484/05  

 
Philip BUSHILL-
MATTHEWS 

 
Οδηγία σχετικά µε τον χρόνο εργασίας 

 
H-0492/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Ευθανασία 

 
H-0495/05  
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Bernd POSSELT 

 
Η κατάσταση στο Τόγκο 

 
H-0496/05  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Συµµετοχή της Κύπρου και της Μάλτας στις διαδικασίες της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άµυνας και Ασφάλειας 

 
H-0498/05  

 
Jacek PROTASIEWICZ 

 
Ανθρώπινα δικαιώµατα στην Κούβα 

 
H-0499/05  

 
 
 

________________________________ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 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 
 

 
42 

 

 
20 

 
20 

 
10 

 
2 

 
 

 
 

 
κ. ALEXANDER 

 
Επιτροπή 
 

 
73 

 

 
 

 
73 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ακύρωση από την Ηµερήσια 
∆ιάταξη της παρουσίασης της ΄Ωρας 
των Ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις θα 
λάβουν γραπτή απάντηση 
 

 
Σύνολο 

 
115 

 

 
20 

 
93 

 
10 

 
2 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

____________________________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1 
 
 
 

 
Αριθ. 

 
Αριθ. ΡΕ 

 
Συντάκτης 

 
Θέµα 

Ηµεροµηνία 
κατάθεσης 

Λήξη  
προθεσµίας 

 
Υπογραφές 

 
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 

 
40 

 
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 

 
79 

 
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 

 
21 

                                                      
1  Κατάσταση στις  07.07.2005 
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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 

 
374 

 
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 

 
169 

 
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 

 
52 

 
23/2005 
 

 
358.387 

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

 
Η οργάνωση σωµατείων διδασκόντων µεταπτυχιακών 
φοιτητών στις ΗΠA 

 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
13 

 
24/2005 

 
358.588 

 
Woijciech ROSZKOWSKI 
 

 
ΟΙ προσπάθειες αποκατάστασης του ονόµατος του 
Ιωσήφ Στάλιν 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
76 

 
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 
 

 
26/2005 

 
359.000 

 
Andres MÖLZER 
 

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

 
09.05.2005 

 
09.08.2005 

 
8 
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27/2005 

 
359.041 

 
Frank VANHECKE, Philip CLAEYS 
και Koenraad DILLEN 
 

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

 
11.05.2005 

 
11.09.2005 

 
7 

 
28/2005 

 
359.042 

 
Bill NEWTON DUNN 

 
H αποτελεσµατικότερη ενηµέρωση των ψηφοφόρων 
µας 

 
17.05.2005 

 
17.08.2005 
 

 
7 

 
29/2005 
 

 
359.043 

 
Lydia SCHENARDI 

 
H καταπολέµηση της κατανάλωσης ινδικής 
καννάβεως 

 
17.05.2005 

 
17.08.2005 

 
15 

 
30/2005 

 
359.394 

 
Antonio TAJANI 

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

 
18.05.2005 

 
18.08.2005 

 
64 

 
31/2005 

 
359.395 

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

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

 
23.05.2005 

 
23.08.2005 

 
79 

 
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 

 
64 

 
33/2005 

 
359.699 

 
Alyn SMITH 
 

 
"Να καταστήσουµε τη φτώχεια παρελθόν" 
 

 
31.05.2005 
 

 
31.08.2005 

 
33 

 
34/2005 

 
 

 
 

 
ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ 
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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 

 
49 

 
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 

 
77 

 
37/2005 

 
360.675 

 
Alessandra MUSSOLINI και  Adriana 
POLI BORTONE 

 
Hκατάργηση του ευρώ 

 
16.06.2005 

 
16.09.2005 

 
5 

 
38/2005 

 
360.876 

 
Amalia SARTORI 

 
H καθιέρωση χαρτονοµισµάτων 1 και 2 ευρώ 

 
22.06.2005 

 
22.09.2005 

 
96 

 
39/2005 

 
361.247 

 
Alessandra Mussolini 

 
H διεύρυνση της ΕΕ 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
3 

 
40/2005 

 
361.448 

 
Alessandra Mussolini 

Οι ενεργειακοί πόροι και οι εναλλακτικές 
τεχνολογίες  

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
8 

 
41/2005 

 
361.500 

 
Richard HOWITT, David 
HAMMERSTEIN MINTZ, Ursula 
STENZEL, Admaos ADAMOU και  
Grażyna STANISZEWSKA 

 
Οι ρευµατοπάθειες 

 
05.07.2005 

 
05.10.2005 

 
200 

 

 
42/2005 

 
361.499 

 
Jean-Claude MARTINEZ 

 
Τρόποι εξόδου από την ευρωπαϊκή κρίση 

 
06.07.2005 

 
06.10.2005 

 
2 

 
 

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

Θέµα Επιτροπή Ηµερο-µηνία ∆ιαδικασία 

Papastamkos Georgios 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

∆ιοργανική συµφωνία για τη 
στελέχωση των ευρωπαϊκών 
ρυθµιστικών υπηρεσιών 
 

AFCO (Ο)
 

13/07/2005 2005/2035(ACI) 

Voggenhuber Johannes 
(Verts/ALE) 
Duff Andrew (ALDE) 
 

Περίοδος προβληµατισµού: δοµή, 
θέµατα και πλαίσιο αξιολόγησης της 
συζήτησης σχετικά µε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

AFCO (Ο)
 

13/07/2005 2005/2146(INI) 

Berès Pervenche (PSE) 
 

Ιθαγένεια της Ένωσης - 4η έκθεση AFCO (Γ) 
 

13/07/2005 2005/2060(INI) 

Brok Elmar (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Κοινή εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφάλειας ΚΕΠΠΑ 2004 
 

AFET (Ο) 
 

28/06/2005 2005/2134(INI) 

Brok Elmar (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Χρησιµοποίηση του µέσου ευελιξίας 
- Τσουνάµι 
 

AFET (Γ) 
 

21/06/2005 2005/2083(ACI) 

Ouzký Miroslav (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

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

AFET (Γ) 
 

30/03/2005 2004/0033(CNS) 

Berman Thijs (PSE) 
 

Ελάχιστοι κανόνες προστασίας των 
πουλερικών που προορίζονται για 
την παραγωγή κρέατος 
 

AGRI (Ο) 
 

15/06/2005 2005/0099(CNS) 

Gill Neena (PSE) 
 

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

BUDG (Γ)
 

09/06/2005 2005/0037(COD) 

Gill Neena (PSE) 
 

Ειδικό πρόγραµµα "Αστική 
δικαιοσύνη" (2007-2013) 
 

BUDG (Γ)
 

09/06/2005 2005/0040(COD) 

Lewandowski Janusz 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ανάπτυξη και εκµετάλλευση του 
ευρωπαϊκού προγράµµατος 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης 
 

BUDG (Γ)
 

26/10/2004 2004/0156(COD) 

Lewandowski Janusz 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων του συστήµατος 
εµπορευµατικών µεταφορών ("Marco 
Polo II") 
 

BUDG (Γ)
 

26/10/2004 2004/0157(COD) 

Lewandowski Janusz 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Κοινοτικό πρόγραµµα για την 
απασχόληση και την κοινωνική 
αλληλεγγύη - PROGRESS 
 

BUDG (Γ)
 

26/10/2004 2004/0158(COD) 
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Trüpel Helga (Verts/ALE) 
 

Ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσης 
στον τοµέα της διά βίου µάθησης 
 

BUDG (Γ)
 

31/01/2005 2004/0153(COD) 

Fjellner Christofer (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Σχέδιο κανονισµού της Επιτροπής 
για την τροποποίηση του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1653/2004 όσον αφορά 
τις θέσεις υπολόγων των 
εκτελεστικών οργανισµών 
 

CONT (Ο)
 

13/06/2005 2005/0903(CNS) 

Descamps Marie-Hélène 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

∆ιατλαντικές οικονοµικές σχέσεις CULT (Γ) 
 

16/06/2005 2005/2082(INI) 

Lehideux Bernard (ALDE) 
 

Μέτρα υπέρ των χωρών που έχουν 
υπογράψει το πρωτόκολλο για τη 
ζάχαρη 
 

DEVE (Ο)
 

24/05/2005 2005/0117(COD) 

Kauppi Piia-Noora (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, 
όσον αφορά ορισµένες προθεσµίες 

ECON (Ο)
 

04/07/2005 2005/0111(COD) 

Mann Thomas (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

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

EMPL (Γ) 
 

28/07/2004 2003/0256(COD) 

Silva Peneda José Albino 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Καινοτοµία και ανταγωνιστικότητα 
(2007-2013) 

EMPL (Γ) 
 

24/05/2005 2005/0050(COD) 

Blokland Johannes 
(IND/DEM) 
 

Μεταφορά αποβλήτων ENVI (Ο) 
 

12/07/2005 2003/0139(COD) 

Doyle Avril (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

αέρια του φαινοµένου του 
θερµοκηπίου 
 

ENVI (Ο) 
 

12/07/2005 2003/0189A(COD) 

Doyle Avril (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Εκποµπές από τα συστήµατα 
κλιµατισµού των µηχανοκίνητων 
οχηµάτων 
 

ENVI (Ο) 
 

12/07/2005 2003/0189B(COD) 

Matsakis Marios (ALDE) 
 

Κοινοτική στρατηγική για τον 
υδράργυρο 
 

ENVI (Ο) 
 

24/05/2005 2005/2050(INI) 

Sjöstedt Jonas 
(GUE/NGL) 
 

Εξορυκτική βιοµηχανία : διαχείριση 
των απορριµµάτων 

ENVI (Ο) 
 

27/07/2004 2003/0107(COD) 

Kauppi Piia-Noora (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Πρόγραµµα "Νεολαία σε δράση" για 
την περίοδο 2007-2013 

FEMM (Γ)
 

17/03/2005 2004/0152(COD) 

Panayotopoulos-Cassiotou 
Marie (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Πρόγραµµα υποστήριξης του 
ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα 
(MEDIA 2007) 
 

FEMM (Γ)
 

20/06/2005 2004/0151(COD) 

Thomsen Britta (PSE) 
 

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

FEMM (Γ)
 

20/06/2005 2005/0043(COD) 



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

∆ελτίο 05.09.2005 - EL - PE 360.490 

68 

 
Manders Toine (ALDE) 
 

Νέες πτυχές της πολιτικής για τις 
δηµόσιες συµβάσεις, 
περιλαµβανοµένης της πολιτικής για 
τις ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις 
 

IMCO (Ο)
 

04/07/2005 2005/2081(INI) 

Thyssen Marianne (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Προγραµµα κοινοτικής δράσης στον 
τοµέα της προστασίας των 
καταναλωτών (2007-2013) 
 

IMCO (Ο)
 

04/07/2005 2005/0042B(COD) 

Zappalà Stefano (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Συντονισµός των διαδικασιών 
σύναψης δηµόσιων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 
 

IMCO (Ο)
 

04/07/2005 2005/0100(COD) 

Coveney Simon (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Ρυθµίσεις και αγορές ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στην Ευρώπη 2004 

IMCO (Γ) 
 

04/07/2005 2005/2052(INI) 

Newton Dunn Bill 
(ALDE) 
 

∆ιατλαντικές οικονοµικές σχέσεις IMCO (Γ) 
 

11/07/2005 2005/2082(INI) 

Whitehead Phillip (PSE) 
 

Καινοτοµία και ανταγωνιστικότητα 
(2007-2013) 
 

IMCO (Γ) 
 

04/07/2005 2005/0050(COD) 

Berger Maria (PSE) 
 

Αίτηση άρσης της βουλευτικής 
ασυλίας του κ. Α. Peczak 
 

JURI (Ο) 
 

15/06/2005 2005/2128(IMM) 

Lehne Klaus-Heiner 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Αίτηση άρσης της ασυλίας του M. 
Pannella 

JURI (Ο) 
 

20/06/2005 2005/2138(IMM) 

Berger Maria (PSE) 
 

Επάρκεια των ίδιων κεφαλαίων των 
επιχειρήσεων επενδύσεων και των 
πιστωτικών ιδρυµάτων 
(αναδιατύπωση) 
 

JURI (Γ) 
 

03/02/2005 2004/0155(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

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

JURI (Γ) 
 

13/07/2005 2003/0256(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

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

JURI (Γ) 
 

13/07/2005 2005/0031(CNS) 

Varvitsiotis Ioannis (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος και 
µεταφορά καταδίκων 

LIBE (Ο) 
 

04/07/2005 2005/0805(CNS) 

Lambrinidis Stavros (PSE) 
 

Μέσον ετοιµότητας και αντίδρασης 
στις εξαιρετικά επείγουσες 
καταστάσεις 
 

LIBE (Γ) 
 

04/07/2005 2005/0052(CNS) 

Fraga Estévez Carmen 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

∆ιαβίβαση αιτήσεων αδειών αλιείας 
στις τρίτες χώρες 

PECH (Ο) 
 

06/07/2005 2005/0110(CNS) 
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Hammerstein Mintz David 
(Verts/ALE) 
 

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

PETI (Γ) 
 

24/05/2005 2003/0256(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Συµφωνία ΕΚ/Αυστραλίας σχετικά 
µε ορισµένες πτυχές των 
αεροπορικών υπηρεσιών 
 

TRAN (Ο)
 

29/08/2005 2005/0112(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Συµφωνία ΕΚ/Νέας Ζηλανδίας 
σχετικά µε ορισµένες πτυχές των 
αεροπορικών υπηρεσιών 
 

TRAN (Ο)
 

29/08/2005 2005/0113(CNS) 

Ferber Markus (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Εφαρµογή της ταχυδροµικής οδηγίας 
(Οδηγία 97/67/EΚ όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2002/39/EΚ) 
 

TRAN (Ο)
 

02/05/2005 2005/2086(INI) 

de Grandes Pascual Luis 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Χρηµατοδότηση της καταπολέµησης 
της ρύπανσης από πλοία 

TRAN (Ο)
 

28/06/2005 2005/0098(COD) 

Jałowiecki Stanisław 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

∆ιατλαντικές οικονοµικές σχέσεις TRAN (Γ) 
 

01/07/2005 2005/2082(INI) 

 
 
 

_____________________________ 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Εκθέσεις και Ανακοινώσεις  
 
 
Θέµα 
 

Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: ∆έκατη επέτειος της Ευρωµεσογειακής Εταιρικής Σχέσης - 
Πρόγραµµα εργασίας µε στόχο την αντιµετώπιση των προκλήσεων κατά την 
επόµενη πενταετία. 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2005)0139 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο: Ένα ευρωπαϊκό µέλλον για 
το Κοσσυφοπέδιο 

AFET 
INTA 
 

COM(2005)0156 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η τήρηση του Χάρτη των Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων στο πλαίσιο των νοµοθετικών προτάσεων της Επιτροπής - 
Μεθοδολογία συστηµατικού και αυστηρού ελέγχου 

LIBE 
AFCO 
 

COM(2005)0172 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: Ευρωπαϊκό πρόγραµµα δράσης για την αντιµετώπιση του ιού 
HIV/AIDS, της ελονοσίας και της φυµατίωσης µέσω εξωτερικής δράσης 
(2007-2011) 

DEVE 
INTA 
BUDG 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2005)0179 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή 
των Περιφερειών σχετικά µε την επανεξέταση του πεδίου εφαρµογής της 
καθολικής υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 15 της οδηγίας 2002/22/EK 
 

ITRE 
ECON 
IMCO 
 

COM(2005)0203 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο σχετικά µε τις ευρωπαϊκές 
πολιτικές για τη νεολαία - Αντιµετώπιση των θεµάτων που απασχολούν 
τους νέους στην Ευρώπη - Εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για τη 
Νεολαία και προώθηση της ενεργού συµµετοχής στα κοινά 

CULT 
EMPL 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2005)0206 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: Εκθέσεις των κρατών µελών σχετικά µε σοβαρές παραβάσεις 
των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής το 2003 
 

PECH 
ENVI 
 

COM(2005)0207 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή 
των Περιφερειών: Απαγόρευση των διακρίσεων και ίσες ευκαιρίες για 
όλους - Στρατηγική-πλαίσιο 

LIBE 
AFET 
DEVE 
EMPL 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0224 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών: "i2010 - Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση» 

ITRE 
ECON 
EMPL 
CULT 
 

COM(2005)0229 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: Τα δηµόσια οικονοµικά στην ΟΝΕ - 2005 

ECON 
BUDG 
 

COM(2005)0231 
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Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: «Ανάπτυξη στρατηγικής αντίληψης για την καταπολέµηση 
του οργανωµένου εγκλήµατος» 
 

LIBE 
 

COM(2005)0232 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή 
των Περιφερειών: Προς µια παγκόσµια εταιρική συνεργασία στην κοινωνία 
της πληροφορίας: Η συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δεύτερη φάση 
της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας 
(WSIS) 
 

ITRE 
DEVE 
CULT 
 

COM(2005)0234 

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για την τροποποίηση, µε σκοπό την 
προσαρµογή του στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήµατος της οδηγίας 
2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά 
µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0241 

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο 
σχετικά µε την εµπειρία που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο των εργασιών που 
εκτελούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1172/98 του 
Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1998, σχετικά µε τις στατιστικές καταγραφές 
των οδικών µεταφορών εµπορευµάτων 
 

TRAN 
 

COM(2005)0242 

´Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά µε την υλοποίηση της µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής 
συνδροµής προς τρίτες χώρες το 2004 

INTA 
AFET 
BUDG 
 

COM(2005)0245 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά µε τον χάρτη πορείας προς 
ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου 
 

CONT 
 

COM(2005)0252 

Πρόταση για απόφαση του Συµβουλίου για τη θέση της Κοινότητας σχετικά 
µε την απόφαση αριθ. 1/2005 της επιτροπής χερσαίων µεταφορών 
Κοινότητας/Ελβετίας όσον αφορά τη δηµιουργία κοινού παρατηρητηρίου 
της κυκλοφορίας στην περιοχή των Άλπεων 
 

TRAN 
 

COM(2005)0255 

΄Εκθεση της Επιτροπής: Ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την κατάσταση 
του Ταµείου Εγγύησης και τη διαχείρισή του κατά το οικονοµικό έτος 2004 

BUDG 
AFET 
DEVE 
INTA 
CONT 
 

COM(2005)0262 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της κοινοτικής στρατηγικής για τον 
περιορισµό των εκποµπών CO2 από τα αυτοκίνητα: Πέµπτη ετήσια 
ανακοίνωση για την αποδοτικότητα της στρατηγικής 
 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
 

COM(2005)0269 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για την αξιολόγηση των προγραµµάτων συνεργασίας µεταξύ, 
αφενός, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών της 
Αµερικής στους τοµείς της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, αφετέρου, της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά στους τοµείς της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

CULT 
EMPL 
 

COM(2005)0274 
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Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή:  Κίνηση 
διαδικασίας διαλόγου σχετικά µε κοινοτική προσέγγιση για την κατάρτιση 
συστηµάτων οικολογικής σήµανσης για αλιευτικά προϊόντα 
 

ENVI 
PECH 
 

COM(2005)0275 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε τα Ευρωπαϊκά 
Ταµεία Ανάπτυξης 

BUDG 
DEVE 
CONT 
 

COM(2005)0287 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο για την εγκατάσταση του ευρωπαϊκού συστήµατος 
σιδηροδροµικής σηµατοδότησης ERTMS/ETCS (Κείµενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
 

TRAN 
 

COM(2005)0298 

Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο: 
Εξέλιξη και επιπτώσεις του δικαίου ευρεσιτεχνίας στον τοµέα της 
βιοτεχνολογίας και της γενετικής µηχανικής (Κείµενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
 

JURI 
ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0312 

Πράσινη Βίβλος για την ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ που διέπει τους 
Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων 

ECON 
JURI 
 

COM(2005)0314 

(*) Commission staff working paper: Monitoring of ACEA's Commitment 
on CO2 Emission  Reductions from Passenger Cars(2003) Monitoring of 
JAMA's Commitment on CO2 Emission Reductions from Passenger Cars 
(2003) Monitoring of KAMA's Commitment on CO2 Emission Reductions 
from Passenger Cars (2003) 
 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
 

SEC(2005)0826 

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο για 
τις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ - Τµήµα Εγγυήσεων - Σύστηµα έγκαιρης 
προειδοποίησης αριθ. 1-5/2005 

CONT 
BUDG 
AGRI 
 

SEC(2005)0827 

(*) Commission staff working document : Annex to the Communication 
from the Commission on civil society dialogue between EU and Candidate 
countries - Impact assessment 

AFET 
EMPL 
REGI 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

SEC(2005)0891 

(*) Commission staff working document : Annex to the Communication 
from the Commission to the Council and the European Parliament "Annual 
Report 2005 on the European community's development policy and the 
implementation of external assistance in 2004" 
 

DEVE 
AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0892 

(*) Commission staff working document : Annex to the Community 
Strategic Guidelines for Cohesion, 2007-2013 - Impact Assessment Report 

REGI 
EMPL 
ITRE 
TRAN 
CULT 
 

SEC(2005)0904 
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(*) Commission staff working document : Annex to the Report from the 
Commission to the Council and the european Parliament "Hong Kong 
Special Administrative Region : Annual Report 2004" 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0922 

(*) Document de travail des services de la Commission : Annexe au Rapport 
de la Commission au Conseil et au Parlement européen «Évolution et 
implications du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie et du 
génie génétique» 
 

JURI 
ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0943 

(*) Commission staff working paper - Annex to the : Green paper on the 
enhancement of the eu framework for investment funds Background Paper 
 

ECON 
JURI 
 

SEC(2005)0947 

(*) Commission staff working document - Towards a european 
qualifications framework for lifelong learning 
 

CULT 
EMPL 
 

SEC(2005)0957 

(*) Commission staff working document - Requirements for conducting 
public procurement using electronic means under the new public 
procurement Directives 2004/18/EC and 2004/17/EC 
 

IMCO 
ITRE 
LIBE 
 

SEC(2005)0959 

(*) Commission staff working document - Qualitative assessment of the 
reform of external assistance 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
FEMM 
 

SEC(2005)0963 

(*) Document de travail des services de la Commission : Annexe au Rapport 
2004 de la Commission sur la protection des intérêts financiers des 
Communautés et la lutte contre la fraude - Mise en œuvre de l'article 280 par 
les États membres en 2004 

CONT 
BUDG 
IMCO 
REGI 
AGRI 
 

SEC(2005)0973 

(*) Commission staff working document : Annex to the Communication 
from the Commission to the Council and the European Parliament - 
Common Actions for Growth and Employment : The Community Lisbon 
Programme 

ECON 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
AGRI 
CULT 
FEMM 
 

SEC(2005)0981 

Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή σε όλες τις γλώσσες 
Commission staff working document : Work Programme for 2005 for the 
implementation of the Framework Strategy on Gender Equality 

FEMM 
EMPL 
CULT 
LIBE 
 

SEC(2005)1044 

 
________________________ 

 
 
(*)  Τα έγγραφα αυτά διατίθενται µόνο στην αγγλική, γαλλική ή γερµανική έκδοση  
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
 
63/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 

τις προεδρικές εκλογές στη Γουινέα-Μπισάου 
Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι, σύµφωνα µε τους διεθνείς παρατηρητές που ήταν παρόντες 
επί τόπου, και ιδίως την αποστολή παρατηρητών της ΕΕ για τις εκλογές, ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών 
στη Γουινέα-Μπισάου διεξήχθη ειρηνικά και ήταν γενικώς καλά οργανωµένος, σύµφωνα µε τις βασικές διεθνείς 
αρχές οι οποίες διέπουν τη διενέργεια δηµοκρατικών εκλογών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον πληθυσµό της 
Γουινέας-Μπισάου για τη µεγάλη συµµετοχή του στην εκλογική διαδικασία, η οποία καταδεικνύει την 
αναµφισβήτητη προσήλωσή του στην ειρήνη και τη δηµοκρατία, και σηµειώνει ότι οι ένοπλες δυνάµεις συνέβαλαν 
στη δηµοκρατική διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση σε όλους τους υποψηφίους και σε όλα τα πολιτικά κόµµατα προκειµένου 
να σεβαστούν τα αποτελέσµατα του πρώτου γύρου των εκλογών και να µεριµνήσουν ώστε η δηµοκρατική 
εκλογική διαδικασία να µπορέσει να ολοκληρωθεί χωρίς νέες εντάσεις. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να συνεχίσει να υποστηρίζει τη Γουινέα-Μπισάου ώστε να εξασφαλιστεί η 
πλήρης αποκατάσταση της δηµοκρατικής νοµιµότητας στη χώρα. Εν προκειµένω, η αποστολή παρατηρητών της 
ΕΕ για τις εκλογές η οποία αναπτύχθηκε στη Γουινέα-Μπισάου θα συνεχίσει τις δραστηριότητές της κατά τη 
διάρκεια του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών. 

 
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 και η ∆ηµοκρατία 
της Μολδαβίας, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση 
 
 
*Η Κροατία εξακολουθεί να αποτελεί µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
____________________ 
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64/2005/rev.1 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την υπογραφή της συµφωνίας 
µεταξύ της κυβέρνησης της Σρι Λάνκα και της οργάνωσης LTTE 

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2005 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τη συµφωνία για τον κοινό µηχανισµό λήψης αποφάσεων σχετικά µε την 
ανασυγκρότηση της χώρας µετά την καταστροφή από το τσουνάµι, η οποία µόλις υπογράφηκε, και συγχαίρει την 
Πρόεδρο της Σρι Λάνκα, την κυβέρνησή της και την οργάνωση LTTE για το πολύ θετικό και εποικοδοµητικό αυτό 
βήµα. Ο µηχανισµός αυτός θα βοηθήσει σηµαντικά την ανασυγκρότηση στο βόρειο και ανατολικό τµήµα της Σρι 
Λάνκα.  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένη για το γεγονός ότι στο µηχανισµό αυτό προβλέπεται η 
συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων µερών, και ιδίως της µουσουλµανικής κοινότητας. Η συνεργασία στο πλαίσιο 
του µηχανισµού P-TOMS (post tsunami operational management structure) θα συµβάλει επίσης στην οικοδόµηση 
της εµπιστοσύνης µεταξύ των µερών της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Σρι Λάνκα. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα µέρη να µεριµνήσουν ώστε ο µηχανισµός P-TOMS να καταστεί λειτουργικός 
το συντοµότερο δυνατόν, και να µπορέσουν να αντιµετωπισθούν άµεσα οι επείγουσες ανάγκες όλων των θυµάτων 
του τσουνάµι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει ότι είναι πρόθυµη να προσφέρει τη βοήθειά της σε όλα τα µέρη 
για τη σύσταση και την αποτελεσµατική λειτουργία του µηχανισµού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την 
ανακοίνωσή της ότι θα δεσµεύσει σηµαντικά ποσά στο Trust Fund µε σκοπό τη χρηµατοδότηση των σχεδίων που 
θα αποφασισθούν από το µηχανισµό, αφ’ης στιγµής θεσπισθεί. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, και Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και η Ουκρανία και η 
∆ηµοκρατία της Μολδαβίας, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
 
*Η Κροατία εξακολουθεί να αποτελεί µέρος της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης. 

 
______________________ 

 
 
67/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την επανέναρξη των συνοµιλιών της Abuja 
Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την επανέναρξη, στις 10 Ιουνίου, των συνοµιλιών που 
διεξάγονται υπό την αιγίδα της Αφρικανικής Ένωσης και προτρέπει ζωηρά την κυβέρνηση του Σουδάν και τις 
οµάδες ανταρτών να διατηρήσουν τη δυναµική των συνοµιλιών της Abuja και να καταλήξουν επειγόντως σε 
πολιτική λύση για τη σύγκρουση στο Νταρφούρ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του 
σύνεγγυς τις διαπραγµατεύσεις της Abuja. 
 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

∆ελτίο 05.09.2005 - EL - PE 360.490 

80 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί εν προκειµένω εκ νέου όλα τα µέρη που εµπλέκονται στη σύγκρουση να τηρήσουν 
απαρεγκλίτως τη συµφωνία κατάπαυσης του πυρός και τα προτρέπει ζωηρά να εκπροσωπηθούν στην Abuja. στο 
ανώτερο δυνατό επίπεδο και να διαπραγµατευθούν καλή τη πίστει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πλήρως τη 
διαµεσολάβηση της Αφρικανικής Ένωσης και χαιρετίζει το διορισµό του κ. Salim Ahmed Salim ως Ειδικού 
Απεσταλµένου της Αφρικανικής Ένωσης για τις ενδο-σουδανικές πολιτικές συνοµιλίες σχετικά µε το Νταρφούρ. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τα µέρη να συνεργασθούν πλήρως µε την οµάδα διαµεσολάβησης της Αφρικανικής 
Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι, δυνάµει της απόφασης 1591 (2005) του Συµβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωµένων Εθνών, η επιτροπή των κυρώσεων µπορεί να επιβάλλει κυρώσεις, ιδίως στα πρόσωπα που 
παρεµποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει πλήρως την Αφρικανική Ένωση για την ενισχυµένη της 
αποστολή στο Νταρφούρ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ωθεί τη σουδανική κυβέρνηση και τις οµάδες ανταρτών να 
συνεργασθούν πλήρως µε την αποστολή επιτήρησης της Αφρικανικής Ένωσης και να µην εµποδίζουν το έργο των 
ανθρωπιστικών οργανώσεων προκειµένου να εξασφαλισθεί σταθερό και ασφαλές περιβάλλον. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προσηλωµένη στο στόχο της ειρήνης σε ολόκληρο το Σουδάν και καλεί τη σουδανική 
κυβέρνηση και το ανατολικό µέτωπο να παύσουν όλες τις επιθέσεις στο ανατολικό τµήµα της χώρας και να 
καταλήξουν επειγόντως σε πολιτική διευθέτηση. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, η υποψήφια χώρα 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 και η ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας 
προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να αποτελεί µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
__________________________ 

 
 
68/05 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για το Θιβέτ 
Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλωσορίζει τον τέταρτο γύρο συνοµιλιών µεταξύ των απεσταλµένων του ∆αλάι Λάµα και 
µελών της κινεζικής κυβέρνησης, ο οποίος πραγµατοποιήθηκε στην Πρεσβεία της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας 
στη Βέρνη της Ελβετίας, στις 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου 2005. 

Η ΕΕ υποστηρίζει µε σθένος τη συνέχιση του διαλόγου, ελπίζοντας ότι ο διάλογος θα οδηγήσει σε σοβαρές 
διαπραγµατεύσεις µε στόχο την επίτευξη ειρηνικής και βιώσιµης λύσης για το Θιβέτ µε τη συµφωνία και των δύο 
πλευρών. 
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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, 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 και η ∆ηµοκρατία 
της Μολδαβίας, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 

 

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

______________________ 

 

69/2005/rev.1 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις  

κοινοβουλευτικές εκλογές στο Μπουρούντι 
Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την ειρηνική διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της εθνοσυνέλευσης του 
Μπουρούντι στις 4 Ιουλίου. Οι εκλογές αυτές αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό βήµα στη µετάβαση του 
Μπουρούντι προς τη δηµοκρατία και τη µόνιµη ειρήνη. Η ΕΕ συγχαίρει τον λαό του Μπουρούντι για την 
προσήλωσή του στην εξασφάλιση ενός µέλλοντος σταθερότητας και δηµοκρατίας για τη χώρα του. 
 
Η ΕΕ εκφράζει επιπλέον ικανοποίηση για το έργο της αποστολής επιτήρησης των εκλογών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο Μπουρούντι, καθώς και τα συµπεράσµατά της ότι οι εκλογές, παρόλο που υπήρξαν κάποιες 
δευτερεύουσες παρατυπίες και ισχυρισµοί για νοθεία, διενεργήθηκαν σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα.  
 
Η ΕΕ αναγνωρίζει επίσης τον βασικό ρόλο που διαδραµάτισε η CENI (η εθνική εκλογική επιτροπή) στη 
διοργάνωσή τους, καθώς και η ONUB και η διεθνής κοινότητα για τη διευκόλυνση της δροµολόγησης των 
εκλογών. Η ΕΕ επιδοκιµάζει τον ενεργό ρόλο της Περιφερειακής Πρωτοβουλίας και της ισχυρής πολιτικής 
υποστήριξής της στη διενέργεια των εκλογών. 
 
Η ΕΕ καλεί όλες τις πλευρές στο Μπουρούντι να σεβαστούν τα αποτελέσµατα των εκλογών και να συνεχίσουν να 
επιδεικνύουν την προσήλωσή τους στη δηµοκρατία. Η ΕΕ παροτρύνει τις διάφορες πλευρές να απόσχουν από κάθε 
ενέργεια που θα επηρέαζε δυσµενώς την εκλογική διαδικασία ή θα υπονόµευε τη σηµειωθείσα πρόοδο. 
 
Η ΕΕ επαναλαµβάνει τη δέσµευσή της να συνοδεύσει το Μπουρούντι προς την ευτυχή ολοκλήρωση της 
µεταβατικής περιόδου και την οικοδόµηση ενός µέλλοντος ειρήνης, δηµοκρατίας και ευηµερίας. 
 
Η προσχωρούσα χώρα Βουλγαρία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, οι χώρες του ΕΖΕΣ Ισλανδία και Λιχτενστάιν, µέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας συντάσσονται µε την 
παρούσα δήλωση. 
 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.  

 
___________________________ 
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70/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την υπογραφή, 

στις 5 Ιουλίου,  της «∆ιακήρυξης Αρχών για την επίλυση 
της σουδανικής σύρραξης στο Νταρφούρ» 

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2005 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την υπογραφή, στις 5 Ιουλίου, στην Αµπούτζα της Νιγηρίας, της «∆ιακήρυξης 
Αρχών για την επίλυση της σουδανικής σύρραξης στο Νταρφούρ».  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τα συµβαλλόµενα µέρη του επιτεύγµατος αυτού, που αποτελεί σηµαντικό βήµα 
προς την ειρήνη στο Νταρφούρ. Συγχαίρει επίσης την οµάδα µεσολαβητών υπό την αιγίδα της Αφρικανικής 
Ένωσης και την προεδρία του ειδικού απεσταλµένου ∆ρα Salim A. Salim, για τις ακατάπαυστες προσπάθειές της 
στη διάρκεια των δύσκολων διαπραγµατεύσεων για την επίτευξη της συµφωνίας. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει ότι η σύρραξη στο Νταρφούρ και η µείζων ανθρωπιστική κρίση µπορεί να 
παύσουν µόνο µε πολιτικό διάλογο και συµφιλίωση. Επικροτεί, συνεπώς, τη δήλωση του δρα Salim ότι οι 
συνοµιλίες θα συνεχιστούν στην Αµπούτζα στις 24 Αυγούστου και παροτρύνει τα µέρη να αξιοποιήσουν την 
ευκαιρία επιλύοντας τις διαφορές τους και αποκαθιστώντας την ειρήνη στο Νταρφούρ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί 
τα µέρη να επιστρέψουν στην Αµπούτζα την καθορισµένη ηµεροµηνία και να διαπραγµατευθούν µε καλή πίστη 
και ευελιξία, εντός των παραµέτρων που συµφωνήθηκαν στη ∆ιακήρυξη Αρχών. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την έκκλησή της προς όλες τις πλευρές να τηρήσουν την κατάπαυση πυρός 
και όλα τα συµφωνηθέντα, και ιδίως το ανθρωπιστικό πρωτόκολλο και το πρωτόκολλο ασφαλείας που 
υπογράφηκαν στην Αµπούτζα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει επίσης τη δέσµευσή της υπέρ της πλήρους 
εφαρµογής των αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για το Σουδάν, και υπενθυµίζει τα µέτρα και 
κυρώσεις που θα επιβληθούν σε όσους παραβιάσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις εν λόγω 
αποφάσεις. Εκφράζει επίσης την προσήλωσή της στην παύση της ατιµωρησίας για τα εγκλήµατα στο Νταρφούρ 
και καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν και τα άλλα µέρη να συνεργαστούν πλήρως µε το ∆ιεθνές Ποινικό 
∆ικαστήριο, σύµφωνα µε την απόφαση UNSCR 1593. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την προσήλωσή της σε ένα ειρηνικό, ευηµερούν και δηµοκρατικό Σουδάν, 
υπενθυµίζει ότι προς το σκοπό αυτόν απαιτείται να επιλυθεί η σύρραξη στο Νταρφούρ και συνεχίζει να 
υποστηρίζει ένθερµα τις ειρηνευτικές συνοµιλίες της Αµπούτζα υπό την αιγίδα της Αφρικανικής Ένωσης. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, η υποψήφια χώρα Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία 
της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία 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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71/2005/rev.1 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε  
την ανάληψη καθηκόντων της νέας Προεδρίας του Σουδάν στις 9 Ιουλίου 

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2005 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει θερµά την ανάληψη καθηκόντων, σήµερα 9 Ιουλίου 2005, της Προεδρίας της νέας 
Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στο Σουδάν. Πρόκειται για ένα αποφασιστικό και ιστορικό βήµα στην εφαρµογή 
της συνολικής ειρηνευτικής συµφωνίας, η οποία υπεγράφη στις 9 Ιανουαρίου 2005 και έθεσε τέλος σε έναν 
ανελέητο εµφύλιο πόλεµο που διήρκεσε πάνω από 20 χρόνια. 
 
Η ΕΕ επαναλαµβάνει ότι είναι αποφασισµένη να υποστηρίξει το σουδανικό λαό κατά την εφαρµογή της 
συµφωνίας αυτής, η οποία ανοίγει το δρόµο σε ένα πιο διαφανές, πλουραλιστικό και δηµοκρατικό σύστηµα 
διακυβέρνησης.  
Η ΕΕ απευθύνει έκκληση στη νέα σουδανική προεδρία να συστήσει ταχέως την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, 
στο σύνολό της, και να διασφαλίσει τη συµµετοχή όλων στην εφαρµογή της συµφωνίας αυτής. Προς τούτο, η ΕΕ 
χαιρετίζει επίσης την υπογραφή, στις 18 Ιουνίου, της συµφωνίας µεταξύ των µερών και της ∆ηµοκρατικής 
Συµµαχίας του Βορρά.  
 
Συνολική ειρήνη δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς να δοθεί τέλος στη σύγκρουση του Νταρφούρ. Η ΕΕ ευελπιστεί 
ότι η νέα προεδρία θα λάβει επείγοντα µέτρα για την ειρηνική επίλυση της κρίσης που πλήττει την περιοχή αυτή. Η 
νέα προεδρία πρέπει επίσης να συνεχίσει να ενεργεί µε σύνεση στα ανατολικά της χώρας. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες 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 και η ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας, 
προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να αποτελεί µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_____________________ 

 
72/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

για την επανάληψη των εξαµερών συνοµιλιών 
Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την ανακοίνωση σύµφωνα µε την οποία 
επαναλαµβάνονται οι εξαµερείς συνοµιλίες κατά την εβδοµάδα της 25ης Ιουλίου. Η ΕΕ ευελπιστεί ότι θα 
σηµειωθεί ουσιαστική πρόοδος κατά τη διάρκεια του τέταρτου κύκλου διαπραγµατεύσεων.  
 
Η ΕΕ επιβεβαιώνει τη σηµασία που αποδίδει σε µια κορεατική χερσόνησο χωρίς πυρηνικά όπλα και καλεί 
µετ’επιτάσεως τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας (DPRK) να διαλύσει τα πυρηνικά προγράµµατά της. Η ΕΕ είναι 
έτοιµη να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει τα µέρη να επιτύχουν τον στόχο αυτόν. 
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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 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 και η ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας, 
προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να αποτελεί µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
________________________ 

 
73/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για  

τις τελευταίες εξελίξεις στη χερσόνησο Bakassi 
Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2005 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εκφράζει τις ανησυχίες της σχετικά µε αναφορές για επεισόδια που προσβάλλουν την 
ασφάλεια στο Bakassi. Η ΕΕ εκφράζει τη βαθιά λύπη της για τα επεισόδια αυτά και για τυχόν θύµατα. Η ΕΕ καλεί 
τη Νιγηρία και το Καµερούν να συνεργαστούν εποικοδοµητικά προκειµένου να προσδιορίσουν τις συγκυρίες που 
οδήγησαν στα επεισόδια αυτά και να κατευνάσουν τυχόν προκύπτουσες εντάσεις. Επίσης, η ΕΕ ενθαρρύνει 
αµφότερες τις πλευρές να συναντηθούν το συντοµότερο δυνατόν υπό την αιγίδα της Μικτής Επιτροπής των 
Ηνωµένων Εθνών. 

 

Η ΕΕ επαναβεβαιώνει ότι υποστηρίζει την εκδοθείσα το 2002 απόφαση του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου καθώς και τις 
εργασίες της Μικτής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών. Εκφράζουµε την ικανοποίησή µας για την µέχρι στιγµής 
επιτευχθείσα πρόοδο όσον αφορά την οριοθέτηση και τον καθορισµό άλλων τµηµάτων των συνόρων µεταξύ 
Νιγηρίας και Καµερούν, καλούµε δε αµφότερα τα µέρη να ολοκληρώσουν την οριοθέτηση. 

 
Η ΕΕ υπογραµµίζει ότι είναι σηµαντικό τόσο για τη Νιγηρία όσο και για το Καµερούν να συνεχίσουν να 
συνεργάζονται εποικοδοµητικά µε το Γενικό Γραµµατέα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και τον Ειδικό 
Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραµµατέα για την ∆υτική Αφρική, προκειµένου να ανταποκριθούν στη δέσµευση που 
έχουν αναλάβει για ταχεία, επιτυχή και αµοιβαίως αποδεκτή ολοκλήρωση των τρεχουσών διαπραγµατεύσεων που 
αφορούν τα σύνορα στην περιοχή της χερσονήσου Bakassi. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες 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 και η ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας, 
προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να αποτελεί µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
________________________ 
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74/2005 
 

Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών για 
την Αιθιοπία, της 13ης Ιουλίου 2005 

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωµένες Πολιτείες συγχαίρουν το λαό της Αιθιοπίας για τον ειρηνικό και 
δηµοκρατικό τρόπο έκφρασης της πολιτικής του βούλησης στις 15 Μαΐου. Η διεθνής κοινότητα παροτρύνει όλα τα 
κόµµατα που έλαβαν µέρος στις εκλογές καθώς και την κυβέρνηση να τηρήσουν τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν µε 
τις δηλώσεις της 10ης και της 13ης Ιουνίου 2005. Όλα τα πολιτικά κόµµατα θα πρέπει να απόσχουν από τη χρήση 
κάθε µορφής βίας και τη διάδοση εµπρηστικών ή δυσφηµιστικών µηνυµάτων ή µηνυµάτων φυλετικού µίσους 
µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης ή του ∆ιαδικτύου, καθώς και από κάθε άλλη ενέργεια η οποία ενδέχεται να 
αυξήσει περαιτέρω την ένταση στην Αιθιοπία.  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωµένες Πολιτείες αναµένουν από όλα τα πολιτικά κόµµατα και την κυβέρνηση να 
ακολουθήσουν τις πολιτικές διαδικασίες και να επιλύσουν την παρούσα εκλογική κρίση µε κοινοβουλευτικά και 
συνταγµατικά µέσα. Καλούµε όλα τα πολιτικά κόµµατα να συµµετάσχουν πλήρως στις διαδικασίες της Επιτροπής 
για τη ∆ιερεύνηση των Καταγγελιών. Θα πρέπει να καταγράφονται όλες οι διαφορετικές απόψεις και να 
διασφαλίζεται η προσωπική ασφάλεια των µαρτύρων. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαδικαστικά ή άλλα 
προβλήµατα, αυτά θα πρέπει να αντιµετωπίζονται γρήγορα και εποικοδοµητικά. 
 
Καλούµε τους πολιτικούς ηγέτες της χώρας καθώς και αυτούς της διασποράς να συνεργαστούν κατά τη διεξαγωγή 
του πολιτικού διαλόγου και να προτιµήσουν έναν ανοικτό τρόπο επικοινωνίας για την επίτευξη συµφιλίωσης 
καθώς και για τη δέσµευση για ειρήνη και µη χρήση βίας. Σηµειώνουµε την ανακοίνωση, από την Εθνική 
Εκλογική Επιτροπή, στις 8 Ιουλίου, του πρώτου συνόλου των τελικών εκλογικών αποτελεσµάτων, και καλούµε 
όλα τα πολιτικά κόµµατα να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι η εκλογική διαδικασία θα 
εξακολουθήσει να διεξάγεται κατά τρόπο διαφανή και πλήρως ανοικτό. 
 
Αναµένουµε από όλα τα πολιτικά κόµµατα, και κυρίως από το Επαναστατικό ∆ηµοκρατικό Μέτωπο του 
Αιθιοπικού Λαού (EPRDF), τον Συνασπισµό για την Ενότητα και τη ∆ηµοκρατία (CUD) και τις Hνωµένες 
Aιθιοπικές ∆ηµοκρατικές ∆υνάµεις (UEDF) να σεβαστούν την πολιτική διαδικασία στα πλαίσια της Εθνικής 
Εκλογικής Επιτροπής και να εξακολουθήσουν να εργάζονται για την προαγωγή της δηµοκρατίας και µιας 
δυναµικής κοινωνίας. Καλούµε την κυβέρνηση της Αιθιοπίας να σεβαστεί τις διεθνώς αναγνωρισµένες αρχές των 
ανθρώπινων δικαιωµάτων εγγυώµενη το σεβασµό των τυπικών διαδικασιών, απελευθερώνοντας τα µέλη και τους 
υποστηρικτές των πολιτικών κοµµάτων που κρατούνται χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωµένες Πολιτείες θα βοηθήσουν την Αιθιοπία να αντιµετωπίσει αυτές τις νέες 
δηµοκρατικές προκλήσεις. 
 
Οι προσχωρούσες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία *, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 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 και η ∆ηµοκρατία 
της Μολδαβίας προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
___________________________ 
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75/2005/rev.1 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουµένων στη Βιρµανία/ Μιανµάρ 

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2005 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει ότι η κυβέρνηση της Βιρµανίας / Μιανµάρ απελευθέρωσε, στις 6 Ιουλίου, έως 250 
πολιτικούς κρατουµένους. Μεταξύ των κρατουµένων των οποίων η απελευθέρωση έχει επιβεβαιωθεί είναι : ο Sein 
Hla Oo και ο Soe Myint, βουλευτές του Εθνικού Συνασπισµού για τη ∆ηµοκρατία (LND), ο ποιητής Aung Pwint, 
ακτιβιστές φοιτητές, µέλη της πτέρυγας νεολαίας του LND, βουδιστές µοναχοί και αρκετά µέλη της Εθνικής 
Ένωσης karen (Union national karen) που είχαν φυλακιστεί από τις αρχές της δεκαετίας του ’80. 
 
Οι απελευθερώσεις αυτές αποτελούν θετικό βήµα προς την εθνική συµφιλίωση στη Βιρµανία/Μιανµάρ. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευελπιστεί ότι όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί κρατούµενοι θα απελευθερωθούν αµέσως και 
χωρίς όρους, έτσι ώστε το σύνολο των κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων να µπορέσει να συµµετάσχει στη 
διαδικασία συµφιλίωσης. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΣΕΖ 
Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα 
δήλωση. 
 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
________________________ 

 
 
76/2005/rev.1 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δυστύχηµα λεωφορείου την 
Τρίτη στην Ερυθραία 

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην κυβέρνηση και το λαό της Ερυθραίας για το τραγικό 
δυστύχηµα λεωφορείου που προκάλεσε την απώλεια πολλών ζωών στις 12 Ιουλίου και συµπαρίσταται στους 
τραυµατίες και τις οικογένειες των θυµάτων. 
 
Οι προσχωρούσες χώρες Βουλγαρία και 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 και η ∆ηµοκρατία 
της Μολδαβίας, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να είναι  µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

__________________________ 
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77/2005/rev.1 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 
τη δολοφονία ειρηνιστή στη Σοµαλία 

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2005 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενώνει τη φωνή της µε όσους καταδικάζουν απερίφραστα τη στυγερή δολοφονία, το πρωί 
της 10ης Ιουλίου, του αξιοσέβαστου Abdulkadir Yahya Ali που συµµετείχε ενεργά στον αγώνα υπέρ της ειρήνης 
και της συµφιλίωσης. Η πράξη αυτή αποστερεί τη Σοµαλία από ένα άτοµο που εργαζόταν ακατάπαυστα υπέρ της 
σταθερότητας και της χρηστής διακυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει συλλυπητήρια στην οικογένεια 
και τους φίλους του. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί βαθιά µήπως η πράξη αυτή και άλλες συνακόλουθες βιαιοπραγίες δηµιουργήσουν 
νέες εντάσεις στη διαδικασία ειρήνευσης. Επαναλαµβάνει την απερίφραστη υποστήριξη στους µεταβατικούς 
οµοσπονδιακούς θεσµούς, που αποτελούν το µόνο πλαίσιο που µπορεί να διασφαλίσει στη Σοµαλία ειρήνη, 
σταθερότητα και διακυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλους τους Σοµαλούς να απόσχουν από πράξεις βίας 
και να αναγνωρίσουν ότι ο ανοικτός σε όλους διάλογος είναι ο µόνος τρόπος επίλυσης των διαφορών τους. 
 
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 και η ∆ηµοκρατία 
της Μολδαβίας, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να αποτελεί µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

________________________ 
 
78/2005 

 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε  
την εφαρµογή ειδικών µέτρων για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 

Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2005 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία 
της Μακεδονίας και Σερβία και Μαυροβούνιο, οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας, δηλώνουν ότι 
προσυπογράφουν τους στόχους της κοινής θέσης 2005/427/ΚΕΠΠΑ, της 6ης Ιουνίου 2005, σχετικά µε την 
ενηµέρωση της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρµογή ειδικών µέτρων για την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2005/220/ΚΕΠΠΑ. Θα µεριµνήσουν ώστε οι εθνικές τους 
πολιτικές να είναι σύµφωνες µε την κοινή αυτή θέση. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαµβάνει γνώση της δέσµευσης αυτής και εκφράζει την ικανοποίησή της στη συνάρτηση 
αυτή. 
 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

________________________ 
79/2005/rev.1 

 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τα πρόσφατα συµβάντα στη Ζιµπάµπουε 

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2005 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για την έκθεση της Ειδικής Απεσταλµένης του Γενικού Γραµµατέα 
των Ηνωµένων Εθνών, κας Anna Tibaijuka, µε αντικείµενο την επιχείρηση «Αποκατάσταση της Τάξης» που 
διεξήγαγε η κυβέρνηση της Ζιµπάµπουε. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τις διαπιστώσεις της Ειδικής Απεσταλµένης σύµφωνα µε τις οποίες η επιχείρηση 
«Αποκατάσταση της Τάξης» έπληξε δικαίους τε και αδίκους και δεν είχε δικαιολογία· πραγµατοποιήθηκε µε 
αδιαφορία για τον ανθρώπινο πόνο· βάσει της εγχώριας αλλά και της διεθνούς νοµοθεσίας ήταν παράνοµη· οι δε 
διαστάσεις της ανθρωπιστικής κρίσης που προξενήθηκε δεν είχαν προηγούµενο. Στη συνάρτηση αυτή, η ΕΕ 
προτρέπει τη διεθνή κοινότητα να παράσχει ανεπιφύλακτα την ανθρωπιστική της αρωγή στον πάσχοντα πληθυσµό. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συντάσσεται µε την έκκληση της Ειδικής Απεσταλµένης προς την κυβέρνηση της 
Ζιµπάµπουε να διακόψει αµέσως τις κατεδαφίσεις· να διευκολύνει την απεριόριστη πρόσβαση της διεθνούς 
ανθρωπιστικής βοήθειας· και να προσαγάγει τους άµεσα ευθυνόµενους στη δικαιοσύνη. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συντάσσεται επίσης µε την έκκληση της Ειδικής Απεσταλµένης προς την κυβέρνηση της 
Ζιµπάµπουε να προβεί σε διορθωτικές αλλαγές πολιτικής σε θέµατα µακροοικονοµικής διαχείρισης και 
διακυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συµµερίζεται την άποψη της Ειδικής Απεσταλµένης σύµφωνα µε την οποία 
η κυβέρνηση της Ζιµπάµπουε θα πρέπει να προωθήσει έναν γνήσιο εσωτερικό διάλογο µε την κοινωνία των 
πολιτών της Ζιµπάµπουε και µε τη διεθνή κοινότητα. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση προς την Αφρικανική Ένωση και την Αναπτυξιακή Κοινότητα της 
Μεσηµβρινής Αφρικής να προβούν σε διάβηµα προς τη Ζιµπάµπουε όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, παρακινώντας την να αντιµετωπίσει τις απελπιστικές συνέπειες της επιχείρησης «Αποκατάσταση της 
Τάξης». 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι η συµµόρφωση της Ζιµπάµπουε µε τα πρότυπά της θα συνιστούσε θετικό 
βήµα προς την εξοµάλυνση των σχέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει επίσης τα συµπεράσµατα του 
Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 18ης Ιουλίου, τα οποία υπογράµµιζαν την βαθιά 
ανησυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επαναλάµβαναν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναθεωρεί διαρκώς την 
πολιτική της έναντι της Ζιµπάµπουε, µεταξύ άλλων και όσον αφορά τα περιοριστικά µέτρα. 
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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 χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, οι χώρες της ΕΣΕΖ Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς επίσης η Ουκρανία και η 
∆ηµοκρατία της Μολδαβίας προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

______________________ 
 
 
81/2005/rev.1 

 
∆ήλωση εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την 

οικονοµική κατάσταση και τις πολιτικές αναταραχές στην Υεµένη 
Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2005 

 
Η ΕΕ εκφράζει τη λύπη της για τις πρόσφατες βιαιότητες που οδήγησαν σε µεγάλο αριθµό θανάτων και 
σχετίζονταν µε τη µείωση των επιδοτήσεων καυσίµων στην Υεµένη. Αντιτιθέµεθα στη χρήση βίας και καλούµε 
όλες τις πλευρές να ενεργήσουν µε αυτοσυγκράτηση και να συµβιβάσουν τις διαφορές τους µέσω του διαλόγου. 
 
Η ΕΕ στηρίζει και ενθαρρύνει την ύπαρξη ισχυρής κοινωνίας πολιτών, µε πλήρη και γνήσια συµµετοχή όλων στις 
πολιτικές διαδικασίες, µεταξύ άλλων και µέσω του δικαιώµατός τους να συναθροίζονται και να εκφράζουν τις 
απόψεις τους. 
 
Η µείωση των επιδοτήσεων καυσίµων εντάσσεται σε µια σειρά απαραίτητων µέτρων για τον περιορισµό της 
φτώχειας στην Υεµένη. Η ΕΕ, όπως και άλλα κράτη και οργανισµοί, έχει τονίσει τη σηµασία της λήψης των 
µέτρων αυτών. Εξίσου ζωτικής σηµασίας είναι, ωστόσο, να αναληφθούν σοβαρές και άµεσες προσπάθειες για 
µείωση της φτώχιας στην Υεµένη ως αντιστάθµισµα για τις εν λόγω µεταρρυθµίσεις. 
 
Η ΕΕ υποστηρίζει τη στρατηγική µείωσης της φτώχιας που εφαρµόζει η κυβέρνηση της Υεµένης και θα 
επιθυµούσε να ενσωµατωθεί πλήρως στον εθνικό προϋπολογισµό. 
 
Η ΕΕ επιθυµεί να επιτύχει η Υεµένη µακροπρόθεσµη οικονοµική σταθερότητα και ευηµερία. Αυτό είναι δυνατόν 
να επιτευχθεί µόνο εάν (1) ενθαρρυνθεί η παροχή περισσότερων ευκαιριών οικονοµικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα προς 
τους φτωχούς, (2) αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά η διαφθορά, (3) βελτιωθεί η πρόσβαση όλων των πολιτών στην 
εκπαίδευση και την υγειονοµική περίθαλψη και (4) ενισχυθεί η δηµοκρατία, µε µεγαλύτερο σεβασµό των 
ανθρώπινων δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου. 
 
Οι προσχωρούσες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία *, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες 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 και η ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας 
προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

_________________________ 
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82/2005 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε  

τις εκλογές στη Γουινέα-Μπισάου 
Βρυξέλλες, 1 Αυγούστου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι οι διεθνείς παρατηρητές, και ειδικότερα η Αποστολή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Παρακολούθηση των Εκλογών (EU EOM), έκριναν ότι ο δεύτερος γύρος των 
προεδρικών εκλογών στη Γουινέα-Μπισάου ήταν ειρηνικός και, γενικά, καλά οργανωµένος κατά διαφανή και 
περιεκτικό τρόπο, σύµφωνα µε τις διεθνείς αρχές για τη διεξαγωγή δηµοκρατικών εκλογών. Οι ψηφοφόροι 
µπόρεσαν να ασκήσουν ελεύθερα το δικαίωµα ψήφου τους, παρά την τεταµένη προεκλογική περίοδο. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει το λαό της Γουινέας-Μπισσάου για την ειρηνική συµµετοχή του που καταδεικνύει 
τη σαφή προσήλωσή του στην ειρήνη και τη δηµοκρατία και σηµειώνει ότι οι ένοπλες δυνάµεις υποστήριξαν τη 
δηµοκρατική εκλογική διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει επίσης την Εθνική Εκλογική Επιτροπή για το 
επιτυχές και επαγγελµατικό έργο της καθ’ όλη την εκλογική διαδικασία. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τα προσωρινά περιφερειακά αποτελέσµατα που δηµοσιεύθηκαν στις 28 Ιουλίου 
και καλεί όλα τα πολιτικά κόµµατα και τους ενδιαφερόµενους παράγοντες να φροντίσουν ώστε το υπόλοιπο µέρος 
της εκλογικής διαδικασίας να ολοκληρωθεί οµαλά και σύµφωνα µε τις συνταγµατικές και άλλες νοµικές διατάξεις. 
 
Οι προσχωρούσες χώρες Βουλγαρία και 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 και η ∆ηµοκρατία 
της Μολδαβίας προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
________________________ 

 
 
83/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

σχετικά µε τη Λευκορωσία 
Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τις πρόσφατες εξελίξεις στη Λευκορωσία, που 
καταδεικνύουν για άλλη µια φορά τη συστηµατική και αυξανόµενη καταπίεση της κοινωνίας των πολιτών, της 
αντιπολίτευσης και των ανεξάρτητων µέσων ενηµέρωσης. 
 
Η ΕΕ καταδικάζει τις πρόσφατες ενέργειες των αρχών της Λευκορωσίας κατά της Ένωσης Πολωνών της 
Λευκορωσίας και την παρέµβαση της κυβέρνησης στις δραστηριότητες αυτής της ανεξάρτητης µη κυβερνητικής 
οργάνωσης. Η ΕΕ πιστεύει ότι παρεµβάσεις αυτού του είδους υπονοµεύουν τα δικαιώµατα των µειονοτήτων, 
πράγµα που αντιβαίνει στα πρότυπα διακυβέρνησης που προσυπέγραψε η Λευκορωσία ως µέρος των δεσµεύσεών 
της στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ. 
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Η ΕΕ καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να αναστείλει την καταπιεστική πολιτική που ασκεί κατά των 
πολιτών της και να µεριµνήσει για την πλήρη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων των µειονοτήτων. 
 
Η ΕΕ καταδικάζει επίσης τις ποινές που επιβλήθηκαν πρόσφατα στους Nikolai Statkevich και Pavel Severinets για 
το ρόλο τους στη διοργάνωση διαδηλώσεων µετά τις διαβλητές εκλογές τον Οκτώβριο 2004 και την ποινή που 
επιβλήθηκε στον Andrey Klimov για τη διοργάνωση διαδήλωσης στις 25 Μαρτίου 2005. Η ΕΕ πιστεύει ότι αυτές 
οι δίκες είχαν πολιτικά κίνητρα.  
 
Η ΕΕ υπενθυµίζει, περαιτέρω, τις προηγούµενες δηλώσεις της σχετικά µε άτοµα που φυλακίσθηκαν για πολιτικούς 
λόγους και εξακολουθεί να ζητά την αποφυλάκισή τους. Η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωµα διαδήλωσης 
αποτελούν αναφαίρετα ανθρώπινα δικαιώµατα, τα οποία η ΕΕ καλεί τη Λευκορωσία να σεβαστεί. 
 
Η ΕΕ εκφράζει επίσης τη λύπη της για τα αυξανόµενα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι ανεξάρτητες εφηµερίδες 
στις προσπάθειές τους να λειτουργήσουν ελεύθερα και εξακολουθεί να ανησυχεί για τα επίπεδα των προστίµων 
που τους επιβάλλονται. 
 
Η ΕΕ εκφράζει την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης της Λευκορωσίας 
εξακολουθούν να παρεµποδίζουν την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων ΕΕ-Λευκορωσίας και δεν επιτρέπουν στο 
λαό της Λευκορωσίας να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήµατα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Η ΕΕ θα 
εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις και να αναπροσαρµόζει την πολιτική της έναντι της 
Λευκορωσίας σε συνάρτηση µε αυτές τις ενέργειες. 
 
Η ΕΕ επαναλαµβάνει τη δέσµευσή της να συνεχίσει να παρέχει συνδροµή στην κοινωνία των πολιτών και, γενικά, 
στο λαό της Λευκορωσίας στις προσπάθειές τους να προαγάγουν µια δηµοκρατική και πλουραλιστική κοινωνία 
στη Λευκορωσία. 
 
Οι προσχωρούσες χώρες Βουλγαρία και 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 και η ∆ηµοκρατία 
της Μολδαβίας προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
________________________ 

84/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 
το δηµοψήφισµα στην Ουγκάντα 
Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί την απόφαση που έλαβε ο λαός της Ουγκάντας, µε το δηµοψήφισµα της 28ης 
Ιουλίου, να εγκρίνει την επανακαθιέρωση του πολυκοµµατικού πολιτικού συστήµατος, πράγµα που κατά την 
κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά βήµα προόδου για τη δηµοκρατική ανάληψη ευθυνών στην Ουγκάντα. 
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Οι εκλογές του 2006 ενδιαφέρει να θεωρηθούν από όλα τα κόµµατα ελεύθερες και αδιάβλητες. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση προσδοκά ότι η κυβέρνηση θα εµµείνει στη δέσµευσή της για χωρισµό Κινήµατος και κράτους και ότι 
επίσης το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει έως τα τέλη Σεπτεµβρίου του 2005 τη νοµοθεσία που είναι απαραίτητη 
προκειµένου για πολυκοµµατικό σύστηµα. 
 
Οι προσχωρούσες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, η υποψήφια χώρα Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες 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 επίσης η Ουκρανία και η 
∆ηµοκρατία της Μολδαβίας προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

____________________________ 
 
 
 85/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

αποφυλάκιση του Καθηγητή Bandazhevsky 
Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για την υπό όρους αποφυλάκιση του Καθηγητή Yuri Bandazhevsky 
και ευελπιστεί ότι οι αρχές της Λευκορωσίας θα του επιτρέψουν πλέον να επιστρέψει στο έργο του σχετικά µε τις 
επιπτώσεις της καταστροφής του Τσερνοµπίλ. Η ΕΕ εξέφρασε συχνά την ανησυχία της για τη φυλάκισή του και 
υπενθυµίζει τις επανειληµµένες αιτήσεις της για την απελευθέρωση του Καθηγητή Bandazhevsky και άλλων 
πολιτικών κρατουµένων. 
 
Η ΕΕ πληροφορείται ότι η ψυχολογική κατάσταση και η υγεία του Καθηγητή Bandazhevsky είναι καλές και ότι 
ανυποµονεί να συνεχίσει την έρευνά του. Η ΕΕ ελπίζει ότι ο Καθηγητής Bandazhevsky θα είναι σε θέση να 
κοινοποιήσει τις ειδικές γνώσεις του στη ∆ιάσκεψη για την 20ή επέτειο της καταστροφής του Τσερνοµπίλ που έχει 
προγραµµατισθεί για τον Απρίλιο 2006. 
 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 
Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ 
Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα 
δήλωση. 
 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
________________________ 
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86/2005 
 

∆ήλωση εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τη 
µονοµερή επανάληψη, από το Ιράν, των δραστηριοτήτων 
στην εγκατάσταση µετατροπής ουρανίου στο Ισπαχάν 

Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2005 
 
Η ΕΕ ανησυχεί ιδιαίτερα για τη µονοµερή επανάληψη, από το Ιράν, των δραστηριοτήτων στην εγκατάσταση 
µετατροπής ουρανίου στο Ισπαχάν. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ΟΑΕ έχει ζητήσει επανειληµµένα να αναστείλει το Ιράν όλες τις δραστηριότητες 
που σχετίζονται µε τον εµπλουτισµό και την επεξεργασία ουρανίου, συµπεριλαµβανοµένης της µετατροπής του, 
ως βασικό µέτρο οικοδόµησης εµπιστοσύνης. Απαιτείται µακροπρόθεσµη οικοδόµηση εµπιστοσύνης, λόγω του ότι 
το Ιράν έχει παραβεί στο παρελθόν τις υποχρεώσεις διασφαλίσεων και αρνήθηκε να συνεργασθεί µε τον ∆ΟΑΕ για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
 
Η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση που έλαβε οµόφωνα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ΟΑΕ στις 11 
Αυγούστου. Η απόφαση αυτή αποτελεί σαφές και ενωµένο µήνυµα από τη διεθνή κοινότητα για να αναστείλει εκ 
νέου το Ιράν, χωρίς καθυστέρηση, όλες τις δραστηριότητες µετατροπής. 
 
Η πλήρης αναστολή είναι απολύτως απαραίτητη για τη συνέχεια του διαλόγου σχετικά µε µακροπρόθεσµες 
ρυθµίσεις βάσει της Συµφωνίας του Παρισιού. 
 
Η ΕΕ υποστηρίζει πλήρως την εν λόγω διαδικασία. 
 
Η ΕΕ καλεί το Ιράν να επανεξετάσει την απόφασή του να απορρίψει χωρίς συζήτηση τις προτάσεις που υπέβαλαν 
η Γαλλία, η Γερµανία και το ΗΒ, µε την υποστήριξη του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ. Οι εν λόγω προτάσεις 
προσφέρουν την προοπτική µιας βελτιωµένης σχέσης, βάσει αµοιβαίας συνεργασίας, παρέχοντας ταυτόχρονα 
αντικειµενικές εγγυήσεις στη διεθνή κοινότητα ότι το Ιράν θα χρησιµοποιήσει το πυρηνικό πρόγραµµά του για 
αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς. Καθιστούν ωσαύτως σαφή την προθυµία της ευρωπαϊκής πλευράς, στο πλαίσιο 
συνολικής συµφωνίας, να υποστηρίξει την ανάπτυξη µη στρατιωτικού πυρηνικού προγράµµατος στο Ιράν, το 
οποίο να είναι ασφαλές, οικονοµικά βιώσιµο και να µην εγκυµονεί κίνδυνο διάδοσης. 
 
Το Ιράν βρίσκεται ενώπιον µιας σηµαντικής επιλογής. Η πόρτα παραµένει ανοικτή για να συνεχίσει το Ιράν τις 
διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο που καθορίστηκε από τη Συµφωνία του Παρισιού, διακόπτοντας επειγόντως όλες 
τις εργασίες µετατροπής ουρανίου και αναλαµβάνοντας εκ νέου να τις αναστείλει πλήρως. Η ΕΕ ευελπιστεί ότι το 
Ιράν θα επιλέξει αυτή την οδό. 
 
Οι υπό προσχώρηση 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, Σερβία και Μαυροβούνιο, οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία και Νορβηγία, µέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας προσυπογράφουν την παρούσα 
δήλωση. 
 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

__________________________ 
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87/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 
την κατάσταση των Τατζίκων προσφύγων στο Τουρκµενιστάν 

Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ενθαρρυντική την εξαγγελία των τουρκµενικών αρχών, της 4ης Αυγούστου, σύµφωνα 
µε την οποία χορηγήθηκε η τουρκµενική ιθαγένεια και µόνιµη άδεια διαµονής στο Τουρκµενιστάν σε 16.000 
περίπου πρόσφυγες που κατέφυγαν στη χώρα αυτή λόγω του εµφυλίου πολέµου στο Τατζικιστάν. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις τουρκµενικές αρχές να διευρύνουν αυτήν τη θετική πρωτοβουλία περισσότερο και 
να λάβουν και άλλα µέτρα προκειµένου να εκπληρώσουν τις δεσµεύσεις τους δυνάµει του διεθνούς δικαίου στον 
τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 
Οι προσχωρούσες χώρες Βουλγαρία και 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, 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 είναι µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
__________________________ 

 
 
88/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 
τη δίκη ορισµένων µελών του κόµµατος Sam Rainsy στην Καµπότζη 

Βρυξέλλες, 19 Αυγούστου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της για τον τρόπο µε τον οποίο διεξήχθη η δίκη του Cheam Channy και 
του Khom Piseth, µελών του κόµµατος της αντιπολίτευσης Sam Rainsy, καθώς και για την απόφαση που εκδόθηκε 
σε βάρος τους από στρατοδικείο της Πνοµ Πενχ την 9η Αυγούστου, µε τις κατηγορίες του οργανωµένου 
εγκλήµατος (στρατολόγηση παράνοµων ένοπλων δυνάµεων) και της απάτης. 
 
Η αξιοπιστία της απόφασης τίθεται υπό σοβαρή αµφισβήτηση, δεδοµένου ότι στρατοδικείο δεν τήρησε έναν 
ορισµένο αριθµό δικαιωµάτων υπεράσπισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει επίσης την ανησυχία της για τη µη 
ορθή λειτουργία του συστήµατος απονοµής της δικαιοσύνης στην Καµπότζη καθώς και για την πολιτικοποίηση 
των ενόπλων δυνάµεων, αποδίδει δε σηµασία στη σαφή διάκριση των εξουσιών, στην ανεξαρτησία της δικαστικής 
εξουσίας και στην απουσία οποιασδήποτε πολιτικής παρεµβολής στο σύστηµα απονοµής της δικαιοσύνης και στις 
ένοπλες δυνάµεις. 
 
Σηµειώνουµε το γεγονός ότι ο Cheam Channy και ο Khom Piseth µπορούν να ασκήσουν ένδικο µέσο ενώπιον του 
πολιτικού δευτεροβάθµιου δικαστηρίου και να ζητήσουν απονοµή χάριτος από την Αυτού Μεγαλειότητα τον 
Βασιλέα και Αρχηγό του Κράτους. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί µε εµµονή τους πολιτικούς ιθύνοντες της Καµπότζης να επιτρέψουν σε όλα τα 
πολιτικά κόµµατα να ασκούν τις δραστηριότητές τους ανεµπόδιστα και χωρίς εκφοβισµούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
ευελπιστεί ότι όλοι οι πολιτικοί ιθύνοντες θα µεριµνήσουν µε προσήλωση ώστε να ασκούν τα καθήκοντά τους 
σύµφωνα µε το νόµο και µε εποικοδοµητικό τρόπο, προς το συµφέρον µια αρµονικής ανάπτυξης του έθνους. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στη χώρα. 
 
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. 
 

_______________________ 
 
 
89/2005 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε  
την αποχώρηση 

Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την ιστορική πρόοδο που συντελέστηκε µε την αποχώρηση του Ισραήλ από τη 
Γάζα και από µέρος του βόρειου τµήµατος της ∆υτικής Όχθης. Συγχαίρει την κυβέρνηση του Ισραήλ και την 
Παλαιστινιακή Αρχή για την αποφασιστικότητά τους να ανταποκριθούν στις δύσκολες προκλήσεις που 
αντιµετωπίζουν. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαινεί το θάρρος του ισραηλινού πρωθυπουργού κ. Sharon, καθώς και την κυβέρνηση του 
Ισραήλ, για την υλοποίηση του σχεδίου της αποχώρησης, και τις δυνάµεις ασφαλείας του Ισραήλ για τη 
συµπεριφορά τους. ∆ιαπιστώνει εξάλλου ότι η Παλαιστινιακή Αρχή είναι αποφασισµένη να συµβάλει στην 
ειρηνική πραγµατοποίηση της αποχώρησης. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τη στενή συνεργασία µεταξύ των δύο µερών και τα 
παροτρύνει να συνεχίσουν να πορεύονται προς την ίδια κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαινεί το πνεύµα 
εγκράτειας που επέδειξε η πλειονότητα των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων και τους καλεί να το διατηρήσουν. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι η αποχώρηση πρέπει να αποτελέσει ένα σηµαντικό βήµα προς την υλοποίηση 
του Οδικού Χάρτη της Τετραµερούς. Καλεί αµφότερα τα µέρη να εξακολουθήσουν να συνεργάζονται κατά τις 
φάσεις που υπολείπονται για την πλήρη αποχώρηση, µεταξύ άλλων µέσω της στενής συνεργασίας τους µε τον 
ειδικό εκπρόσωπο της Τετραµερούς για την αποχώρηση κ. James Wolfensohn στους βασικούς τοµείς που έχει 
ορίσει. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει εκ νέου ότι είναι αποφασισµένη να συνδράµει τα δύο µέρη στην προώθηση της 
ειρηνευτικής διαδικασίας και την υλοποίηση του στόχου της συνύπαρξης δύο κρατών µέσω της δηµιουργίας ενός 
βιώσιµου παλαιστινιακού κράτους που θα συµβιώνει µε το Ισραήλ σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας στο 
πλαίσιο ενός δίκαιου, διαρκούς και συνολικού διακανονισµού της σύγκρουσης. 
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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, 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 και η ∆ηµοκρατία 
της Μολδαβίας, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να αποτελεί µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
________________________ 

 
 
90/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για  

τις προεδρικές εκλογές στο Μπουρούντι 
Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον Pierre Nkurunziza για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές της 19ης 
Αυγούστου στο Μπουρούντι. Ευελπιστεί ότι οι εκλογές αυτές θα συµβάλουν σε σηµαντικό βαθµό στην 
εξασφάλιση του µέλλοντος του Μπουρούντι ως χώρας δηµοκρατικής και χαρακτηριζόµενης από σταθερότητα. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να επωφεληθεί της ευκαιρίας για να αποτίσει φόρο τιµής σε όλους όσους 
συνένωσαν µέχρι σήµερα τις προσπάθειές τους για την επιτυχία της εκλογικής διαδικασίας: την εθνική εφορευτική 
επιτροπή, την ΟΝUB (επιχείρηση των ΗΕ στο Μπουρούντι) και την αποστολή παρατηρητών της ΕΕ, αλλά κυρίως 
το λαό του Μπουρούντι, ο οποίος συνέρευσε στις κάλπες για να εκλέξει τους νέους πολιτικούς ηγέτες του. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου Nkurunziza ότι δεσµεύεται να κυβερνήσει 
τη χώρα του ακολουθώντας µια συνολική προσέγγιση. Καλεί όλα τα µέρη που δραστηριοποιούνται στο 
Μπουρούντι να διατηρήσουν την προσήλωσή τους στη δηµοκρατία και την ειρηνευτική διαδικασία και να 
συνεργαστούν εποικοδοµητικά µε τη νέα κυβέρνηση. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει τη βούλησή της να προσφέρει την υποστήριξή της κατά τη συνέχεια της 
εκλογικής διαδικασίας. Θα συνεχίσει να υποστηρίζει το Μπουρούντι, στο µέτρο που θα οικοδοµεί ένα µέλλον 
ειρήνης, δηµοκρατίας και ευηµερίας, και χαίρει διότι της παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας µε τη νέα 
κυβέρνηση σε θεµελιώδη ζητήµατα όπως η ανάπτυξη, η ανοικοδόµηση, η δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. 
 
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 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 13ΗΣ ΚΑΙ 14ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 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. Douglas ALEXANDER, Βρετανός υπουργός 
ευρωπαϊκών υποθέσεων, εξ ονόµατος της Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κ. 
Ján FIGEL, µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος έλαβε το λόγο για θέµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης, 
πολιτισµού και πολυγλωσσίας. Ακόµη, πραγµατοποιήθηκε διαρθρωµένος διάλογος σχετικά µε την "Παρούσα 
κατάσταση στην Ευρώπη" και µε την "Παρουσίαση της Ευρώπης στους πολίτες". 
 
1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
• Κοινωνική Ατζέντα 
− Εισηγήτρια : κα ENGELEN-KEFER (Μισθωτοί – DE) 
 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2005) 33 τελικό – CESE 846/2005 
 
− Κύρια σηµεία :  
 

Η νέα Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής για την περίοδο 2006-2010 δηµιουργεί ιδιαίτερες προσδοκίες. 
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η οικονοµική µεγέθυνση και η απασχόληση δεν οδηγούν από µόνες τους σε βελτίωση της 
κοινωνικής κατάστασης, µολονότι η οικονοµική µεγέθυνση αποτελεί µείζονα προϋπόθεση για τη µείωση της 
ανεργίας και τη βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης.  

 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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Η προάσπιση και περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου µέσω της εφαρµογής 
αποτελεσµατικών µέτρων αποτελεί µέληµα της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής Η ιδιαίτερη συµβολή της 
κοινωνικής πολιτικής έγκειται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση (ΕΣΑ), στα µέτρα 
συντονισµού που προωθεί για την κοινωνική ενσωµάτωση και τη µεταρρύθµιση των συστηµάτων κοινωνικής 
ασφάλισης και στην εναρµόνιση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας µέσα σε πλαίσια προόδου µέσω της 
θέσπισης βασικών προτύπων. 
 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής διότι υπογραµµίζει 
τη σηµασία της κοινωνικής πολιτικής και την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας. Παρά τη στρατηγική 
προσέγγιση που περιλαµβάνει, δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις ιδιαίτερες προσδοκίες που συνδέονται µε την 
ενδιάµεση αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας.  
 
Η ΕΟΚΕ ζητεί να συµπληρωθεί το στρατηγικό πλαίσιο µε συγκεκριµένα µέτρα. Η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητη τη 
σύνδεση αυτής της νέας Ατζέντας κοινωνικής πολιτικής µε ένα πρόγραµµα δράσης για την επόµενη πενταετία 
και φρονεί ότι θα πρέπει να ληφθούν σοβαρότερα υπόψη τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις της Οµάδας 
υψηλού επιπέδου για το µέλλον της κοινωνικής πολιτικής στη διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ Pierluigi Brombo (Tηλ. : 00 32 2 546 97 18 – e-mail : 

pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
    κα Ewa Kaniewska 
   (Tηλ. : 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ 
ΤΟΜΕΑΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

• Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων  
– Εισηγητής : κ. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Εργοδότες – ES) 
– Συνεισηγητής : κ. NUSSER (αντιπρόσωπος, κατ. 3 – DE) 
  
–    Έγγραφα αναφοράς :  Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 851/2005 
 
–    Κύρια σηµεία : 

 
Η επιλογή των τόπων εγκατάστασης των επιχειρήσεων είναι στρατηγικό ζήτηµα για το οποίο απαιτείται να 
ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες µε πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά· η γνωµοδότηση θα αναφερθεί στους 
παράγοντες αυτούς. 
 
Το φαινόµενο της µετεγκατάστασης είναι για την ευρωπαϊκή κοινωνία µια πρόκληση, η οποία µπορεί να εξετασθεί 
από δύο οπτικές γωνίες: αφενός, ως µετεγκατάσταση σε άλλα κράτη µέλη, προς αναζήτηση ευνοΐκότερων 
συνθηκών, και, αφετέρου, ως µετεγκατάσταση σε χώρες εκτός ΕΕ, όπως οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας ή οι 
χώρες µε αναδυόµενες οικονοµίες, µεταξύ των οποίων ιδιαίτερη σηµασία έχει η Κίνα. 
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Το φαινόµενο αυτό, εκτός από την άµεση συνέπεια της απώλειας θέσεων εργασίας, ενδέχεται να προκαλέσει και 
άλλα προβλήµατα, όπως αύξηση του κόστους της κοινωνικής ασφάλισης για το κράτος, αύξηση του κοινωνικού 
αποκλεισµού και χαµηλότερη ανάπτυξη της οικονοµίας στο σύνολό της, κυρίως λόγω της συνολικής µείωσης της 
ζήτησης. Παρά τις επιπτώσεις αυτές, οι αναδιαρθρώσεις δεν πρέπει να είναι συνώνυµες µε εκπτώσεις των 
κοινωνικών προτύπων και οικονοµικές απώλειες. Είναι συχνά αναγκαίες για την επιβίωση και την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων, αλλά τέτοιες εξελίξεις πρέπει να πλαισιώνονται από συνοδευτικά µέτρα, κατά τρόπον ώστε οι 
επιπτώσεις τους στην απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας να είναι όσο το δυνατόν πιο πρόσκαιρες και 
περιορισµένες. 

 
Για να αποφεύγονται, στο µέτρο του δυνατού, οι αρνητικές συνέπειες του φαινοµένου των µετεγκαταστάσεων των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε άλλες περιοχές, πρέπει να ενισχυθούν ορισµένες βασικές πτυχές της βιοµηχανικής 
πολιτικής: 
 
• να καταβληθούν προσπάθειες στους τοµείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των προσόντων, διότι το 

ανθρώπινο δυναµικό και η τεχνογνωσία αποτελούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα· 
• να ευνοηθούν η έρευνα και η καινοτοµία κατά τρόπο ώστε η έρευνα να οδηγεί στην βιοµηχανική καινοτοµία· 
• να εφαρµοστεί µια πολιτική ανταγωνισµού που να προάγει τους στόχους της βιοµηχανικής πολιτικής· 
• να ευαισθητοποιηθούν οι καταναλωτές σε σχέση µε τις συνέπειες των επιλογών τους· 
• να αυξηθεί η συνεργασία µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα σε καίριους τοµείς· 
• να εξοπλιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση µε δηµοσιονοµικά µέσα µε στόχο τη βελτίωση των προβλέψεων και της 

διαχείρισης των βιοµηχανικών µεταλλαγών· 
• να πραγµατοποιηθούν επενδύσεις µε στόχο τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας· 
• να προαχθεί το επιχειρηµατικό πνεύµα και να εξασφαλιστεί ευνοϊκό περιβάλλον για την έναρξη και την 

ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων· 
• να σχεδιαστούν και να εφαρµοστούν συνοδευτικές κοινωνικές πολιτικές που να ελαχιστοποιούν τις 

ενδεχόµενες αρνητικές συνέπειες της µετεγκατάστασης επιχειρήσεων· 
• να διασφαλισθεί εποικοδοµητική και δηµιουργική ισορροπία µεταξύ των συµφερόντων των ενδιαφεροµένων 

µερών µέσω ενός πραγµατικού κοινωνικού διαλόγου·  
• να δηµιουργηθούν ανταγωνιστικές διεθνείς αγορές όπου οι όροι ανταγωνισµού θα είναι σεβαστοί από όλους. 

Η ΕΕ πρέπει να δράσει στο πλαίσιο των διεθνών οργανισµών προκειµένου να εξασφαλίσει την τήρηση των 
κανόνων και εάν τούτο δεν καταστεί δυνατόν, στην αποτελεσµατική εφαρµογή των προβλεπόµενων 
µηχανισµών. 

 
Συνεπώς, το ζητούµενο είναι να ενθαρρυνθούν νέες επενδύσεις στην Ευρώπη, να διατηρηθούν οι υπάρχουσες 
επενδύσεις και να συνεχιστούν οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στο εξωτερικό. 
 

– Για περισσότερες πληροφορίες : κ. José Miguel Cólera  
               (Tel. : 00 32 2 546 96 29 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

 

• Έρευνα στους τοµείς άνθρακα και χάλυβα 
– Εισηγητής : κ. LAGERHOLM (Εργοδότες – SE) 
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– Συνεισηγητής : κ. GIBELLIERI (αντιπρόσωπος, κατ. 2 – IT) 
  
–   Έγγραφο αναφοράς:  Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 845/2005 

 
–   Κύρια σηµεία : 

 
Μετά από µεταβατική περίοδο τριών ετών, το ερευνητικό πρόγραµµα «Ταµείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον 
Χάλυβα» έχει αποδειχθεί αποτελεσµατικό και αποδοτικό, αφού έχει συσπειρώσει ένα δίκτυο εµπειρογνωµόνων 
των πρώην ερευνητικών προγραµµάτων της ΕΚΑΧ. Η ΕΟΚΕ συνιστά να διατηρηθούν, στο προσεχές µέλλον, τα 
ίδια συµβουλευτικά όργανα για τη διαχείριση του προγράµµατος (επιτροπή άνθρακα και χάλυβα, συµβουλευτικές 
οµάδες για τον άνθρακα και το χάλυβα και τεχνικές οµάδες), καθώς και η ίδια διαδικασία αξιολόγησης. Η ΕΟΚΕ 
ζητά από την Επιτροπή να εξετάσει µε πιο τρόπο µπορεί να αυξηθεί η συµµετοχή εµπειρογνωµόνων στις τεχνικές 
οµάδες. 
 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη σύσταση ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορµών µε το κατάλληλο περιβάλλον για τον 
άνθρακα και τον χάλυβα, ώστε να αναπτυχθούν και να συντονιστούν οι πολιτικές και οι δραστηριότητες Ε&ΤΑ, µε 
τη χρήση όλων των διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων. 

 

Η ΕΟΚΕ τάσσεται αµέριστα υπέρ µιας ταχείας και ουσιαστικής ενσωµάτωσης επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων 
και πανεπιστηµίων των νέων κρατών µελών στο νέο ερευνητικό πρόγραµµα του Ταµείου Έρευνας για τον Άνθρακα 
και τον Χάλυβα καθώς και στις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορµών για τον άνθρακα και 
τον χάλυβα. 

 
Όσον αφορά τον τοµέα του χάλυβα, η ΕΟΚΕ εντοπίζει τα εξής βασικά ζητήµατα: 
 
• η προστασία του περιβάλλοντος (ιδίως η µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα) και αύξηση της 

ενεργειακής απόδοσης αποτελούν µείζονα εγκάρσια ζητήµατα των προγραµµάτων Ε&ΤΑ· 
• η προστασία και ασφάλεια· 
• η προσέλκυση και εξασφάλιση ειδικευµένων ατόµων και η διατήρηση της απασχόλησής τους· 
• ο συναινετικός καθορισµός συγκεκριµένων θεµάτων προτεραιότητας για την τεχνολογική πλατφόρµα του 

χάλυβα· 
• η υποστήριξη των ευρωπαϊκών αρχών ώστε να καταστεί η πλατφόρµα του χάλυβα τοµέας προτεραιότητας που 

θα επωφεληθεί από µια Κοινή Τεχνολογική Πρωτοβουλία. 
 
Όσον αφορά τον άνθρακα, η ΕΟΚΕ αποδέχεται µε ικανοποίηση τις νέες ευρωπαϊκές ενεργειακές προτεραιότητες, 
οι οποίες, αφενός, τονίζουν τη σηµασία των τεχνολογιών καθαρού άνθρακα για την προστασία του κλίµατος και 
του περιβάλλοντος και για την ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασµού στην Ένωση και, αφετέρου, καθιστούν 
σαφή τη δέσµευση της ΕΕ στις τεχνολογίες καθαρού άνθρακα που αποτελούν βασική ερευνητική προτεραιότητα 
στο 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο. 
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Συνεπώς, σκοπός του προγράµµατος πρέπει να είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας έτσι ώστε να µειωθούν οι 
εκποµπές, να καταστεί πιο βιώσιµη η χρήση των πόρων και να υπάρξει µέριµνα για την παγίδευση και αποθήκευση 
του διοξειδίου του άνθρακα. Η ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα εξόρυξης, η οποία έχει ευρύτερο 
προσανατολισµό, θα παρέχει στρατηγικές και µέσα για διατοµεακή εξορυκτική έρευνα. Ο συµπληρωµατικός 
χαρακτήρας του Ταµείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα πρέπει να διατηρηθεί και το πρόγραµµα 
πρέπει να προσανατολιστεί προς την Ε&ΤΑ ειδικά για τον τοµέα της εξόρυξης άνθρακα. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες :  κ. Jakob Andersen 
  (Τηλ. : 00 32 2 546 92 58 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int) 

 
 

• Πρόσβαση στην αγορά / λιµενικές υπηρεσίες 
– Εισηγητής : κ. RETUREAU (Μισθωτοί – FR) 

 
 –   Έγγραφο αναφοράς : COM(2004) 654 τελικό – 2004/0240 COD – CESE 848/2005 

   
– Κύρια σηµεία : 

 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι µια πολύ λιγότερο λεπτοµερής οδηγία πλαίσιο που θα άφηνε επαρκή χώρο στην 
επικουρικότητα φαίνεται προτιµότερη από το παρόν σχέδιο οδηγίας.  
 
Λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες σηµαντικές διαφορές ως προς το µέγεθος και την χρήση των λιµένων, η 
ΕΟΚΕ θεωρεί προτιµότερη την επικουρικότητα στην προβλεπόµενη νοµοθεσία και την τοπική συνεκτικότητα των 
πολιτικών για την ανάπτυξη των λιµένων από τις προτεινόµενες ενιαίες διατάξεις στο σχέδιο οδηγίας. 
 
Μια παρόµοια οδηγία πλαίσιο ουδόλως θα έπρεπε να θίγει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των κρατών µελών 
σε ότι αφορά τη νοµοθεσία τους στον κοινωνικό τοµέα και σε θέµατα εργασίας, δηµόσιας υγείας και 
περιβάλλοντος, ασφάλειας, δηµόσιας τάξεως και κοινωφελών υπηρεσιών. Θα έπρεπε να λαµβάνει υπόψη τις 
διεθνείς δεσµεύσεις των κρατών µελών, όπως οι θαλάσσιες συµβάσεις της ∆ΟΕ.  
 
Τέλος, η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι δυστυχώς το σχέδιο οδηγίας δεν περιλαµβάνει αξιολόγηση αντίκτυπου, σε αντίθεση 
µε τη δέσµευση που ανέλαβε η Επιτροπή για βελτίωση της νοµοθεσίας µε το Λευκό Βιβλίο για την διακυβέρνηση. 
 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Raffaele Del Fiore  

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

 

• REACH – Νοµοθεσία για τα χηµικά προϊόντα 
–   Εισηγητής :  κ. BRAGHIN (Εργοδότες – IT) 
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− Έγγραφο αναφοράς : Πρόσθετη γνωµοδότηση – CESE 850/2005 

 
− Κύρια σηµεία: 

Με την παρούσα πρόσθετη γνωµοδότηση παρακολουθούνται και σχολιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά 
µε τη νέα νοµοθεσία της ΕΕ για τα χηµικά προϊόντα, REACH. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα εξής: 
• στις πρόσφατες µελέτες ανάλυσης των επιπτώσεων που πραγµατοποίησε η Επιτροπή· 
• στα κριτήρια καταχώρησης και αρµοδιότητες· 
• στις διάφορες προτάσεις που συζητήθηκαν στο Συµβούλιο Υπουργών. 
 

 

Προκειµένου ο µηχανισµός καταχώρισης να λειτουργήσει αποτελεσµατικά, η ΕΟΚΕ προτείνει να 
αποσαφηνιστούν: 

 

1. οι ουσίες που εντάσσονται στο προτεινόµενο σύστηµα· 
2. το πεδίο εφαρµογής, καθιστώντας σαφή τα κριτήρια και τις κατηγορίες απαλλαγής που προβλέπονται (και 

αναφέρονται σε διάφορα άρθρα του κανονισµού)· 
3. οι υποχρεώσεις ροής των πληροφοριών µεταξύ των παραγωγών, των εισαγωγέων και των χρηστών 

(βιοµηχανικών και επαγγελµατικών) της ίδιας ουσίας· 
4. οι µηχανισµοί, τα κίνητρα και οι επιβραβεύσεις για συµπράξεις µε στόχο την καταχώριση µιας ουσίας. 

 
Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει ότι πρέπει να αποφευχθούν επικαλύψεις των δοκιµών, όχι µόνο σε ό,τι αφορά τις 
δοκιµές στα ζώα. Προκειµένου να αποφευχθεί η άνιση κατανοµή των δαπανών καταχώρισης και δοκιµών, η 
ΕΟΚΕ προτείνει τα εξής: 
 

• τη µείωση του τέλους καταχώρισης: αν και είναι χαµηλό για µικρές ποσότητες, αποβαίνει σηµαντικό 
για µεγαλύτερους όγκους. Είναι σκόπιµο να προβλεφθεί σηµαντικότερη µείωση από το σηµερινό ένα 
τρίτο (άρθρο10.2),εφόσον το ίδιο σύνολο δεδοµένων υποβάλλεται από πολλές επιχειρήσεις που 
συµµετέχουν σε µια κοινοπραξία· 

• την κατανοµή των δαπανών που αφορούν τις δοκιµές σε ζώα µεταξύ των µελών µιας κοινοπραξίας 
(όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 §1 εδ. 2 και στο άρθρο 50 §1):  δεν φαίνεται ίση µία κατανοµή 
µεταξύ των συµµετεχόντων επί ίσοις όροις, εάν δεν ληφθούν υπόψη οι διαστάσεις της αντίστοιχης 
παραγωγής τους. Η ΕΟΚΕ προτείνει ως κριτήρια πιο ισότιµες παραµέτρους κατανοµής που να 
συνδέεται µε τον κύκλο εργασιών της συγκεκριµένης ουσίας ή µε τον όγκο πωλήσεων κατά την 
τελευταία τριετία· 

• το προβλεπόµενο στο άρθρο 25 §5 και §6, ποσό ίσο µε το 50% του κόστους των δοκιµών σε ζώα που 
πραγµατοποίησαν προηγούµενοι καταχωρίζοντες είναι ακόµη πιο άδικο, εφόσον αυτό το όριο για τον 
µεταγενέστερο καταχωρίζοντα µπορεί να αποδειχτεί ανυπέρβλητο για την είσοδο σε αυτό το τµήµα 
της αγοράς. 
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Η ΕΟΚΕ αναλύει ορισµένες προτάσεις που συζητήθηκαν στο Συµβούλιο. Η ΕΟΚΕ προειδοποιεί ότι το σύστηµα 
OSOR (Μία ουσία, µία καταχώρηση) που επιδιώκει την αποφυγή πολλαπλών καταχωρήσεων, ενδέχεται να 
προκαλέσει σύγκρουση µεταξύ της προβλεπόµενης υποχρέωσης κοινοχρησίας των δεδοµένων και της προστασίας 
της εµπιστευτικότητας. Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόταση της Μάλτας και της Σλοβενίας σχετικά µε τις ουσίες 
χαµηλών ποσοτήτων διότι, θεωρεί, ότι δεν τροποποιεί ουσιαστικές πτυχές του REACH αλλά διατυπώνει απλές και 
ευέλικτες λύσεις. Η πρόταση της Σουηδίας όσον αφορά τις ουσίες που περιλαµβάνονται στα προϊόντα χρήζει 
ιδιαίτερης προσοχής διότι παρουσιάζει τρόπους επίλυσης του περίπλοκου αυτού ζητήµατος. Επίσης, η ΕΟΚΕ 
συµφωνεί µε τη γαλλική πρόταση (Shape the Agency for Evaluation – SAFE) (διαµόρφωση του Οργανισµού 
αξιολόγησης) για την ενίσχυση του Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων. 
 
Τέλος, η ΕΟΚΕ ελπίζει ότι ένας συνεχής και σε βάθος διάλογος µεταξύ των αρµόδιων αρχών και των 
ενδιαφερόµενων φορέων θα διευκολύνει τον προσδιορισµό αποτελεσµατικών πολιτικών και µέσων που θα 
λειτουργών παράλληλα µε τους µηχανισµούς της αγοράς έτσι ώστε να προωθηθεί µια καινοτόµος χηµική 
βιοµηχανία, ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένη στην προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. 
 
–    Για περισσότερες πληροφορίες : κα Annika Korzinek 
                 (Tηλ. : 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 
 

 
• Σχέσεις ΕΕ – Ρωσίας 
 
–    Εισηγητής : κ. HAMRO-DROTZ (Εργοδότες – FI) 

 
− Έγγραφο αναφοράς : γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 849/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

• Η Οµοσπονδία της Ρωσίας που διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς, είναι 
στρατηγικός εταίρος της ΕΕ. Με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τονίζεται ακόµη περισσότερο η 
σηµασία της συνεργασίας  µεταξύ ΕΕ και Ρωσίας. Η παγίωση των καλών  σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας είναι 
καθοριστικής σηµασίας και για τα δύο µέρη. 

• Η ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας προϋποθέτει την ισχυρή στήριξη της οργανωµένης κοινωνίας των 
πολιτών. Οι προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών αποσκοπούν στη βελτίωση της συνεργασίας ΕΕ-
Ρωσίας, στην ανάπτυξη των δοµών της κοινωνίας των πολιτών και στην ενίσχυση της δηµοκρατίας στη 
Ρωσία. 
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Η ΕΟΚΕ προβαίνει στις ακόλουθες συστάσεις: 
 

• η ΕΕ πρέπει να χαράξει ενιαία πολιτική για την Ρωσία και να την υλοποιήσει ρεαλιστικά· 
• η ΕΕ οφείλει να λάβει επαρκώς υπόψη τα ζητήµατα σχετικά µε την κοινωνία των πολιτών. Σε αυτά 

περιλαµβάνονται το κράτος δικαίου, ο σεβασµός του ατόµου και της ιδιοκτησίας, η διαφάνεια, η 
ακεραιότητα, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τα δικαιώµατα των µειονοτήτων, η πολιτική πολυφωνία, η 
ισότητα και η ελευθερία έκφρασης, η ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης, τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα 
και τα θεµελιώδη δικαιώµατα των εργαζοµένων, η υγιής αγορά εργασίας και η επαρκής κοινωνική 
προστασία· 

• η συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ και της Ρωσίας πρέπει να προωθηθεί και να επεκταθεί· 
• η ΕΕ και η Ρωσία οφείλουν να ενθαρρύνουν και να ευνοήσουν την διασυνοριακή κυκλοφορία µέσω της 

βελτίωσης των υποδοµών και της διευκόλυνσης των διαδικασιών χορήγησης θεωρήσεων. 
 
–    Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Jacques Kemp  
          (Τηλ.:  00 32 2 546 98 10 – e-mail : jacques.kemp@esc.eu.int) 

 
 

• Στρατηγική για τις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες 
−  Εισηγητής : κα LÓPEZ ALMENDARIZ (Εργοδότες – ES) 

 
− Έγγραφο αναφοράς : COM(2004) 343 τελικό – CESE 847/2005 
 
− Κύρια σηµεία :  

 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της διότι η σύσταση που διατύπωσε στη γνωµοδότησή της µε τίτλο 
«Στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», έχαιρε θετικής αντιµετώπισης 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· συγκεκριµένα, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της διυπηρεσιακής οµάδας ΕΑΠ 
µε την παροχή περισσότερων ανθρώπινων πόρων, µέσω της δηµιουργίας ειδικής µονάδας, στη Γενική 
∆ιεύθυνση "Περιφερειακή πολιτική" και εκφράζεται η ελπίδα ότι τούτο δεν θα δυσχεράνει τη λειτουργία του 
διυπηρεσιακού συντονισµού. 
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι, στην Ανακοίνωση της Επιτροπής για µια ενισχυµένη 
εταιρική σχέση για τις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες, αναγνωρίζεται ότι το ειδικό καθεστώς για τις εν λόγω 
περιφέρειες βασίζεται στις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας. Επιτυγχάνεται έτσι η διαφοροποιηµένη 
αντιµετώπιση της ιδιαίτερης κατάστασης των περιφερειών αυτών, προκειµένου οι κάτοικοί τους να απολαύουν 
τις ίδιες ευκαιρίες µε τους υπόλοιπους ευρωπαίους πολίτες. 
 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την Επιτροπή να ενταχθούν οι εξόχως αποµακρυσµένες περιφέρειες στη στρατηγική της 
Λισαβόνας και του Γκέτεµποργκ, προκειµένου να ενισχυθούν η απασχόληση, οι οικονοµικές µεταρρυθµίσεις 
και η κοινωνική συνοχή, και συνεπώς τάσσεται υπέρ της αξιοποίησης του δυναµικού τους στον τοµέα της 
κοινωνίας της γνώσης. 
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Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι ο δυναµισµός του τουριστικού κλάδου παρέχει σηµαντική προστιθέµενη αξία η οποία 
συµβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονοµιών στις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες. 
Ωστόσο, δεν πρέπει να ενθαρρυνθεί µια υπέρµετρη ανάπτυξη του κλάδου αυτού, η οποία διαταράσσει την 
ισορροπία και επιδρά αρνητικά στην περιβαλλοντική βιωσιµότητα των περιφερειών αυτών. 
 
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι η στρατηγική που προτείνει η Επιτροπή για τις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες 
στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε δύο ειδικά µέσα: το πρόγραµµα αντιστάθµισης των µόνιµων 
µειονεκτηµάτων και το σχέδιο δράσης για την "ευρύτερη γειτνίαση". 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες : κ Alberto Allende 
                     (Τηλ. : 00 32 2 546 96 79 – e-mail : alberto.allende@esc.eu.int) 

 
 

4. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

• Σύσταση ανωνύµου εταιρίας 
– Εισηγητής : κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 
 
– Έγγραφο αναφοράς : COM(2004) 730 τελικό – 2004/0256 COD – CESE 843/2005 
 
– Κύρια σηµεία : 

 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τους στόχους της πρότασης οδηγίας και, γενικότερα, µε τα µέσα που προβλέπει η 
Επιτροπή για την επίτευξή τους. 
 
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η Επιτροπή δεν µπορεί να υπερβεί τα όρια της εντολής που της έχει δοθεί και η 
οποία έγκειται στην απλοποίηση και όχι στην τροποποίηση της ισχύουσας νοµοθεσίας. Η συµβολή της ΕΟΚΕ 
κυµαίνεται στο πλαίσιο αυτό και εξετάζει τα ακόλουθα ζητήµατα: 

 
- αποτίµηση της εισφοράς στο κεφάλαιο που αποτελείται από εισηγµένους τίτλους, 
- εµπειρογνώµονες που αποτιµούν τις εισφορές στο κεφάλαιο και κανόνες της αποτίµησης, 
- αναγκαιότητα θέσπισης ενιαίας αρµόδιας αρχής για τη ρύθµιση και τον έλεγχο των εταιριών («µοναδική 

θυρίδα») που να ασκεί και δικαστικά καθήκοντα (διοικητικό δικαστήριο), 
- εντολή αποκτήσεως των ιδίων µετοχών από τις εταιρίες, 
- προβλεπόµενη προθεσµία για την ανάλυση των ταµειακών ροών, 
- δικαίωµα της συνέλευσης να ενηµερώνεται σε κάθε περίπτωση για τις πραγµατοποιούµενες πράξεις και να 

λαµβάνει γνώση για κάθε θέση του προϋπολογισµού, 
- η έννοια του «µετόχου πλειοψηφίας» 
- εγγυήσεις διαφάνειας 
- οι µέτοχοι µειοψηφίας µπορούν να υποχρεώσουν, από κοινού ή κατ’ιδίαν τον µέτοχο πλειοψηφίας να 

αγοράσει από αυτούς τις µετοχές τους. 
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–   Για περισσότερες πληροφορίες : κα Aleksandra Klenke 
        (Τηλ.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Ετήσιοι λογαριασµοί  εταιρειών ορισµένων µορφών 
– Εισηγητής : κ. BYRNE (Εργοδότες – IE) 
 
– Έγγραφο αναφοράς : COM(2004) 725 τελικό – 2004/0250 COD – CESE 844/2005 
 
– Κύρια σηµεία : 

  
Στόχος των προτάσεων είναι η περαιτέρω ενίσχυση της εµπιστοσύνης του κοινού στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις και στις ετήσιες εκθέσεις που οι ευρωπαϊκές εταιρείες δηµοσιεύουν προκειµένου να παράσχουν 
στους µετόχους τους και σε άλλους ενδιαφερόµενους (π.χ. σε εργαζόµενους και προµηθευτές) αξιόπιστες, 
πλήρεις και εύκολα προσπελάσιµες πληροφορίες. 
 
Η ΕΟΚΕ διατύπωσε τις παρατηρήσεις της σε ό,τι αφορά ορισµένα συγκεκριµένα σηµεία του εγγράφου αλλά σε 
γενικές γραµµές υποστηρίζει τον προαναφερθέντα στόχο και πιστεύει ότι η εν λόγω δράση είναι απαραίτητη για 
την προστασία όλων των ενδιαφερόµενων. 

 
–   Για περισσότερες πληροφορίες : κ. João Pereira dos Santos 
        (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• ΦΠΑ – ∆ιάρκεια εφαρµογής του κανονικού συντελεστή 
− Εισηγητής : κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 
 
− Έγγραφο αναφοράς : COM(2005) 136 τελικό – 2005/0051 (CNS) – CESE 852/2005 
 
− Κύρια σηµεία :  
 

Αφού εξέτασε την τρέχουσα κατάσταση των πολιτικών των κρατών µελών στον τοµέα της φορολογίας, και 
ιδιαίτερα του ΦΠΑ, η ΕΟΚΕ είναι σαφώς σύµφωνη µε την πρόταση της Επιτροπής. Το να γίνεται λόγος, στο 
πλαίσιο αυτό, για «προσωρινό καθεστώς» του ΦΠΑ και να υπονοείται ένα καθεστώς που διαρκεί επί 
δεκαετίες εν αναµονή ενός «οριστικού καθεστώτος» ιδιαίτερα προβληµατικού, αποτελεί συγκάλυψη που η 
ΕΟΚΕ δεν είναι πλέον διατεθειµένη να δεχθεί. Το Συµβούλιο οφείλει να δηλώσει ρητά, µε βάση την διαφάνεια 
έναντι των πολιτών την οποία έχει επανειληµµένως εκθέσει και επικαλεστεί, ότι θα εξακολουθήσει να επιδιώκει 
τον στρατηγικό στόχο της φορολογικής εναρµόνισης στον τοµέα του ΦΠΑ, ο οποίος εξάλλου δεν είναι, στην 
πράξη, δυνατό να επιτευχθεί βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα. 

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

_____________ 
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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) 
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