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

Ευρωπαίων ∆ηµοκρατών 
PSE Οµάδα του Κόµµατος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών 
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GUE/NGL Συνοµοσπονδιακή Οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των 

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

 
 

Επιτροπές 
 

AFET Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 
DEVE Επιτροπή Ανάπτυξης 
INTA Επιτροπή ∆ιεθνούς Εµπορίου 
BUDG Επιτροπή Προϋπολογισµών 
CONT Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού 
ECON Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής 
EMPL Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ENVI Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 
ITRE Επιτροπή Βιοµηχανίας, ΄Ερευνας και Ενέργειας 
IMCO Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Ποστασίας των Καταναλωτών 
TRAN Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού 
REGI Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 
AGRI Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
PECH Επιτροπή Αλιείας 
CULT Επιτροπή Πολιτισµού και Παιδείας 
JURI Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 
LIBE Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
AFCO Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων 
FEMM Επιτροπή ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 
PETI Επιτροπή Αναφορών 
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ  
 
 
 
Υπενθυµίζεται ότι οι Προεδρεύοντες του Σώµατος των Κοσµητόρων, διένειµαν προς ενηµέρωση των βουλευτών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις ακόλουθες ανακοινώσεις: 
 
 

41/2005 Ευχετήριες κάρτες για τα Χριστούγεννα και το Νέο ΄Ετος·  
 
42/2005 New trunks·  
 
43/2005 Χρησιµοποίηση των πιστώσεων που αφορούν τα έξοδα κοινοβουλευτικής επικούρησης 

(θέση 3910) στο πλαίσιο του οικονοµικού έτους 2005· 
 
44/2005 Λήξη της προθεσµίας για την υποβολή των αιτήσεων επιστροφής εξόδων και 

αποζηµιώσεων όσον αφορά το έτος 2004· 
 
45/2005 Χρησιµοποίηση των θυρίδων των βουλευτών·  

 
 46/2005 Anti-flu vaccinations·  
 
 49/2005 Μεταφορά µε λεωφορεία  κλειστής διαδροµής µεταξύ των αεροδροµίων Φρανγκφούρτης- 

Hahn, Στουτγάρδης, Μπάντεν-Καλσρούε, Βασιλείας-Μυλούζης και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. 

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

Στρασβούργο :  Κτίριο IPE 2, 6/20   Αριθ.Τηλ/νου  74195 
 

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

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΟΛΩΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
 
Κατά τη συνεδρίαση της 13ης Οκτωβρίου 2005, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του διορισµού του  
 
 

         κ.  Wojciech WIERZEJSKI (IND/DEM-PL) 
 
 
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 19ης Οκτωβρίου 2005.  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

που συστάθηκαν σύµφωνα µε τη ρύθµιση που ενέκρινε η ∆ιάσκεψη των Προέδρων στις 16.12.1999 
(Κατάσταση στις 28.09.2005) 

 
 

ΟΝΟΜΑ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ 

 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

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 

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  
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ΟΝΟΜΑ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ 

 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

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 
PSE 
ALDE 

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  

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ 

 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

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

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

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

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

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ 

 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

GLOBALISATION INTERGROUP 30/03/2005 FORD Glyn 
PSE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 

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

HEALTH AND CONSUMER  13/04/2005 AYUSO GONZALEZ,  
Pilar 

PPE/DE 
PSE 
Verts/ALE  

URBAN - LOGMENT 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 
PFLÜGER Tobias 
(Co-Présidents) 

PSE 
Verts/ALE  
GUE/NGL 

 
________________________ 
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                     Κατάσταση στις 14.10.2005 
 
 
 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Emilio Menéndez del Valle Τροπολογία του πρωτοκόλλου σχετικά µε την καταγωγή της 
συµφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ 

E-3234/05 

Jean-Pierre Audy Αύξηση της παγκόσµιας τιµής του βαρελιού αργού 
πετρελαίου - πρόταση δηµιουργίας ευρωπαϊκού µηχανισµού 
ρύθµισης των τιµών 

E-3235/05 

Mario Borghezio Έκδοση εβδοµαδιαίας εφηµερίδας που υποστηρίζει την 
τροµοκρατία στην Τουρκία 

E-3236/05 

Jonas Sjöstedt Μεταφορά της παραγωγής στην Πολωνία E-3237/05 

Sebastiano Musumeci Πετροχηµική βιοµηχανία και γενετικά προβλήµατα στη 
Σικελία 

P-3238/05 

Bernat Joan i Marí Ανέγερση κτιρίου στην περιοχή των ερειπίων της πόλης 
Baelo Claudia (Ανδαλουσία) 

E-3239/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Μηχανισµός Πολιτικής Προστασίας της Ε.Ε.: αντιµετώπιση 
των πληµµυρών, ξηρασιών και πυρκαγιών του καλοκαιριού 

E-3240/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Μηχανισµός Πολιτικής Προστασίας της Ε.Ε.: αντιµετώπιση 
των πληµµυρών, ξηρασιών και πυρκαγιών του καλοκαιριού 

E-3241/05 

Maria Matsouka Επανεµφάνιση της γρίπης των πουλερικών - εκφράζονται 
φόβοι για πανδηµία της γρίπης 

E-3242/05 

Herbert Bösch Άδικη µεταχείριση στους συνοριακούς ελέγχους E-3243/05 

Marie-Noëlle Lienemann Επιδηµία λύσσας στη Γερµανία E-3244/05 

Adriana Poli Bortone Συµφωνία ΕΕ-Κίνας για την κλωστοϋφαντουργία E-3245/05 

Luca Romagnoli Ανησυχητικοί υπαινιγµοί σχετικά µε συνωµοσία κατά του 
Prodi 

E-3246/05 

Luca Romagnoli Ανησυχητικοί υπαινιγµοί σχετικά µε συνωµοσία κατά του 
Prodi 

E-3247/05 

Esko Seppänen ∆ιαφάνεια των στρατιωτικών δαπανών E-3248/05 

Esko Seppänen Βόρεια διάσταση E-3249/05 

Esko Seppänen Κοινή σύµβαση του ∆ΟΑΕ E-3250/05 

Rosa Miguélez Ramos "Αιχµαλωσία" 6 κοινοτικών σκαφών στη Μαυριτανία P-3251/05 

Eva Lichtenberger Φορολογία των ιστών αναµετάδοσης σήµατος κινητής 
τηλεφωνίας στην Κάτω Αυστρία 

P-3252/05 

Joachim Wuermeling Προϋπολογισµός της ΕΕ για τη στρατηγική της Λισαβόνας, 
τροπολογία 0711 

E-3253/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Georgios Karatzaferis ∆ιαγωνισµός πρόσληψης ελεγκτικού οίκου για έργα του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στην Ελλάδα 

E-3254/05 

Konstantinos Hatzidakis Μηνύµατα spam σε ηλεκτρονικά ταχυδροµεία E-3255/05 

Mario Mauro και Antonio 
Tajani 

Επίσηµη αναγνώριση των ισλαµικών σχολείων E-3256/05 

Ilda Figueiredo Η κατάσταση των πέντε κουβανών πολιτών που κρατούνται 
στις ΗΠΑ ("Μαϊάµι πέντε") 

E-3257/05 

Ilda Figueiredo Βελτίωση των συνθηκών στα ευρωπαϊκά σχολεία E-3258/05 

Chris Davies Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα E-3259/05 

Chris Davies Ποιότητα του αέρα E-3260/05 

Chris Davies Πληθωρισµός E-3261/05 

Chris Davies Εµπόριο µε τη Βόρεια Κύπρο E-3262/05 

Chris Davies Ποσοστώσεις των ζαχαρότευτλων E-3263/05 

Chris Davies Μεταρρύθµιση του καθεστώτος της ζάχαρης E-3264/05 

Chris Davies Καθεστώς της ζάχαρης - παραγωγή ζάχαρης Γ E-3265/05 

Corien Wortmann-Kool Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 - Αποζηµίωση και βοήθεια 
των επιβατών σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και 
µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης της πτήσης 

E-3266/05 

Erik Meijer Οι δηλώσεις του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José 
Manuel Barroso, για τις δυνατότητες της ΕΕ χωρίς Σύνταγµα 
και οι προοπτικές µετά την απόρριψη του Συντάγµατος από 
τους ψηφοφόρους δύο κρατών µελών 

E-3267/05 

Michl Ebner ∆ηλώσεις της Carla del Ponte E-3268/05 

Michl Ebner ∆ηλώσεις της Carla del Ponte E-3269/05 

Michl Ebner Ο αρχηγός της κροατικής αστυνοµίας Ranko Ostojic E-3270/05 

Michl Ebner Ο αρχηγός της κροατικής αστυνοµίας Ranko Ostojic E-3271/05 

Michl Ebner Υπεύθυνη ενηµέρωσης Τύπου της Carla del Ponte E-3272/05 

Michl Ebner Υπεύθυνη ενηµέρωσης Τύπου της Carla del Ponte E-3273/05 

Ulrich Stockmann Έγκριση των επιχορηγήσεων για περιφερειακά αεροδρόµια E-3274/05 

Paul van Buitenen και Bart 
Staes 

Αγορά της εταιρείας Pechiney από την Alcan E-3275/05 

Dimitrios Papadimoulis Mεταβιβάσεις εκµεταλλεύσεων ή/και δικαιωµάτων 
παραγωγής στα πλαίσια της εφαρµογής του Κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 

E-3276/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Dimitrios Papadimoulis Σχέδιο κανονισµού του Συµβουλίου (COM (2005) 221 
τελικό) για τους κανόνες εκτροφής των πουλερικών 

E-3277/05 

Dimitrios Papadimoulis Eυρήµατα  κοινοτικού ελέγχου στο συγχρηµατοδοτούµενο 
από το Ταµείο Συνοχής ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών 

E-3278/05 

Graham Watson Μισθοί των δασκάλων από την Αγγλία και την Ουαλία στα 
ευρωπαϊκά σχολεία 

E-3279/05 

Bairbre de Brún Κατάτµηση έργου στον τοµέα του χωροταξικού σχεδιασµού P-3280/05 

Jim Higgins Αναπνευστικά νοσήµατα P-3281/05 

Renato Brunetta Επιθέσεις εις βάρος της προστασίας της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς και της επιχειρηµατικής ελευθερίας 

P-3282/05 

Hélène Goudin Σύστηµα ακινητοποίησης σε περίπτωση υψηλής 
αλκοολαιµίας του οδηγού, στα σουηδικά αυτοκίνητα 

P-3283/05 

Andreas Mölzer Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης E-3284/05 

Chris Davies Τµήµατος Τουρισµού της Μινόρκα - συνέχεια E-3285/05 

Renato Brunetta Πλήγµα για την πολιτιστική κληρονοµιά και την 
επιχειρηµατική ελευθερία 

E-3286/05 

Jules Maaten Παράνοµες φαρµακευτικές δραστικές ουσίες E-3287/05 

Ilda Figueiredo Καθυστέρηση στην έναρξη των στρατηγικών για το 
περιβάλλον 

E-3288/05 

Jan Wiersma Πιθανή δράση κατά του Ουζµπεκιστάν µετά τις αναταραχές 
στο  Andijan τον Μάϊο του 2005 

P-3289/05 

Sajjad Karim Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά 
την ένταξη της Τουρκίας 

P-3290/05 

Françoise Grossetête Εφαρµογή της οδηγίας 1999/74/ΕΚ: προστασία των ζώων, 
εκτροφή ωοπαραγωγών ορνίθων 

P-3291/05 

Luciana Sbarbati Προτεραιότητες του πενταετούς προγράµµατος δράσης για 
την ελευθερία, την  ασφάλεια και τη δικαιοσύνη 

P-3292/05 

Maria Matsouka Ο µεγάλος αριθµός πτωχεύσεων ελληνικών επιχειρήσεων 
αυξάνει τον αριθµό των ανέργων, και τείνει να µαταιώσει την 
πραγµατοποίηση των στόχων της Λισαβόνας 

E-3293/05 

Luigi Cocilovo ∆ιαχείριση των έργων E-3294/05 

Marie Isler Béguin Μεταφορά στο γαλλικό δίκαιο της οδηγίας σχετικά µε τα 
είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

E-3295/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Συλλογή δεδοµένων σχετικά µε τον αριθµό των γυναικών 
στο πλαίσιο των οργάνων λήψης αποφάσεων των 
κοινωνικών εταίρων 

E-3296/05 

Luciana Sbarbati ∆ιεθνείς υιοθεσίες στη Ρουµανία E-3297/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Jan Wiersma ∆ιάλυση του κράτους δικαίου στη Γεωργία E-3298/05 

Jan Wiersma ∆ιάλυση του κράτους δικαίου στη Γεωργία E-3299/05 

Frederika Brepoels Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και πολιτική 
πολιτογράφησης 

E-3300/05 

David Hammerstein Mintz Η ελευθέρωση της αγοράς ενέργειας P-3301/05 

Brigitte Douay Αντιµετώπιση που θα τύχει η περιφέρεια του γαλλικού 
Hainaut στα πλαίσια του νέου προγραµµατισµού των 
διαρθρωτικών πόρων για την περίοδο 2007-2013 

P-3302/05 

Hannes Swoboda Πιθανή δράση κατά του Ουζµπεκιστάν µετά τις ταραχές στο 
Αντιτζάν τον Μάιο του 2005 

E-3303/05 

Chris Davies Λευκορωσία E-3304/05 

Alyn Smith Αυξανόµενο κόστος των καυσίµων E-3305/05 

Alyn Smith Εξαγορές εταιρειών E-3306/05 

Konstantinos Hatzidakis Επιπτώσεις του φαινοµένου του θερµοκηπίου P-3307/05 

María Salinas García Οικολογικές επιπτώσεις από εργασίες επιχωµάτωσης στις 
ακτές του Γιβραλτάρ 

E-3308/05 

María Salinas García Μελέτη επιπτώσεων σχετικά µε τη µεταρρύθµιση τoυ τοµέα 
του βάµβακα 

E-3309/05 

Hynek Fajmon Πρόστιµα στα πλεονάσµατα γεωργικών προϊόντων E-3310/05 

Andreas Schwab Σύγκριση των συστηµάτων του δηµόσιου και του ιδιωτικού 
φορέα ασφάλισης ασθενείας 

E-3311/05 

Manolis Mavrommatis Τα σπορ στο ίντερνετ και κινητή τηλεφωνία E-3312/05 

Konstantinos Hatzidakis Μακροχρόνια ανεργία και ψυχική υγεία E-3313/05 

Georgios Karatzaferis Προστασία εργασιακών δικαιωµάτων ευπαθών οµάδων από 
την Ελληνική Κυβέρνηση 

E-3314/05 

Georgios Karatzaferis Παρακολούθηση του ελληνικού κρατικού προϋπολογισµού 
και αξιοπιστία δηµοσιονοµικών µεγεθών 

E-3315/05 

Georgios Karatzaferis Χρηµατοδότηση Μη κυβερνητικών Οργανώσεων από την ΕΕ E-3316/05 

Georgios Karatzaferis Άδικη απόλυση µητέρας E-3317/05 

Graham Watson, Michael 
Cashman και Jean Lambert 

Νοµοθεσία του Γιβραλτάρ για την ηλικία συναίνεσης E-3318/05 

Graham Watson, Michael 
Cashman και Jean Lambert 

Νοµοθεσία του Γιβραλτάρ για την ηλικία συναίνεσης E-3319/05 

Alyn Smith Πρόγραµµα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία 
(2007-2013) 

E-3320/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Alyn Smith Έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα και την 
ανάπτυξη (2007-2013) 

E-3321/05 

Alyn Smith Πρόγραµµα Πολιτισµός 2007 (2007-2013) E-3322/05 

Alyn Smith Πρόγραµµα Media 2007 (2007-2013) E-3323/05 

Antoine Duquesne Μέτρα υπέρ του ενιαίου αριθµού εκτάκτης ανάγκης 112 E-3324/05 

Esko Seppänen Ποσοστώσεις ζάχαρης E-3325/05 

David Martin Έκκληση για παροχή βοήθειας σε νοτιοαφρικανικές χώρες P-3326/05 

Christine De Veyrac Νοµιµότητα του φόρου στα αεροπορικά εισιτήρια P-3327/05 

Adriana Poli Bortone Η κατάσταση στον αµπελοοινικό τοµέα στην Απουλία P-3328/05 

Witold Tomczak Απαίτηση χρησιµοποίησης των φανών διασταύρωσης από τα 
αυτοκίνητα καθόλη τη διάρκεια του έτους 

P-3329/05 

Renate Sommer Καταστροφή των κοιλάδων Munzur και Pülümür στην 
Τουρκία 

P-3330/05 

Markus Pieper Απέλαση τούρκων αιτούντων άσυλο και χρηµατοδότηση των 
κέντρων για τους πρόσφυγες στη Γερµανία 

E-3331/05 

Sajjad Karim Ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στη συµφωνία 
σύνδεσης ΕΕ-Χιλής 

E-3332/05 

James Allister Ρουµανία E-3333/05 

James Allister Υιοθεσίες στη Ρουµανία E-3334/05 

Antoine Duquesne Όροι επιστροφής των ιατρικών δαπανών στην Ευρώπη E-3335/05 

Christine De Veyrac Υγεία και δικαιώµατα των καταναλωτών E-3336/05 

Monica Frassoni Γεωτρήσεις για αργό πετρέλαιο στη νοτιοανατολική Σικελία 
και στο Val di Noto 

E-3337/05 

Emanuel Fernandes Ρευµατοπάθειες E-3338/05 

Mairead McGuinness To µέλλον του γεωργικού τοµέα της ΕΕ σε έναν περισσότερο 
παγκοσµιοποιηµένο πλανήτη 

P-3339/05 

Gary Titley Μέτρα ασφαλείας στις πισίνες P-3340/05 

Raül Romeva i Rueda Η γρίπη των πτηνών E-3341/05 

Raül Romeva i Rueda Υγραέριο (GPL) E-3342/05 

James Nicholson ∆αλίτες Χριστιανοί και Μωαµεθανοί στην Ινδία E-3343/05 

James Nicholson Μπούρµα E-3344/05 

Lena Ek Κανονισµοί και προσδιορισµοί της παραγωγής βότκας E-3345/05 

Carlo Fatuzzo Συντονισµός της ευρωπαϊκής πολιτικής προστασίας E-3346/05 



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

∆ελτίο 24.10.2005 - EL - PE 360.492 

19

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Carlo Fatuzzo Εκτύπωση τραπεζογραµµατίων του 1 ευρώ E-3347/05 

Carlo Fatuzzo Υποχρεωτική ετικέτα "Made in..." E-3348/05 

Giovanni Pittella και Vincenzo 
Lavarra 

Εφαρµογή της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας από την Ιταλία 
σχετικά µε την ασφάλεια στους χώρους εργασίας 

E-3349/05 

Bart Staes Ηθική συµπεριφορά των υπαλλήλων της Επιτροπής E-3350/05 

Nigel Farage Συµφέροντα Επιτρόπου E-3351/05 

Nigel Farage Συµφέροντα Επιτρόπου E-3352/05 

Nigel Farage Συµφέροντα Επιτρόπου E-3353/05 

Nigel Farage Συµφέροντα Επιτρόπου E-3354/05 

Nigel Farage Συµφέροντα Επιτρόπου E-3355/05 

Nigel Farage Συµφέροντα Επιτρόπου E-3356/05 

Nigel Farage Συµφέροντα Επιτρόπου E-3357/05 

Nigel Farage Συµφέροντα Επιτρόπου E-3358/05 

Nigel Farage Συµφέροντα Επιτρόπου E-3359/05 

Nigel Farage Συµφέροντα Επιτρόπου E-3360/05 

Nigel Farage Συµφέροντα Επιτρόπου E-3361/05 

Nigel Farage Συµφέροντα Επιτρόπου E-3362/05 

Nigel Farage Συµφέροντα Επιτρόπου E-3363/05 

Nigel Farage Συµφέροντα Επιτρόπου E-3364/05 

Nigel Farage Συµφέροντα Επιτρόπου E-3365/05 

Nigel Farage Συµφέροντα Επιτρόπου E-3366/05 

Nigel Farage Συµφέροντα Επιτρόπου E-3367/05 

Nigel Farage Συµφέροντα Επιτρόπου E-3368/05 

Nigel Farage Συµφέροντα Επιτρόπου E-3369/05 

Nigel Farage Συµφέροντα Επιτρόπου E-3370/05 

Nigel Farage Συµφέροντα Επιτρόπου E-3371/05 

Nigel Farage Συµφέροντα Επιτρόπου E-3372/05 

Nigel Farage Συµφέροντα Επιτρόπου E-3373/05 

Nigel Farage Συµφέροντα Επιτρόπου E-3374/05 

Nigel Farage Συµφέροντα Επιτρόπου E-3375/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Francisca Pleguezuelos Aguilar Προσβασιµότητα στον κυβερνοχώρο για τα εξαρτώµενα 
άτοµα 

E-3376/05 

Luca Romagnoli Φράγµα στην Κοιλάδα Sessera, επαρχία Biella (Ιταλία) E-3377/05 

Luca Romagnoli Το φράγµα της κοιλάδας Sessera - επαρχία Biella (Ιταλία) E-3378/05 

Luca Romagnoli Οι επικρατούσες συνθήκες στα τραίνα της εταιρείας ιταλικών 
σιδηροδρόµων FS στην Ιταλία 

E-3379/05 

Ilda Figueiredo Επιδοτήσεις για την εκτροφή αιγοειδών E-3380/05 

Elisabeth Schroedter Οχλήσεις και επιζήµιες επιπτώσεις σε πέντε 
προστατευόµενες περιοχές στο πλαίσιο της οδηγίας για τη 
διατήρηση των φυσικών βιοτόπων λόγω του σχεδιαζόµενου 
βοµβοδροµίου στην περιοχή "Κyritz-Wittstocker Heide" 
(πεδίο βολής αέρα-εδάφους) 

P-3381/05 

Gay Mitchell Εκστρατεία για τη δικαίωση του Kevin Sweeney E-3382/05 

Ashley Mote Προοπτικές οικονοµικής ανάπτυξης E-3383/05 

Ashley Mote Επιβίωση του ευρώ E-3384/05 

Ashley Mote Πτώση των ξένων επενδύσεων στην Ευρωζώνη E-3385/05 

Ashley Mote Κατάργηση των βρετανικών µέτρων και σταθµών E-3386/05 

Ashley Mote Επιτυχής δηµιουργία πλούτου E-3387/05 

Ashley Mote Θα έπρεπε το Ηνωµένο Βασίλειο να αποχωρήσει από την 
ΕΕ; 

E-3388/05 

Ashley Mote Ανεξαρτησία του Ελεγκτικού Συνεδρίου E-3389/05 

Ashley Mote Τρίτη οδηγία για την άδεια οδήγησης E-3390/05 

Ashley Mote Υπηρεσίες πληροφοριών E-3391/05 

Ashley Mote Υπηρεσίες πληροφοριών - Peter Mandelson E-3392/05 

Ashley Mote Υπηρεσίες πληροφοριών -  László Kovács E-3393/05 

Ashley Mote Υπηρεσίες πληροφοριών - Gunter Verheugen E-3394/05 

Erik Meijer Εισαγωγή επικίνδυνων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης από 
την Κίνα και ανεπαρκής δυνατότητα των κρατών µελών της 
ΕΕ να λάβουν αντίµετρα µε δική τους πρωτοβουλία 

E-3395/05 

Hiltrud Breyer Παράνοµη εισαγωγή και διάθεση γενετικά µεταλλαγµένων 
σπόρων κολοκυθιών στα οµόσπονδα γερµανικά κρατίδια της 
Ρηνανίας - Παλατινάτου και της Κάτω Σαξονίας 

P-3396/05 

Antonios Trakatellis και 
Antonis Samaras 

Προστασία της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος από 
τη διάθεση και καύση αποβλήτων πλαστικών PVC 

E-3397/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Antonio Di Pietro Παραβίαση από την ανεξάρτητη αρχή των κρατικών 
µονοπωλίων της Ιταλίας, των διατάξεων σχετικά µε τον 
ελεύθερο ανταγωνισµό και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 

E-3398/05 

Kinga Gál Άρση της υποχρεωτικής κατοχής βίζας για Κινέζους πολίτες; P-3399/05 

Thomas Ulmer Πρόστιµα P-3400/05 

María Valenciano Martínez-
Orozco 

Αποστολή της Τρόικας της ΕΕ στο Νεπάλ τον Οκτώβριο. P-3401/05 

Urszula Krupa Αυτοκινητόδροµος στο Lódz, Πολωνία P-3402/05 

Catherine Stihler Κλινικές δοκιµές για την καταπολέµηση των ασθενειών P-3403/05 

Ivo Belet Εισαγωγές κινεζικών τζιπ "Landwind" P-3404/05 

Roger Helmer Χρηµατοδότηση των Τουρκικών ΜΚΟ P-3405/05 

Thijs Berman Οι συνέπειες της εκτροφής βιολογικών πουλερικών σε 
κλειστούς ορνιθώνες λόγω της γρίπης των πουλερικών 

P-3406/05 

Salvador Garriga Polledo Σχέδιο δόµησης στην Κολούνγκα E-3407/05 

Georgios Papastamkos Νοµικό πλαίσιο ίδρυσης του ευρωπαϊκού ρυθµιστικού 
οργανισµού ENISA 

E-3408/05 

Panagiotis Beglitis και Nikolaos 
Sifunakis 

Απόφαση Κολλεγίου Επιτρόπων της 14ης Σεπτεµβρίου 2005, 
σχετικά µε τις Ολυµπιακές αερογραµµές 

E-3409/05 

Gay Mitchell Έρευνα στον τοµέα των ασθενειών του αναπνευστικού 
συστήµατος 

E-3410/05 

Giovanni Pittella Χωµατερή της Καµπάνια (επαρχία του Σαλέρνο) E-3411/05 

Marco Pannella Καταστρατήγηση του κοινοτικού νόµου - περίπτωση της 
Stanley International Betting Ltd 

E-3412/05 

Erik Meijer Πολιτικός διάλογος µε το Ισραήλ και απουσία αιτηµάτων 
σχετικά µε την ενδεχόµενη εγκατάσταση του ισραηλινού 
πολίτη Mordechai Vanunu στην Ευρώπη 

E-3413/05 

Erik Meijer Άσκοπη ταλαιπωρία για τους κατοίκους της ουγγρικής 
µεθοριακής περιοχής Börzsöny που προκαλείται από τις 
περιορισµένες ώρες λειτουργίας µιας συνοριακής πύλης 
µεταξύ δύο νέων κρατών µελών της ΕΕ 

E-3414/05 

Ria Oomen-Ruijten Θέσπιση του νέου ολλανδικού νόµου για την ασφάλιση 
ασθενείας 

E-3415/05 

Charles Tannock Σοβαρός τρόπος διαφυγής από τις Συµφωνίες Sangatte 
µεταξύ Γαλλίας, Βελγίου και ΗΒ για την πρόληψη της 
παράνοµης µετανάστευσης στο ΗΒ 

P-3416/05 

Stefano Zappalà Καλλιέργεια ζαχαρότευτλων P-3417/05 

Christoph Konrad Ένωση διαχείρισης απορριµµάτων EKO-City E-3418/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Dimitrios Papadimoulis Επιπτώσεις της αύξησης της τιµής των καυσίµων στην 
ευρωπαϊκή γεωργία 

E-3419/05 

Dimitrios Papadimoulis Μέτρα προώθησης των ενεργειακών καλλιεργειών E-3420/05 

Georgios Karatzaferis Ενέργειες του Επιτρόπου κ. Μπαρρό και "Ολυµπιακή" E-3421/05 

Ashley Mote Υπηρεσίες πληροφοριών - Dalia Grybauskaitė E-3422/05 

Ashley Mote Υπηρεσίες πληροφοριών - Siim Kallas E-3423/05 

Carlos Carnero González Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον του ποταµού Ενάρες από 
την δηµιουργία εκθεσιακού κέντρου στη νήσο Ίσλα δελ 
Κολέχιο της πόλης Αλκαλά δε Ενάρες 

P-3424/05 

Jana Hybášková Εφαρµογή της Οδηγίας 89/105/ΕΟΚ στην Τσεχική 
∆ηµοκρατία 

P-3425/05 

Raül Romeva i Rueda Απεργία πείνας πολιτικών κρατουµένων σαχράουι E-3426/05 

Dimitrios Papadimoulis Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στα ακίνητα E-3427/05 

Ioannis Gklavakis Ενίσχυση Αλιέων E-3428/05 

Charles Tannock Επικίνδυνα "παραθυράκια" στις συµφωνίες Σανγκάτ µεταξύ 
Γαλλίας, Βελγίου και Ηνωµένου Βασιλείου για την πρόληψη 
της παράνοµης µετανάστευσης προς το Ηνωµένο Βασίλειο 

E-3429/05 

Alyn Smith Η εταιρεία Smyril Line E-3430/05 

Monica Frassoni και Sepp 
Kusstatscher 

Τµήµα της εθνικής οδού στα βόρεια της Μπολόνια E-3431/05 

Roberta Angelilli Καταυλισµοί αθιγγάνων στην περιοχή Decima Malafede 
(Ρώµη): πιθανές παραβιάσεις της περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας 

E-3432/05 

Erik Meijer Εναλλακτικές για τις προσπάθειες που υποστηρίζονται από 
την ΕΕ για διάλυση του αυτόνοµου αστυνοµικού σώµατος 
της ∆ηµοκρατίας της Σερβίας (RS) στη Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη 

E-3433/05 

Ivo Belet ΠΓ∆Μ - νόµος για τo δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι E-3434/05 

Erik Meijer Εγγυήσεις για το µέλλον της ∆ηµοκρατίας της Σερβίας (RS) 
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, προκειµένου να αντιµετωπιστεί ο 
εθνικισµός, ο κοινωνικός αποκλεισµός και η βία 

E-3435/05 

Andreas Schwab Σύστηµα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης P-3436/05 

Hiltrud Breyer Πάτοι απορρόφησης σε υποδοχές από συνθετική ύλη για 
συσκευασίες κρέατος 

E-3437/05 

Roger Helmer Σύνολο προσωπικού που απασχολείται στα ευρωπαϊκά 
θεσµικά όργανα; 

E-3438/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Πρώτα χτίζει κανείς και µετά γκρεµίζει E-3439/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Elly de Groen-Kouwenhoven Αύξηση της εµπορίας παιδιών από τη Βουλγαρία E-3440/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Παράνοµη υλοτόµηση δασών στη Βουλγαρία E-3441/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Παράνοµες οικοδοµικές δραστηριότητες, ιδιωτικοποιήσεις 
και απόσπαση εδαφών από τις προστατευόµενες περιοχές 
στη Βουλγαρία 

E-3442/05 

Eija-Riitta Korhola Προσωρινή αναστολή στην αγορά των δικαιωµάτων 
εκποµπής αερίων 

E-3443/05 

Eija-Riitta Korhola Προσωρινό πάγωµα της εµπορίας εκποµπών E-3444/05 

Dorette Corbey και Margrietus 
van den Berg 

O τοµέας της κλωστοϋφαντουργίας και οι στόχοι της 
Λισαβόνας 

E-3445/05 

Urszula Krupa Γρίπη των πτηνών E-3446/05 

Hélène Goudin Το σουηδικό µοντέλο των συλλογικών συµβάσεων E-3447/05 

Arlene McCarthy ∆ικαιώµατα επιβατών αεροσκαφών P-3448/05 

Tokia Saïfi ∆ιερεύνηση των συνθηκών παραγωγής των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης 
στην Κίνα 

P-3449/05 

Mogens Camre Η ερµηνεία της Επιτροπής για την απόφαση του ∆ικαστηρίου 
στην υπόθεση αριθ. C-464/02 

E-3450/05 

Neil Parish Σήµανση της ορθής µεταχείρισης των ζώων E-3451/05 

Marco Pannella Αναγκαστικός επαναπατρισµός στο Βιετνάµ, χωρίς 
παρέµβαση της UNHCR, ορισµένων Ορεινών προσφύγων 
στην Καµπότζη 

E-3452/05 

Marco Pannella Αναγκαστικός επαναπατρισµός στο Βιετνάµ, χωρίς 
παρέµβαση της UNHCR, ορισµένων Ορεσίβιων προσφύγων 
στην Καµπότζη 

E-3453/05 

Georgios Papastamkos Προστασία του καταναλωτή σε περιπτώσεις συναλλαγών 
µέσω πιστωτικών καρτών 

E-3454/05 

Georgios Karatzaferis Χρήση κωδικού για εξαγωγή αγαθών από την ΠΓ∆Μ E-3455/05 

Georgios Karatzaferis Επέκταση του αεροδιαδρόµου στο αεροδρόµιο της Σύρου και 
σύµβαση της HOCHTIEF µε το Ελληνικό κράτος για το 
Αεροδρόµιο των Σπάτων 

E-3456/05 

Georgios Karatzaferis Ευθύνες των υπηρεσιών της Επιτροπής για την πληµµελή 
εκτέλεση συγχρηµατοδοτούµενων από το Γ΄ ΚΠΣ έργων 
στην Ελλάδα 

E-3457/05 

Georgios Karatzaferis ∆ηµοσιονοµικός έλεγχος εκτέλεσης του ελληνικού 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

E-3458/05 

Giovanni Pittella, Guido 
Sacconi και Vincenzo Lavarra 

Άνιση κατανοµή των κονδυλίων της ΚΓΠ E-3459/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Claude Moraes Σκύλοι - οδηγοί τυφλών P-3460/05 

Patrick Louis Εισαγωγή µήλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Στατιστικές / 
Ρήτρα διαφύλαξης 

P-3461/05 

Bart Staes Η υποδοχή των αιτούντων άσυλο στο Βέλγιο P-3462/05 

Raül Romeva i Rueda Κολοµβία E-3463/05 

Raül Romeva i Rueda Κολοµβία E-3464/05 

Konstantinos Hatzidakis Προώθηση υβριδικών αυτοκινήτων E-3465/05 

Ashley Mote Υπηρεσίες πληροφοριών - Vladimír Špidla E-3466/05 

Ashley Mote Υπηρεσίες πληροφοριών - Andris Piebalgs E-3467/05 

Claude Moraes Σκύλοι καθοδήγησης τυφλών E-3468/05 

Bronisław Geremek Ο θιβετιανός 11ος Πάντσεν Λάµα E-3469/05 

Patrick Louis και Philippe de 
Villiers 

Απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
της 13ης Σεπτεµβρίου 2005 (C-176/03) 

E-3470/05 

Françoise Grossetête Κρατική βοήθεια από την ινδική κυβέρνηση - στρέβλωση 
του ανταγωνισµού σε διεθνές επίπεδο 

E-3471/05 

Frederika Brepoels Νέα ρύθµιση για τη διερµηνεία E-3472/05 

Margrietus van den Berg ∆ιακρίσεις εις βάρος των Παριών (Νταλίτ) E-3473/05 

Edite Estrela Αύξηση συνταγογράφησης ψυχοτρόπων ουσιών σε παιδιά 
και νέους 

E-3474/05 

Andreas Mölzer Σήραγγα κάτω από το Brenner P-3475/05 

Marianne Thyssen Η χρήση των γλωσσών στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

P-3476/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Η κατασκευή υποδοµών για τις εµπορευµατικές µεταφορές P-3477/05 

Hiltrud Breyer Το καραµελόχρωµα εξασθενεί το ανοσοποιητικό σύστηµα E-3478/05 

Joachim Wuermeling Συµβατότητα των βυσµάτων των γαλλικών φιαλών αερίου 
για κάµπινγκ µε τα γερµανικά τροχόσπιτα 

E-3479/05 

Ingeborg Gräßle ∆ηµοσίευση των αποδοχών των υπαλλήλων στην ΕΕ E-3480/05 

Maria Matsouka .ένα εκατοµµύριο ανέρχεται ο αριθµός των ανασφάλιστων 
εργαζοµένων στην Ελλάδα 

E-3481/05 

Antonios Trakatellis και Ioannis 
Gklavakis 

Ενίσχυση ελέγχων εισαγόµενων προιόντων απο χώρες εκτός 
ΕΕ 

E-3482/05 

Bill Newton Dunn ∆υσάρεστη αντιµετώπιση των πολιτών της ΕΕ από το 
Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας 

E-3483/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

John Bowis Οδηγία για τους φυσικούς παράγοντες (ηλεκτροµαγνητικά 
πεδία) 

E-3484/05 

John Bowis Ετοιµότητα στην περίπτωση πανδηµίας της γρίπης των 
πτηνών 

E-3485/05 

John Bowis Κυνήγι πτηνών κατά την εαρινή περίοδο στη Μάλτα E-3486/05 

Phillip Whitehead Καρτέλ εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων στα αεροδρόµια E-3487/05 

Phillip Whitehead Νοµοθεσία ΑΗΗΕ - απαγόρευση της χρήσης µολύβδου στο 
κράµα συγκόλλησης 

E-3488/05 

Luciana Sbarbati Κρίση του κλάδου της υποδηµατοποιίας E-3489/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Σύστηµα ασφάλειας για τα εµπορευµατοκιβώτια που 
µεταφέρονται δια θαλάσσης 

E-3490/05 

Bart Staes Περιορισµός της χρήσης της ολλανδικής γλώσσας στις 
συνεδριάσεις του Συµβουλίου 

E-3491/05 

Ilda Figueiredo Πρόγραµµα Leader + E-3492/05 

Ilda Figueiredo Αγροτική οδός µεταξύ των περιοχών Caldeira και Rancho 
στη Μαδέρα 

E-3493/05 

Ilda Figueiredo Αγροτικός δρόµος στη Fajã E-3494/05 

Ilda Figueiredo Αιτήµατα της Ένωσης Ανάπτυξης Περιφερειών στην 
πορτογαλική περιφέρεια Minho 

E-3495/05 

Willy Meyer Pleite Κρίση στα δάση καστανιάς της Σιέρα δε Αραθένα και Πίκος 
δε Αρότσε (Γουέλµπα - Ισπανία) 

P-3496/05 

Manolis Mavrommatis Μη εφαρµογή των αποφάσεων του Ε.∆.Α.∆ P-3497/05 

Avril Doyle Παγκόσµια έλλειψη σε ζάχαρη και ή µεταρρύθµιση της 
κοινής οργάνωσης αγοράς ζάχαρης 

P-3498/05 

Bernat Joan i Marí Χρήση παράνοµων διχτυών στις Βαλεαρίδες E-3499/05 

Gay Mitchell Πολιτικοί κρατούµενοι στο Μαρόκο E-3500/05 

Gay Mitchell Κορίτσια στρατιώτες E-3501/05 

Gay Mitchell Στεγαστικά δάνεια E-3502/05 

Bill Newton Dunn Σύγκρουση δικαιοδοσιών E-3503/05 

Jean-Marie Le Pen Ανισότητα των ευρωπαίων βουλευτών όσον αφορά τις 
γλώσσες εργασίας 

E-3504/05 

Jean-Marie Le Pen Ανισότητα των ευρωπαίων βουλευτών όσον αφορά τις 
γλώσσες εργασίας 

E-3505/05 

Mario Mauro Αναγνώριση Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης 
(ΠΓΕ) για το ρύζι από την Μπαράντζια 

E-3506/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Erik Meijer και Kartika Liotard Εξαγωγή οικοδοµικών υλικών µε αµίαντο και τοξικών 
αποβλήτων στην Ουκρανία από γειτονικά κράτη µέλη της ΕΕ 
και διαρκής χρήση αµιάντου στην Ουκρανία 

E-3507/05 

Dimitrios Papadimoulis Εθελούσια αποχώρηση ΟΤΕ E-3508/05 

Dimitrios Papadimoulis Συµβασιούχοι των Ολυµπιακών Αερογραµµών E-3509/05 

Georgios Papastamkos Αποσαφήνιση του ευρωπαϊκού νοµικού πλαισίου του 
επαγγελµατικού ποδοσφαίρου 

E-3510/05 

Luciana Sbarbati Πρόγραµµα INTERREG, διασυνοριακή συνεργασία E-3511/05 

Marian Harkin Ιδιωτικοποίηση έργων που χρηµατοδοτεί η ΕΕ P-3512/05 

Jo Leinen Άµεση διασυνοριακή συνεργασία - Ευρωπεριφέρειες E-3513/05 

Ingeborg Gräßle Μεταρρύθµιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού - 
∆ιαχείριση άρθ. 53 επ. ∆Κ 2002 

E-3514/05 

Erik Meijer και Kartika Liotard Προβλεπόµενη κατάργηση της εξαίρεσης από την 
απαγόρευση χρήσης αµιάντου για την ηλεκτρόλυση, λόγω 
της εν τω µεταξύ ευχερούς εφαρµογής λύσεων 
αντικατάστασης 

E-3515/05 

Erik Meijer Προοδευτική καταστροφή του τοπίου, της φύσης και του 
τουριστικού δυναµικού στην επαρχία της Πολωνίας 
Dolnoslaśkie εξαιτίας της εξόρυξης βασάλτη και γρανίτη 

E-3516/05 

Paulo Casaca Πρόληψη των επιπτώσεων µεγάλων σεισµών στις νήσους 
Αζόρες 

E-3517/05 

Mechtild Rothe Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα στον τοµέα της ηλιακής 
θερµότητας (ESTTP) 

P-3518/05 

Alessandro Foglietta Συναγερµός στον ποταµό Σάκο P-3519/05 

Chris Davies Υπερφόρτωση φορτηγών αυτοκινήτων E-3520/05 

Gary Titley Οµάδα υψηλού επιπέδου κατά το άρθρο 31 της Συνθήκης 
Ευρατόµ 

E-3521/05 

Jillian Evans Σουδάν E-3522/05 

Glyn Ford Συµµετοχή της ΕΕ στις εξαµερείς συνοµιλίες E-3523/05 

Glyn Ford Συµµετοχή της ΕΕ στις εξαµερείς συνοµιλίες E-3524/05 

Glyn Ford Οργανισµός Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κορεατικής 
Χερσονήσου 

E-3525/05 

Glyn Ford Οργανισµός Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κορεατικής 
Χερσονήσου 

E-3526/05 

Glyn Ford Το έργο του ποταµού Tumen E-3527/05 

Glyn Ford Το έργο του ποταµού Tumen E-3528/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Glyn Ford Η Τράπεζα Ανάπτυξης της Βορειοανατολικής Ασίας E-3529/05 

Glyn Ford Η Τράπεζα Ανάπτυξης της Βορειοανατολικής Ασίας E-3530/05 

Jeffrey Titford Ανάρµοστο σχόλιο από την Επίτροπο Neelie Kroes, αρµόδια 
για θέµατα ανταγωνισµού 

E-3531/05 

Marianne Thyssen Παρατεταµένη φύση της νοµοθετικής διαδικασίας E-3532/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Οι γλώσσες στην Ευρώπη E-3533/05 

Helmuth Markov Εναρµόνιση των εργασιών των ελεγκτών πτήσεων E-3534/05 

Christoph Konrad Πολιτική τιµών αερίου που περιορίζει τον ανταγωνισµό E-3535/05 

Christopher Heaton-Harris Παραβίαση του εµπορικού αποκλεισµού του προηγούµενου 
καθεστώτος του Ιράκ 

E-3536/05 

Christopher Heaton-Harris Συµβουλευτική επιτροπή για τον συντονισµό της 
καταπολέµησης της απάτης 

E-3537/05 

Christopher Heaton-Harris Χρηµατοδότηση οµάδων νέων E-3538/05 

Luciana Sbarbati Επιτροπή του Ελσίνκι - η περίπτωση της Ρουµανίας E-3539/05 

Jonas Sjöstedt Αναγνώριση ακυρότητας των συµφωνιών στη Βολιβία E-3540/05 

Jonas Sjöstedt Παρακολούθηση των επικείµενων εκλογών στη Βολιβία E-3541/05 

Jonas Sjöstedt Φυλάκιση χωρίς τη δέουσα διαδικασία στην Ερυθραία E-3542/05 

David Hammerstein Mintz Επέκταση του λιµένα αναψυχής στο S'Estanyol (Llucmajor, 
Μαγιόρκα) 

E-3543/05 

André Brie Γραµµή Α-3035 του προϋπολογισµού για την υποστήριξη 
της διατήρησης ως ιστορικών µνηµείων των τόπων όπου οι 
ναζί είχαν κατασκευάσει στρατόπεδα συγκέντρωσης 

E-3544/05 

Maria Matsouka Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πορεία εκτέλεσης του 
ελληνικού προϋπολογισµού 2005 

E-3545/05 

Gay Mitchell Χρηµατοδότηση έρευνας για τα βλαστικά κύτταρα E-3546/05 

Kathy Sinnott Πρόγραµµα αγροτικής συνταξιοδότησης E-3547/05 

Paul van Buitenen Η άποψη της Επιτροπής σχετικά µε την OLAF, η οποία δεν 
προώθησε µια υπόθεση στη βελγική δηµόσια εισαγγελική 
αρχή, υπό το πρίσµα της δέσµευσης για µηδενική ανοχή 

E-3548/05 

Ashley Mote Υπηρεσίες πληροφοριών - Neelie Kroes E-3549/05 

Ashley Mote Υπηρεσίες πληροφοριών - Danuta Hübner E-3550/05 

Ashley Mote Υπηρεσίες πληροφοριών - Benita Ferrero-Waldner E-3551/05 

Linda McAvan Προαγωγή της χρήσης στέατος ως φιλικού προς το 
περιβάλλον καυσίµου 

P-3552/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Alyn Smith Χορήγηση αντιστάθµισης για την παροχή δηµόσιας 
υπηρεσίας σε εναέριες ή θαλάσσιες συνδέσεις µε τις 
νησιωτικές περιοχές 

E-3553/05 

Chris Davies Προειδοποιήσεις στα πακέτα τσιγάρων E-3554/05 

Chris Davies Εικόνες προειδοποιήσεων σχετικά µε την υγεία στα πακέτα 
των τσιγάρων 

E-3555/05 

Chris Davies Χρήση ενέργειας από τα σύγχρονα τρένα E-3556/05 

Chris Davies Πρόωρη αποχώρηση των Επιτρόπων E-3557/05 

Chris Davies Οικιακές συσκευές σε κατάσταση αναµονής E-3558/05 

Jens-Peter Bonde Γεωργικές επιδοτήσεις P-3559/05 

Michl Ebner ∆ηλώσεις της Carla del Ponte P-3560/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Καθιέρωση αντισταθµιστικών µέτρων, λόγω της ένταξης 10 
νέων κρατών µελών στην ΕΕ την 1η Μαΐου 

E-3561/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Μελέτη της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας τόνου E-3562/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Μέλλον των κανονισµών προελεύσεως στις προνοµιακές 
συµφωνίες 

E-3563/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Επιστροφές για το ελαιόλαδο που χρησιµοποιείται στην 
κονσερβοποίηση ψαριών και θαλασσινών 

E-3564/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Πέµπτη υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Χονγκ Κονγκ E-3565/05 

Michl Ebner ∆ηλώσεις της Carla del Ponte E-3566/05 

Georgios Karatzaferis Αναστολή λειτουργίας σχολείων τσιγγανοπαίδων στην 
Αττική 

E-3567/05 

Ioannis Varvitsiotis Φύλαξη δεδοµένων τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών 

E-3568/05 

Kathy Sinnott Ελληνικές ενδοµεταφορές-καµποτάζ E-3569/05 

Ashley Mote ∆ηµοσιονοµικοί ;έλεγχοι και λογοδοσία E-3570/05 

Ashley Mote ∆ηµοσιονοµικοί έλεγχοι και λογοδοσία E-3571/05 

Ashley Mote ∆ηµοσιονοµικοί έλεγχοι και λογοδοσία E-3572/05 

Robert Goebbels Ελεύθερη κυκλοφορία των τυχερών παιχνιδιών E-3573/05 

Mario Borghezio Βλάβες στην υγεία των πολιτών από την επεξεργασία τεφλόν 
στις εγκαταστάσεις του Pondenzano (Πιατσένζα - Ιταλία) 

E-3574/05 

Lena Ek Η σηµασία της αιθανόλης για την απασχόληση, τη γεωργία, 
τη δασοκοµία, το περιβάλλον και τις µεταφορές στην ΕΕ 

E-3575/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Raül Romeva i Rueda Υποσαχάριοι µετανάστες στη Μελίγια P-3576/05 

Véronique Mathieu Πρόταση οδηγίας σχετικά µε την "παγίδευση" των ζώων 
COM(2004)532 τελ. 

P-3577/05 

José Ribeiro e Castro Kούβα - Η κατάσταση του Victor Rolando Arroyo P-3578/05 

Katerina Batzeli Η αύξηση του ΦΠΑ, της έµµεσης φορολόγησης και οι 
επιπτώσεις τους στο ελληνικό δηµόσιο έλλειµµα 

P-3579/05 

Carl Lang Άµυνα και επιβίωση της στρατιωτικής βιοµηχανίας στην 
Ευρώπη 

P-3580/05 

Véronique De Keyser Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας - νερό - οδηγία για τις 
υπηρεσίες 

P-3581/05 

Anne Van Lancker Χρήση της ολλανδικής γλώσσας στις συνεδριάσεις του 
Συµβουλίου 

P-3582/05 

Ana Mato Adrover Μελλοντικές δράσεις του Παρατηρητηρίου Κινδύνων E-3583/05 

Ana Mato Adrover Προώθηση της κινητικότητας των εργαζοµένων χάρη στο 
Europass 

E-3584/05 

Mogens Camre Απόφαση-πλαίσιο σχετικά µε τη συνεκτίµηση των 
καταδικαστικών αποφάσεων µεταξύ των κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

E-3585/05 

Michl Ebner ∆ηλώσεις της Carla del Ponte E-3586/05 

Michl Ebner ∆ηλώσεις της Carla del Ponte E-3587/05 

Michl Ebner Προβολή γερµανόφωνων ταινιών στο Νότιο Τιρόλο E-3588/05 

Michl Ebner Προβολή γερµανόφωνων ταινιών στο Νότιο Τιρόλο E-3589/05 

Michl Ebner Τέλη εξόφλησης τραπεζικής επιταγής E-3590/05 

Herbert Bösch Απόσυρση προγραµµατισµένων νοµοσχεδίων E-3591/05 

Konstantinos Hatzidakis Μέσα Μαζικών Μεταφορών στις πόλεις E-3592/05 

Georgios Karatzaferis ∆ηµοσιεύµατα για δωροδοκία υπουργού στην Ελλάδα E-3593/05 

Georgios Karatzaferis Παραβίαση κοινοτικής νοµοθεσίας εναντίον κοινοτικών 
υπηκόων στην Ελλάδα 

E-3594/05 

Georgios Karatzaferis Σενάρια απώλειας Κοινοτικών πόρων από το Γ΄ ΚΠΣ για την 
Ελλάδα 

E-3595/05 

Robert Kilroy-Silk Ίσα δικαιώµατα για τις γυναίκες E-3596/05 

Robert Kilroy-Silk Ίσα δικαιώµατα για τις γυναίκες E-3597/05 

Robert Kilroy-Silk Ίσα δικαιώµατα για τις γυναίκες E-3598/05 

Robert Kilroy-Silk Ανταγωνισµός - Ποδοσφαιρικά δικαιώµατα E-3599/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Robert Kilroy-Silk Ανταγωνισµός - Ποδοσφαιρικά δικαιώµατα E-3600/05 

Robert Kilroy-Silk Ανταγωνισµός - Ποδοσφαιρικά δικαιώµατα E-3601/05 

Robert Kilroy-Silk Ανταγωνισµός - Ποδοσφαιρικά δικαιώµατα E-3602/05 

Robert Kilroy-Silk Ανταγωνισµός - Ποδοσφαιρικά δικαιώµατα E-3603/05 

Marie-Line Reynaud Φ.Π.Α. - φόρος προστιθέµενης αξίας - µειωµένος 
συντελεστής - διατήρηση 

E-3604/05 

Jean Beaupuy Κανονισµός ΕΚ 1804/1999: οµοιοπαθητικά και 
φυτοθεραπευτικά φάρµακα 

E-3605/05 

Mario Mauro 7ο Πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα E-3606/05 

Cristiana Muscardini Υπερσιτισµός και προστασία των ζώων E-3607/05 

Cristiana Muscardini Αποδοχές και κόστος εργασίας E-3608/05 

Cristiana Muscardini Εισαγωγή επικίνδυνων τροφίµων από την Ανατολική Ασία E-3609/05 

Corien Wortmann-Kool Πρότυπο και έλεγχοι της οδικής µεταφοράς επικίνδυνων 
ουσιών 

E-3610/05 

Cristiana Muscardini Παράταση της µείωσης των συντελεστών ΦΠΑ στον τοµέα 
της κατοικίας 

P-3611/05 

Katerina Batzeli και Evangelia 
Tzampazi 

Ευρωπαϊκή ∆ύναµη Πολιτικής Προστασίας E-3612/05 

Claude Moraes Ένδεια καυσίµων E-3613/05 

Carl Lang Καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης E-3614/05 

Carl Lang Καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης E-3615/05 

Cristiana Muscardini Το Πεκίνο και ο κλοιός του ∆ιαδικτύου E-3616/05 

Cristiana Muscardini Λαθρεµπόριο τσιγάρων µε προέλευση από την Ουκρανία E-3617/05 

Cristiana Muscardini Απαγόρευση της σφαγής αλόγων E-3618/05 

Cristiana Muscardini Η Αλ Κάιντα στο ∆ιαδίκτυο E-3619/05 

Marco Rizzo Η κληµεντίνη της Σύβαρης E-3620/05 

Vittorio Agnoletto Σκληρή στάση της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας για τη 
χρήση του ∆ιαδικτύου 

E-3621/05 

Vittorio Agnoletto Σκληρή στάση της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας για τη 
χρήση του ∆ιαδικτύου 

E-3622/05 

Ilda Figueiredo ∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας E-3623/05 

Evangelia Tzampazi Εκποµπές ρύπων από καταλύτες αυτοκινήτων P-3624/05 

Jean Cottigny Προϋπολογισµός του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Βοήθειας 
στους Ενδεέστερους (PEAD) 

P-3625/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Monica Frassoni Κοινοτική χρηµατοδότηση για τη διάνοιξη σήραγγας Τορίνο-
Λιόνε 

P-3626/05 

Rosa Miguélez Ramos Χρήση ιχθυάλευρων και ιχθυελαίου σε ζωοτροφές 
µηρυκαστικών 

E-3627/05 

Rosa Miguélez Ramos Χρήση ιχθυελαίου σε τρόφιµα για ανθρώπινη κατανάλωση E-3628/05 

Joseph Muscat ∆ιαχείριση αποβλήτων E-3629/05 

John Bowis Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη θάλασσα E-3630/05 

Pierre Schapira Εξωτερικός λογιστικός έλεγχος του συστήµατος 
χρηµατοδότησης της EuropAid 

E-3631/05 

Pierre Schapira Κεφαλαιοποίηση της κεκτηµένης πείρας στα σχέδια 
συνεργασίας στην ανάπτυξη 

E-3632/05 

Bruno Gollnisch Τουρκικά κέρµατα / σύγχυση µε το ευρώ E-3633/05 

Michl Ebner ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία E-3634/05 

Michl Ebner ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία E-3635/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

∆ίκτυο ευρωπαϊκών θαλάσσιων οδών ταχείας κυκλοφορίας E-3636/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Έλεγχος ανιχνευσιµότητας στο εµπόριο της ΕΕ E-3637/05 

Erik Meijer Περιορισµός της ταυτόχρονης διερµηνείας σε ορισµένες 
επίσηµες γλώσσες της ΕΕ, επειδή από το 2004 τα κράτη µέλη 
χρησιµοποιούν για διαφορετικό σκοπό τους πόρους που 
προορίζονται για τη διερµηνεία 

E-3638/05 

 
 

_____________________



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

∆ελτίο 24.10.2005 - EL - PE 360.492 

32 

ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B6-0331/05)    27 και 28 Σεπτεµβρίου 2005 
 
 
21 ερωτήσεις  (άρθρo 109 τoυ Καvovισµoύ) 
 
 
Συvτάκτης Θέµα Aριθ. 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ   
 
 

 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Το πρόβληµα των αποβλήτων και η αντιµετώπισή του 

 
H-0659/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Εναρµόνιση της προσέγγισης των κρατών µελών για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας 

 
H-0661/05  

 
Chris DAVIES 

 
Ιστοσελίδα του Συµβουλίου Υπουργών 

 
H-0663/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Παρεµπόδιση της άσκησης του δικαιώµατος πρόσβασης σε 
έγγραφα του Συµβουλίου 

 
H-0665/05  

 
Nigel FARAGE 

 
Αλιευτικές συµφωνίες εταιρικής σχέσης 

 
H-0666/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Τα δικαιώµατα των µειονοτήτων στη Σερβία 

 
H-0668/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
∆ικαιώµατα ιδιοκτησίας θρησκευτικών µειονοτήτων στην 
Τουρκία 

 
H-0671/05  

 
James ALLISTER 

 
Τροµοκράτες του ΙΡΑ 

 
H-0673/05  

 
 
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ 
 
 

 
Albert MAAT 

 
Η διείσδυση µολυσµατικών επιζωοτιών στην ΕΕ 

 
H-0735/05  

 
Catherine STIHLER 

 
Αποζηµίωση επιβατών αεροπορικών µεταφορών 

 
H-0705/05  

 
Athanasios PAFILIS 

 
Σοβαρά προβλήµατα στην ασφάλεια των πτήσεων 

 
H-0756/05  
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ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο   
ΣΥΝΟ∆ΟΥ 
 
 
κα  HÜBNER 
 

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Ολοκλήρωση Εθνικού Κτηµατολογίου (Ε.Κ.) 

 
H-0669/05  

 
Georgios KARATZAFERIS 

 
Οµολογία αποτυχίας των ελληνικών αρχών στην επίτευξη των 
στόχων για απορρόφηση το 2005 

 
H-0682/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Κονδύλια ενίσχυσης της περιφερειακής πολιτικής 

 
H-0710/05  

  
κ. McCREEVY 
 

 
Jacques TOUBON 

 
Μελέτη στον τοµέα των παιγνίων στην εσωτερική αγορά 

 
H-0701/05  

 
Jelko KACIN 

 
Προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι εταιρείες τυχηρών 
παιγνίων στο πλαίσιο της προώθησης των δραστηριοτήτων 
τους σε άλλα κράτη µέλη 

 
H-0725/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Προστασία των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τις 
διασυνοριακές χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές 

 
H-0715/05  

  
κα FISCHER BOEL 
 

 
Bernd POSSELT 

 
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 για την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων -Karlsbader Oblaten (βάφλες 
Κάρλοβι Βάρι) 

 
H-0670/05  

 
Agnes SCHIERHUBER 

 
Olmützer Quargel ως "Προστατευόµενη Ονοµασία 
Προέλευσης" σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 
2081/92 

 
H-0687/05  

 
Zbigniew KUŻMIUK 

 
Η αγορά µαλακών καρπών στην Πολωνία 

 
H-0681/05  

 
Johan VAN HECKE 

 
Η είσπραξη ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων από 
µεγάλους γαιοκτήµονες µε τίτλους ευγενείας 

 
H-0690/05  

 
 
 

________________________ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ 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 
 

 
38 

 
8 

 
29 (*) 

 
10 

 
0 

 
0 

 
1 

 
κ. ALEXANDER 

 
Επιτροπή 
 

 
58 

 
13 

 
42 

 
11 

 
0 

 
1 

 
2 

 
κ. BARROT 
κα HÜBMER 
κ. McCREEVY 
κα FISCHER BOEL 

 
Σύνολο 

 
96 

 
21 

 
71 

 
21 

 
0 

 
1 

 
3 

 
 

 
 
 
 
(*) Οι απαντήσεις του Συµβουλίου απεστάλησαν στις 13.10.2005 αντί στις 28.09.2005 
      Η απάντηση στην ερώτηση 15. (H-0688/05) δεν διατίθεται ακόµη  
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1 
 

 
 
 

 
Αριθ. 

 
Αριθ. ΡΕ 

 
Συντάκτης 

 
Θέµα 

Ηµεροµηνία 
κατάθεσης 

Λήξη  
προθεσµίας 

 
Υπογραφές 

 
38/2005 

 
360.876 

 
Amalia SARTORI 

 
Καθιέρωση χαρτονοµισµάτων 1 και 2 ευρώ 

 
22.06.2005 

 
22.09.2005 

 
329 

 
 
39/2005 

 
361.247 

 
Alessandra Mussolini 

 
H διεύρυνση της ΕΕ 
 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
3 

 
40/2005 

 
361.448 

 
Alessandra Mussolini 

 
Ενεργειακοί πόροι και οι εναλλακτικές τεχνολογίες 
 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
13 

 

                                                      
1  Κατάσταση στις  29.09.2005 
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Αριθ. 
 
Αριθ. ΡΕ 

 
Συντάκτης 

 
Θέµα 

Ηµεροµηνία 
κατάθεσης 

Λήξη  
προθεσµίας 

 
Υπογραφές 

 
41/2005 

 
361.500 

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

 
Οι ρευµατοπάθειες 

 
05.07.2005 

 
05.10.2005 

 
 

405 

 
42/2005 

 
361.499 

 
Jean-Claude MARTINEZ 

 
Τρόποι εξόδου από την ευρωπαϊκή κρίση 

 
06.07.2005 

 
06.10.2005 

 
3 
 

 
43/2005 
 

 
363.288 

 
Jana BOBOŠIKOVÁ, Miloslav 
RANSDORF, Jaromír KOHLÍČEK, 
Sahra WAGENKNECHT και 
Bogdan GOLIK 
 

 
Καταδίκη της αµφισβήτηση της Συµφωνίας του 
Πότσδαµ 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
18 

 
44/2005 
 
 

 
363.289 

 
Christopher HEATON-HARRIS και 
Roger HELMER 
 

 
Το ελεύθερο εµπόριο 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
12 

 
45/2005 
 

 
363.290 

 
Chris DAVIES, Nigel FARAGE, 
Timothy KIRKHOPE, Jean 
LAMBERT και Gary TITLEY 
 

 
Το Συµβούλιο Υπουργών και ο µυστικός τρόπος 
νοµοθέτησης 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
126 
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Αριθ. 
 
Αριθ. ΡΕ 

 
Συντάκτης 

 
Θέµα 

Ηµεροµηνία 
κατάθεσης 

Λήξη  
προθεσµίας 

 
Υπογραφές 

 
46/2005 

 
363.332 

 
Elspeth Attwooll, Nigel Farage, 
Timothy Kirkhope, Jean Lambert και 
Gary Titley 
 

 
Τα δικαιώµατα των λεκτόρων ξένων γλωσσών - 
“lettori” – στα ιταλικά πανεπιστήµια 
 

 
12.9.2005 

 
12.12.2005 

 
14 

 
47/2005 

 
363.533 

 
James Allister 

 
Οι διεθνείς τροµοκράτες ("Colombia 3") 

 
19.9.2005 

 
19.12.2005 

 
5 

 
48/2005 

 
363.784 

 
Richard Corbett 

 
Νοσήµατα του αναπνευστικού 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
38 

 
49/2005 

 
363.785 
 

 
Richard Corbett 

 
Ευρωπαϊκός οδηγός πόλεων 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
29 

 
50/2005 

 
363.786 

 
Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, 
Karin Riis-Jørgensen, Gérard Onesta 
και Vasco Graça Moura 

 
Τηλεφωνική γραµµή άµεσης βοήθειας για παιδιά 
στην Ευρώπη 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
101 
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Αριθ. 
 
Αριθ. ΡΕ 

 
Συντάκτης 

 
Θέµα 

Ηµεροµηνία 
κατάθεσης 

Λήξη  
προθεσµίας 

 
Υπογραφές 

 
51/2005 

 
363.291 

 
Silvana Koch-Mehrin 

 
Η χρηµατοοικονοµική διαφάνεια των ΜΚΟ και των 
κοινωνικών εταίρων 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
36 

 
52/2005 

 
363.787 

 
David Martin, Paulo Casaca, Peter 
Skinner, Terence Wynn και Robert 
Evans 

 
Η αυξανόµενη διεθνή ανησυχία για την εκτροφή 
αρκούδας για την χολή της στην Κίνα 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
25 

 
53/2005 

 

 
364.038 

 
Charles Tannock, Jana Hybášková, 
Marek Siwiec, André Brie και 
Frédérique Ries 

 
Η αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
35 

 
54/2005 

 
364.049 

 
Den Dover et Kathy Sinnott 

΄Εκκληση προς τα κράτη µέλη για την εφαρµογή 
µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στον οικοδοµικό τοµέα 
 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
22 

 
55/2005 

 
364.050 

 
Den Dover et Kathy Sinnott 

 
Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
22 

 
 

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

 
 

 
Συντάκτης 
 

 
Θέµα 

 
Επιτροπή 

 
Ηµεροµηνία 

 
∆ιαδικασία 

Pflüger Tobias 
(GUE/NGL) 
 

Μια αναπτυξιακή στρατηγική για την 
Αφρική 

AFET (Γ) 
 

20/09/2005 2005/2142(INI) 

Koch-Mehrin 
Silvana (ALDE) 
 

Οι θεσµικές πτυχές της δηµιουργίας 
µιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την 
εξωτερική δράση 
 

BUDG (Γ) 
 

09/06/2005 2004/2207(INI) 

Lewandowski 
Janusz (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

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

BUDG (Γ) 
 

26/10/2004 2004/0221(CNS) 

Hökmark Gunnar 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Η µεταρρύθµιση των κρατικών 
ενισχύσεων 2005-2009 
 

ECON (Ο) 
 

04/10/2005 2005/2165(INI) 

Batzeli Katerina 
(PSE) 
 

Εφαρµογή του ευρωπαϊκού χάρτη για 
τις µικρές επιχειρήσεις 
 

ECON (Γ) 
 

21/09/2005 2005/2123(INI) 

Hughes Stephen 
(PSE) 
 

Πρόσβαση στην αγορά λιµενικών 
υπηρεσιών 

EMPL (Γ) 
 

15/03/2005 2004/0240(COD) 

Blokland Johannes 
(IND/DEM) 
 

Μπαταρίες και συσσωρευτές καθώς 
και χρησιµοποιηµένες µπαταρίες και 
συσσωρευτές 
 

ENVI (Ο) 
 

14/09/2005 2003/0282(COD) 

Korhola Eija-Riitta 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ρύθµιση για την εφαρµογή της 
Σύµβασης του Århus στα θεσµικά και 
λοιπά όργανα της ΕΚ 
 

ENVI (Ο) 
 

03/10/2005 2003/0242(COD) 

Maštálka Jiří 
(GUE/NGL) 
 

Ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης 
ναρκωτικών και τοξικοµανίας 
(αναδιατύπωση) 
 

ENVI (Γ) 
 

22/09/2005 2005/0166(COD) 

Bauer Edit (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

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

FEMM (Γ) 
 

15/09/2005 2005/2146(INI) 

Bozkurt Emine 
(PSE) 
 

Υπηρεσία θεµελιωδών δικαιωµάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

FEMM (Γ) 
 

04/10/2005 2005/0124(CNS) 
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Συντάκτης 
 

 
Θέµα 

 
Επιτροπή 

 
Ηµεροµηνία 

 
∆ιαδικασία 

Breyer Hiltrud 
(Verts/ALE) 
 

Ταξινόµηση, επισήµανση έγκριση και 
περιορισµοί για τα χηµικά προίόντα - 
REACH (τροπ. οδ. 67/548/EΚ) 
 

FEMM (Γ) 
 

24/09/2004 2003/0257(COD) 

Lucas Caroline 
(Verts/ALE) 
 

Προοπτικές για εµπορικές σχέσεις 
µεταξύ της ΕΕ και της Κίνας 

INTA (Ο) 
 

03/02/2005 2005/2015(INI) 

Rothe Mechtild 
(PSE) 
 

Ενεργειακή απόδοση στις τελικές 
χρήσεις 
 

ITRE (Ο) 
 

27/09/2005 2003/0300(COD) 

Berger Maria (PSE) 
 

Αίτηση άρσης της βουλευτικής 
ασυλίας του κ. Vladimír Železný 
 

JURI (Ο) 
 

07/10/2004 2004/2173(IMM) 

Fourtou Janelly 
(ALDE) 
 

Ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για 
την καταστολή των προσβολών κατά 
της διανοητικής ιδιοκτησίας 
 

JURI (Ο) 
 

15/09/2005 2005/0128(CNS) 

Speroni Francesco 
Enrico (IND/DEM) 
 

Αίτηση άρσης της βουλευτικης 
ασυλίας του κ. J-C Marchiani 

JURI (Ο) 
 

15/09/2005 2005/2176(IMM) 

Wallis Diana 
(ALDE) 
 

Επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη 
µέλη δικαστικών και εξώδικων 
πράξεων σε αστικές ή εµπορικές 
υποθέσεις 
 

JURI (Ο) 
 

15/09/2005 2005/0126(COD) 

Zingaretti Nicola 
(PSE) 
 

Ποινικά µέτρα µε στόχο τη 
διασφάλιση του σεβασµού των 
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας 
 

JURI (Ο) 
 

15/09/2005 2005/0127(COD) 

Berger Maria (PSE) 
 

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

JURI (Γ) 
 

15/09/2005 2005/2146(INI) 

Lechner Kurt 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ταξινόµηση, επισήµανση έγκριση και 
περιορισµοί για τα χηµικά προίόντα - 
REACH (τροπ. οδ. 67/548/EΚ) 
 

JURI (Γ) 
 

07/10/2004 2003/0257(COD) 
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Συντάκτης 
 

 
Θέµα 

 
Επιτροπή 

 
Ηµεροµηνία 

 
∆ιαδικασία 

López-Istúriz 
White Antonio 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Πρότυπα µη βάναυσης παγίδευσης για 
ορισµένα είδη ζώων 

JURI (Γ) 
 

13/07/2005 2004/0183(COD) 

López-Istúriz 
White Antonio 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

αέρια του φαινοµένου του 
θερµοκηπίου 

JURI (Γ) 
 

13/07/2005 2003/0189A(COD) 

Alvaro Alexander 
Nuno (ALDE) 
 

Πλοροφορίες σχετικά µε τον εντολέα 
που συνοδεύουν τις µεταβιβάσεις 
κεφαλαίων 
 

LIBE (Ο)
 

13/10/2005 2005/0138(COD) 

Brepoels Frederika 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ενίσχυση της διασυνοριακής 
αστυνοµικής συνεργασίας σε διεθνείς 
εκδηλώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

LIBE (Ο)
 

04/10/2005 2005/0804(CNS) 

Cashman Michael 
(PSE) 
 

Απλουστευµένο καθεστώς ελέγχου 
των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα 
 

LIBE (Ο)
 

04/10/2005 2005/0158(COD) 

Cashman Michael 
(PSE) 
 

Απλουστευµένο καθεστώς για τον 
έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά 
σύνορα βασιζόµενο στη µονοµερή 
αναγνώριση από τα κράτη µέλη 
ορισµένων τίτλων διαµονής που 
εκδίδονται από την Ελβετία και το 
Λίχτενσταϊν 
 

LIBE (Ο)
 

04/10/2005 2005/0159(COD) 

Gál Kinga (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Υπηρεσία θεµελιωδών δικαιωµάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

LIBE (Ο)
 

14/09/2005 2005/0124(CNS) 

Kósáné Kovács 
Magda (PSE) 
 

Υπηρεσία θεµελιωδών δικαιωµάτων, 
δραστηριότητες σχετικές µε τον τίτλο 
VΙ της συνθήκης 
 

LIBE (Ο)
 

14/09/2005 2005/0125(CNS) 

Roure Martine 
(PSE) 
 

Συµφωνία µε την οποία επεκτείνονται 
στη ∆ανία τα κριτήρια καθορισµού 
του κράτους µέλους που είναι αρµόδιο 
για την αίτηση ασύλου και τη 
δηµιουργία του συστήµατος 
«Eurodac» 
 

LIBE (Ο)
 

10/01/2005 2004/0205(CNS) 
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Συντάκτης 
 

 
Θέµα 

 
Επιτροπή 

 
Ηµεροµηνία 

 
∆ιαδικασία 

Roure Martine 
(PSE) 
 

Κοινή αξιοποίηση των αξιωµατικών 
συνδέσµων που τοποθετούνται στο 
εξωτερικό από τις υπηρεσίες επιβολής 
του νόµου των κρατών µελών 
 

LIBE (Ο)
 

13/10/2005 2005/0808(CNS) 

Weber Manfred 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Κοινοί κανόνες και διαδικασίες 
σχετικά µε την επιστροφή των πολιτών 
τρίτων χωρών που διαµένουν 
παράνοµα 
 

LIBE (Ο)
 

14/09/2005 2005/0167(COD) 

Zappalà Stefano 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Θεώρηση διαβατηρίου για τους 
χειµερινούς ολυµπιακούς και 
παραολυµπιακούς του 2006 στο 
Τορίνο 
 

LIBE (Ο)
 

04/10/2005 2005/0169(COD) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

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

LIBE (Γ) 
 

04/10/2005 2005/2146(INI) 

Kindermann Heinz 
(PSE) 
 

Υγειονοµική πολιτική για τα ζώα 
υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα 
τους 
 

PECH 
(Ο) 
 

15/09/2005 2005/0153(CNS) 

Kindermann Heinz 
(PSE) 
 

∆απάνες στον κτηνιατρικό τοµέα PECH 
(Ο) 
 

15/09/2005 2005/0154(CNS) 

Fourtou Janelly 
(ALDE) 
 

Εφαρµογή νόµου σχετικά µε τη 
ρύθµιση των πολεοδοµικών 
δραστηριοτήτων (LRAU) (ΑΝΑΦ. 
609/2003) 
 

PETI (Ο) 
 

17/03/2005 2004/2208(INI) 

Železný Vladimír 
(IND/DEM) 
 

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

REGI (Γ) 
 

05/10/2005 2005/2146(INI) 

Costa Paolo 
(ALDE) 
 

Συµφωνία ΕΚ/Αζερµπαϊτζάν για 
ορισµένες πτυχές των εναέριων 
υπηρεσιών 
 

TRAN 
(Ο) 
 

15/03/2005 2005/0011(CNS) 

Wiersma Jan 
Marinus (PSE) 
 

Φορολόγηση των οχηµάτων ιδιωτικής 
χρήσης 

TRAN 
(Γ) 
 

14/09/2005 2005/0130(CNS) 

________________________ 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Εκθέσεις και Ανακοινώσεις  
 
 
Θέµα 
 

Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

Έκθεση της Επιτροπής: Πρώτη έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 για την ασφάλεια της πολιτικής 
αεροπορίας 
 

TRAN 
 

COM(2005)0428 

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο για την εφαρµογή από τα κράτη µέλη της οδηγίας του 
Συµβουλίου 95/50/ΕΚ σχετικά µε τις ενιαίες διαδικασίες στον τοµέα του 
ελέγχου των οδικών µεταφορών επικινδύνων εµπορευµάτων 
 

TRAN 
ENVI 
 

COM(2005)0430 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Ανάπτυξη κοινού εναερίου χώρου µε την 
Ουκρανία 
 

TRAN 
 

COM(2005)0451 

Έκθεση της Επιτροπής: Πρώτη ετήσια έκθεση προόδου σχετικά µε το 
ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων και την επισκόπηση του κοινοτικού 
κεκτηµένου 

JURI 
IMCO 
LIBE 
 

COM(2005)0456 

(*) Communication de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil relative à l'opportunité d'établir des règles à l'échelle européenne 
pour des niveaux plus détaillés dans la nomenclature (NUTS) 
 

REGI 
 

COM(2005)0473 

(*) Commission staff working paper : Annex to the Communication 
from the Commission to the Council and the european Parliament 
"Thematic Strategy on air pollution" 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
AGRI 
 

SEC(2005)1132 

(*) Commission staff working paper : Annex to The Communication on 
Thematic Strategy on Air Pollution and The Directive on "Ambient Air 
Quality and Cleaner Air for Europe" - Impact Assessment 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
AGRI 
 

SEC(2005)1133 

(*) Commission staff working document : Annex to the Communication 
from the Commission "Reducing the Climate Change Impact of 
Aviation" - Impact Assessment 
 

ENVI 
ECON 
TRAN 
 

SEC(2005)1184 

(*) Commission staff working document : Annex to the communication 
from the Commission "i2010 digital libraries" 

CULT 
ITRE 
JURI 
 

SEC(2005)1194 
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Θέµα 
 

Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

(*) Commission staff working document : Annex to the communication 
from the Commission "i2010 digital libraries" - Questions for online 
consultation 
 

CULT 
ITRE 
JURI 
 

SEC(2005)1195 

(*) Commission staff working Document -Annex to the Communication 
from the Commission : Implementing the Community Lisbon 
Programme: A policy framework to strengthen EU manufacturing - 
Towards a more integrated approach for industrial policy - 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
JURI 
 

SEC(2005)1215 

(*) Commission staff working Document - Annex to the  
Communication from the Commission Implementing the Community 
Lisbon Programme : A policy framework to strengthen EU 
manufacturing - Towards a more integrated approach for industrial 
policy - European Industry: A Sectoral Overview 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
JURI 
 

SEC(2005)1216 

(*) Commission staff working Document - Annex to the Communication 
from the Commission “Implementing the Community Lisbon 
Programme : A policy framework to strengthen EU manufacturing - 
Towards a more integrated approach for industrial policy - 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
JURI 
 

SEC(2005)1217 

 
 
 
*#* Τα έγγραφα αυτά δεν διατίθενται στην ελληνική γλώσσα  
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 
 
 

∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
 
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβίβασε στις 21 Σεπτεµβρίου 2005 στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο προς ενηµέρωση επικυρωµένο αντίγραφο της απόφασης σχετικά µε τον διορισµό των 
 
 
 - Irena BORUTA 
 - Stéphane GERVASONI 
 - Heikki KANNINEN 
 - Horstpeter KREPPEL 
 - Paul J. MAHONEY 
 - Χαρίσιου ΤΑΓΑΡΑ 
 - Sean VAN RAEPENBUSCH 
 
 
ως δικαστών στο ∆ικαστήριο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 

_________________________ 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
 
101/2005 
 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε την κατάσταση στη Σοµαλία 

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεµβρίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υποστηρίζει πλήρως τον Πρωθυπουργό της Μεταβατικής Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης 
της Σοµαλίας και την πρωτοβουλία του, όπως αναφέρεται στην επιστολή του της 13ης Σεπτεµβρίου προς τους 
εγκατεστηµένους στο Μογκαντίσου υπουργούς, να αρχίσει κατόπιν διαβουλεύσεων, να συγκαλεί τακτικά 
Υπουργικά Συµβούλια στο Μογκαντίσου. Αυτό αποτελεί µια πρωτοβουλία που λαµβάνει η ίδια η Σοµαλία και η 
ΕΕ προτρέπει τους υπουργούς στο Μογκαντίσου να ανταποκριθούν θετικά. Η ΕΕ σηµειώνει µε ευχαρίστηση ότι η 
διεθνής κοινότητα των δωρητών συµφώνησε να παράσχει χρηµατοδότηση για την πρωτοβουλία αυτή. 
 
Η ΕΕ πιστεύει ότι αυτό αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό βήµα για την επίλυση των εκκρεµών ζητηµάτων που 
αντιµετωπίζουν τα Μεταβατικά Οµοσπονδιακά Θεσµικά Όργανα και για την προώθηση ενός διαλόγου όντως 
χωρίς οποιουσδήποτε αποκλεισµούς. Η ΕΕ προτρέπει όλους τους Σοµαλούς να επωφεληθούν την ευκαιρία που 
προσφέρει αυτή η πρωτοβουλία, και τονίζει την ανάγκη όλες οι πλευρές να θέσουν κατά µέρος οποιεσδήποτε 
διαφορές (αποφεύγοντας ιδίως την όποια απειλή βίαιων συγκρούσεων) ώστε να εξασφαλιστεί ότι το υπουργικό 
Συµβούλιο, το Κοινοβούλιο και άλλοι βασικοί ενδιαφερόµενοι φορείς της Σοµαλίας θα εργαστούν από κοινού 
κατά τρόπο διαφανή και χωρίς αποκλεισµούς. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, εξακολουθεί να ανησυχεί µε τις πρόσφατες αναφορές σε στρατιωτικές 
δραστηριότητες και εµπρηστικές δηλώσεις (ιδίως από ακραία στοιχεία) και τη συνακόλουθη αύξηση της έντασης 
στη Σοµαλία. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ υποστηρίζει πλήρως τη δήλωση της 8ης Σεπτεµβρίου του Ειδικού 
Αντιπροσώπου του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ για τη Σοµαλία, Francois Lonseny Fall, ότι δεν µπορεί να 
υπάρξει στρατιωτική λύση στα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν τα Οµοσπονδιακά Θεσµικά Όργανα της 
Σοµαλίας. 
 
Η διεθνής κοινότητα έχει επενδύσει πολλά στη διαδικασία συµφιλίωσης που αφορά τη Σοµαλία και εξακολουθεί 
να είναι πρόθυµη να υποστηρίξει τα Μεταβατικά Οµοσπονδιακά Θεσµικά Όργανα στις προσπάθειές τους να 
αποκαταστήσουν και πάλι στη Σοµαλία ένα λειτουργικό κράτος. Ωστόσο, οποιαδήποτε επιστροφή στη βία θα 
ανακόψει αναπόφευκτα τη διαδικασία συµφιλίωσης και θα ανατρέψει την πρόοδο που έχει σηµειωθεί. 
 
Η ΕΕ εποµένως καλεί όλα τα µέρη να απέχουν από στρατιωτικές προετοιµασίες, να αποφεύγουν να κάνουν 
εµπρηστικές δηλώσεις και να είναι προσηλωµένα στην ειρηνική επίλυση των διαφορών τους µέσω ενός διαλόγου 
χωρίς αποκλεισµούς. Θα πρέπει, ιδίως, η σύσταση της όποιας εθνικής στρατιωτικής δύναµης της Σοµαλίας να 
πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο ενός Εθνικού Προγράµµατος Ασφαλείας και Σταθεροποίησης το οποίο θα 
καταρτίσει το Εθνικό Συµβούλιο Ασφαλείας, σύµφωνα µε την ∆ήλωση του Προέδρου του Συµβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωµένων Εθνών της 14ης Ιουλίου 2005. 
 
Εν κατακλείδι, η ΕΕ επαναλαµβάνει ότι ο Μεταβατικός Οµοσπονδιακός Χάρτης και τα Θεσµικά Όργανα που 
έχουν συσταθεί από τη ∆ιάσκεψη Εθνικής Συµφιλίωσης της Σοµαλίας αποτελούν το µόνο πλαίσιο εντός του 
οποίου η διεθνής κοινότητα είναι σε θέση να υποστηρίξει τη διακυβέρνηση της Σοµαλίας που τώρα προβάλλει 
στον ορίζοντα. 
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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 Βοσνία-Ερζεγοβίνη, πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, 
Λιχτενστάϊν 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. 
 
 

_________________________ 
 
 
102/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τις κοινοβουλευτικές και επαρχιακές εκλογές της 18ης Σεπτεµβρίου 2005 στο Αφγανιστάν 

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεµβρίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τη διεξαγωγή των κοινοβουλευτικών και επαρχιακών 
εκλογών της 18ης Σεπτεµβρίου 2005 στο Αφγανιστάν. 
 
Ο αφγανικός λαός έδειξε και πάλι τη σαφή του υποστήριξη σε ένα δηµοκρατικό µέλλον. Η ΕΕ χαιρετίζει το σθένος 
τόσο των χιλιάδων ανθρώπων που κατήλθαν ως υποψήφιοι παρά τον εκφοβισµό και τις απειλές κατά της ζωής 
τους όσο και των εκατοµµυρίων αφγανών που άσκησαν το δικαίωµα της ψήφου. Αυτή η συµµετοχή και η γενικά 
ειρηνική διεξαγωγή των εκλογών αποτελούν αψευδή µάρτυρα της αποφασιστικότητας του αφγανικού λαού να δει 
τη χώρα του στο δρόµο της προκοπής. 
 
Η ΕΕ εκφράζει ειδικότερα την ικανοποίησή της για τη συµµετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της εκλογικής 
διαδικασίας. Μολονότι η διαδικασία αυτή δεν θα µπορούσε εκ των πραγµάτων να είναι άψογη µε δεδοµένες τις 
επικρατούσες συνθήκες, η ίδια η διοργάνωση απετέλεσε τεράστιο επίτευγµα. Η ΕΕ καλεί όλους τους υποψηφίους 
να αναµείνουν µε ηρεµία την ετυµηγορία και να σεβαστούν τα επίσηµα τελικά αποτελέσµατα. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε τη µεγαλύτερη διεθνή αποστολή παρατηρητών στις εκλογές αυτές µε επικεφαλής 
την κα Emma Bonino. Η ανάπτυξη της αποστολής παρατηρητών καθώς και η σηµαντική χρηµατοδοτική 
υποστήριξη της ΕΕ για τη διοργάνωση των εκλογών υπογραµµίζουν τη συνεχή προσήλωση της ΕΕ σε ένα 
Αφγανιστάν µε πλήρη δηµοκρατία, σταθερότητα και ευηµερία, απαλλαγµένο από την τροµοκρατία, τον 
εξτρεµισµό, τον εκφοβισµό και τη βία. 
 
Η ΕΕ και τα κράτη µέλη της αισθάνονται υπερηφάνεια που συνδράµουν στην εγκαθίδρυση του αφγανικού 
κοινοβουλίου και προσδοκούν ότι αυτό θα διαδραµατίσει ενεργό και εποικοδοµητικό ρόλο στην ενίσχυση της 
δηµοκρατικής τάξης στο Αφγανιστάν. 
 
 

_________________________ 
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103/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε τη Γουινέα-Μπισάου 
Βρυξέλλες, 19 Σεπτεµβρίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει ότι η τελετή ορκωµοσίας του εκλεγέντος Προέδρου της χώρας, Στρατηγού Joao 
Bernardo Nino Vieira, θα λάβει χώρα την 1η Οκτωβρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευελπιστεί ότι η τελετή θα 
διεξαχθεί όπως έχει προγραµµατισθεί, ήσυχα και ειρηνικά. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει τη σπουδαιότητα της πολιτικής και θεσµικής σταθερότητας της Γουινέας-
Μπισάου, σταθερότητας που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της υποστήριξης και βοήθειας από 
τη διεθνή κοινότητα και για την ανάπτυξη των σχέσεων της χώρας µε τους διεθνείς οικονοµικούς οργανισµούς. Η 
εγγύηση της συνέχειας της πολιτικής που θα ασκηθεί στον οικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό τοµέα θα είναι 
ζωτικής σηµασίας στο πλαίσιο της Επείγουσας Μεταπολεµικής Βοήθειας (EPCA) και προκειµένου να εξασφαλισθεί 
η επιτυχία της στρογγυλής τράπεζας των δωρητών που θα πραγµατοποιηθεί τον Νοέµβριο. 
 
Στη συνάρτηση αυτή, και για να διασφαλισθεί η σταθερότητα στη Γουινέα-Μπισάου, πρέπει όλα τα εµπλεκόµενα 
στην πολιτική διαδικασία της χώρας µέρη να σεβαστούν πλήρως τις δηµοκρατικές εντολές που έλαβαν οι 
εκλεγείσες αρχές και να δεσµευτούν ότι θα προχωρήσουν σε θεσµική συνεργασία. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία1, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία-Μαυροβούνιο, οι χώρες ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν 
και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία της 
Μολδαβίας προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 

__________________________ 
 
 
 
104/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε τις εξαµερείς συνοµιλίες 
Βρυξέλλες, 19 Σεπτεµβρίου 2005 

 
Η ΕΕ υποδέχεται µε ικανοποίηση την κοινή δήλωση των συµµετεχόντων στις εξαµερείς συνοµιλίες. Συγκεκριµένα, 
σηµειώνουµε τη νέα δέσµευση της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κορέας να παραιτηθεί από τα πυρηνικά όπλα και το 
σύνολο των υφισταµένων πυρηνικών της προγραµµάτων, καθώς και τη δέσµευσή της να προσχωρήσει εκ νέου στη 
Συνθήκη περί µη διάδοσης. Αναµένουµε µε ενδιαφέρον την ταχεία εφαρµογή των δεσµεύσεων αυτών και τη 
θέσπιση πραγµατικών µηχανισµών ελέγχου. 
 
Η ΕΕ υποστηρίζει τις εξαµερείς συνοµιλίες από την αρχή και είναι πρόθυµη να παράσχει την υποστήριξή της µε 
κάθε δυνατό µέσο. Εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συνεργασία και την ευελιξία την οποία επέδειξαν οι 
συµµετέχοντες και επικροτεί τις προσπάθειες της Κίνας η οποία φιλοξένησε τις συνοµιλίες. 
 
 

__________________________ 

                                                      
1 Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
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105/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το Σουδάν 

Βρυξέλλες, 23 Σεπτεµβρίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει το σχηµατισµό της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, που ανακοινώθηκε στις 20 
Σεπτεµβρίου 2005. Πρόκειται για σηµαντικό και ιστορικό βήµα προς την κατεύθυνση της ειρήνης στο Σουδάν. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει το Εθνικό Κόµµα του Κογκρέσου και το Λαϊκό Απελευθερωτικό Κίνηµα του Σουδάν 
για το θάρρος το οποίο επέδειξαν διασφαλίζοντας την πρόοδο της εφαρµογής της συνολικής συµφωνίας ειρήνης 
και παρατηρεί µε ικανοποίηση ότι και άλλα πολιτικά κόµµατα εκπροσωπούνται στα πλαίσια της κυβέρνησης 
αυτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τώρα την κυβέρνηση εθνικής ενότητας να προωθήσει ταχέως και άλλες πτυχές 
της συνολικής συµφωνίας ειρήνης, ιδίως αρχίζοντας από τη συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης για την 
παρακολούθηση αυτής της προόδου.  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για την έναρξη στις 15 Σεπτεµβρίου 2005 στην 
Αµπούτζα των προπαρασκευαστικών εργαστηρίων της προσεχούς φάσης των συνοµιλιών για την ενδοσουδανική 
ειρήνη όσον αφορά το Νταρφούρ, οι οποίες διεξάγονται υπό την αιγίδα της Αφρικανικής Ένωσης. Απευθύνει 
έκκληση σε όλα τα µέρη να συµµετάσχουν στις προσεχείς διαπραγµατεύσεις χωρίς προκαταρκτικούς όρους, να 
διαπραγµατευθούν µε ευελιξία και καλή πίστη, µε στόχο να καταλήξουν λίαν προσεχώς σε συµφωνία για µια 
δίκαιη και διαρκή ειρήνη για το Νταρφούρ. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει, εξάλλου, τη βαθιά ανησυχία που τις προκαλούν οι πρόσφατες εκθέσεις σχετικά µε 
βίαιες συγκρούσεις στο Νταρφούρ, στις οποίες εµπλέκονται προφανώς µέλη ένοπλων κινηµάτων, η κυβέρνηση του 
Σουδάν και παραστρατιωτικές αραβικές οµάδες, µεταξύ άλλων και εντελώς πρόσφατα στην ανατολική πλευρά του 
Djebel Marra και της Sheiria, νότια του Νταρφούρ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα αντιµαχόµενα µέρη να 
συγκρατήσουν τους µαχητές τους και να φροντίσουν ώστε οι δυνάµεις τους να τηρούν το διεθνές δίκαιο, τη 
συµφωνία κατάπαυσης του πυρός της Ντζαµένα και τα πρωτόκολλα της Αµπούτζα. Όλοι οι εµπλεκόµενοι έχουν 
καθήκον να βρουν ειρηνική λύση στη διένεξη και δεν θα γίνει ανεκτή καµία απόπειρα υπονόµευσης της 
διαδικασίας ειρήνευσης της Αµπούτζα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει ότι η αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης 
στο Σουδάν θα ολοκληρώνει σύντοµα την έρευνά της για τα πρόσφατα γεγονότα.  
 
Κατόπιν των πρόσφατων εκθέσεων που καταρτίστηκαν από το Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει επίσης τη σηµαντική αύξηση των απαγωγών, των πράξεων παρενόχλησης, 
εκβιασµών και λεηλασιών, και παρατηρεί ότι οι πράξεις αυτές υπονοµεύουν σοβαρά την προώθηση της 
ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία είναι ζωτικής σηµασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί, συνεπώς, όλα τα µέρη, και 
ιδιαίτερα το «Κίνηµα /Στρατό Απελευθέρωσης του Σουδάν» (SLM/A) να συγκρατήσουν τους µαχητές τους και να 
φροντίσουν ώστε οι δυνάµεις τους να συµµορφώνονται προς το διεθνές δίκαιο.  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει τη σηµασία που αποδίδει στη ρύθµιση όλων των διενέξεων που συνεχίζονται 
στη χώρα, συµπεριλαµβανοµένου του Νταρφούρ, στην εφαρµογή της συνολικής συµφωνίας ειρήνης και στη 
δηµιουργία ενός ειρηνικού, ευηµερούντος και δηµοκρατικού Σουδάν. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία *, οι χώρες της 
διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, 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, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης.  

_____________________________ 
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106/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
µε την οποία καταδικάζονται οι πράξεις των Τίγρεων 
για την απελευθέρωση του Ταµίλ Εελάµ (LTTE) 

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεµβρίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει το γεγονός ότι οι Τίγρεις για την απελευθέρωση του Ταµίλ Εελάµ (LTTE) 
εξακολουθούν να προσφεύγουν σε πράξεις βίας και τροµοκρατίας. Η επιδίωξη πολιτικών στόχων µε τέτοιες, 
εντελώς απαράδεκτες, µεθόδους, αµαυρώνει το όνοµα και την αξιοπιστία των Τίγρεων ως συνοµιλητών σε 
διαπραγµατεύσεις και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ειρηνευτική διαδικασία που τόσο επιθυµεί ο λαός της Σρι 
Λάνκα. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει και πάλι την ειδεχθή δολοφονία του Υπουργού Εξωτερικών κ. Lakshman 
Kadirgamar, αλλά και πολλών άλλων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες εβδοµάδες στη Σρι Λάνκα. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση µελετά ενεργά τη δυνατότητα να συµπεριληφθούν επισήµως οι Τίγρεις στον πίνακα 
τροµοκρατικών οργανώσεων. Προς το παρόν αποφάσισε, από αυτή τη στιγµή και µέχρι νεωτέρας διαταγής, να µη 
γίνονται πλέον δεκτές σε κανένα κράτος µέλος αντιπροσωπείες των Τίγρεων. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συµφώνησε επίσης ότι, αν χρειαστεί, κάθε κράτος µέλος θα λάβει σε εθνικό επίπεδο 
συµπληρωµατικά µέτρα για να εµποδίσει τις παράνοµες ή ανεπιθύµητες δραστηριότητες (ιδίως κατάθεση 
χρηµάτων και διάδοση προπαγάνδας) των Τίγρεων, των συγγενών οργανώσεων και των γνωστών οπαδών τους. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάλλου ανησυχεί σοβαρά από το γεγονός ότι οι Τίγρεις εξακολουθούν τη στρατολόγηση και 
κατακράτηση παιδιών, και τους υπενθυµίζει ότι τίποτα δεν µπορεί να δικαιολογήσει την επαίσχυντη αυτή τακτική. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δράττεται της ευκαιρίας για να υπογραµµίσει τη δήλωση στην οποία προέβησαν στις 19 
Σεπτεµβρίου στο Τόκιο οι Συµπρόεδροι της ∆ιάσκεψης των ∆ωρητών, µε την οποία καλούνται οι Τίγρεις να 
λάβουν αµέσως δηµόσια µέτρα για να εκφράσουν την προσήλωσή τους στην ειρηνευτική διαδικασία και τη 
βούλησή τους για αλλαγή. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί από όλες τις εµπλεκόµενες πλευρές της Σρι Λάνκα να επιδείξουν κατά την επερχόµενη 
προεκλογική περίοδο θέληση και αίσθηµα ευθύνης στο θέµα της ειρηνευτικής διαδικασίας και να απόσχουν κάθε 
πράξης που θα µπορούσε να βάλει σε κίνδυνο την ειρηνική και πολιτική διευθέτηση της σύρραξης. 
 
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 επίσης 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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107/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε την κατάσταση των πολιτικών κρατουµένων 

Jose Daniel Ferrer Garcia, Victor Rolando Arroyo και Felix Navarro 
Βρυξέλλες, 29 Σεπτεµβρίου 2005 

 
Η ΕΕ έχει λάβει υπό σηµείωση και ανησυχεί σοβαρά για την κατάσταση των πολιτικών κρατουµένων Jose Daniel 
Ferrer Garcia, Victor Rolando Arroyo και Felix Navarro, των οποίων η υγεία είναι εξαιρετικά κακή λόγω των 
απεργιών πείνας στις οποίες έχουν προβεί σε διαµαρτυρία για τις συνθήκες φυλάκισής τους. 

Η ΕΕ κάνει έκκληση στις αρχές της Κούβας να αναλάβουν αµέσως δράση για τη βελτίωση των συνθηκών 
φυλάκισης αυτών των ατόµων, καθώς και άλλων πολιτικών κρατουµένων οι οποίοι κρατούνται υπό συνθήκες που 
απέχουν πολύ από τους ελάχιστους κανόνες των Ηνωµένων Εθνών για τη µεταχείριση των κρατουµένων. 

Η ΕΕ επαναλαµβάνει το επείγον αίτηµά της προς την Κούβα να αφήσει άνευ όρων ελεύθερους όλους τους 
πολιτικούς κρατουµένους που βρίσκονται ακόµη στη φυλακή. 

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, οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 

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

____________________________ 
108/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

σχετικά µε τη Λευκορωσία εξ αφορµής των διώξεων εις βάρος της ανεξάρτητης εφηµερίδας 
«Ναρόντναγια Βόλια» 

Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τις ανησυχίες της για το µέλλον του ανεξάρτητου τύπου στη Λευκορωσία εν 
συνεχεία των διώξεων που υφίσταται η τελευταία εναποµένουσα ανεξάρτητη εφηµερίδα «Ναρόντναγια Βόλια». Η 
ΕΕ καταγγέλλει το εξωφρενικό πρόστιµο που επεβλήθη στην εφηµερίδα και την καταγγελία των συµβάσεων εκ 
µέρους του κρατικού µονοπωλίου που ελέγχει την εκτύπωση και τη διανοµή. Η ΕΕ λυπάται που ο χώρος του τύπου 
τίθεται όλο και περισσότερο υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης και φοβάται ότι αυτό το τελευταίο επεισόδιο θα 
περιορίσει ακόµη περισσότερο την πρόσβαση του λαού της Λευκορωσίας σε µια ελεύθερη και αντικειµενική 
ενηµέρωση για ό,τι συµβαίνει στη χώρα. 
Η ΕΕ προτρέπει την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να σεβαστεί τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του 
ΟΑΣΕ όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία του τύπου και της πληροφόρησης, και να αφήσει τα 
µέσα ενηµέρωσης να εργαστούν ελεύθερα. Η ΕΕ καλεί εξάλλου τον Υπουργό Πληροφόρησης να συναντηθεί µε 
τους επικεφαλής των αποστολών της ΕΕ στο Μινσκ για να εξετάσουν µαζί την κατάσταση του τύπου στη 
Λευκορωσία. 
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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 εν δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία-Μαυροβούνιο, οι χώρες ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, καθώς και η Ουκρανία, προσυπογράφουν την παρούσα 
δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
______________________ 

 
 
109/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για το δηµοψήφισµα στην Αλγερία σχετικά µε µια Χάρτα Ειρήνης και Εθνικής Συµφιλίωσης  
Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2005 

 
Η ΕΕ χαιρετίζει τη συµµετοχή του αλγερινού λαού στο εθνικό δηµοψήφισµα σχετικά µε τη Χάρτα Ειρήνης και 
Εθνικής Συµφιλίωσης. Η ΕΕ ευελπιστεί ότι, µε βάση τη συνεννόηση µε το λαό της, το κράτος δικαίου και το 
σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων, η Αλγερία θα επιτύχει διαρκή ειρήνη και συµφιλίωση που θα οδηγήσουν 
σε µια ευηµερούσα και ασφαλή κοινωνία. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και εν δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία-Μαυροβούνιο, οι χώρες ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία της 
Μολδαβίας προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_________________________ 

 
111/2005/αναθ.1 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Νταρφούρ 

Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2005 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καταδικάζει τη δολοφονία τριών στρατιωτών της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης 
στο Σουδάν (ΑΜΙS) και δύο πολιτών που εργάζονταν για την εταιρεία PΑΕ (Pacific Architects and Engineers) η 
οποία διαπράχθηκε στο Νταρφούρ στις 8 Οκτωβρίου. Η τρόικα της ΕΕ, παρούσα στο Σουδάν κατά τα γεγονότα,  
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συζήτησε το συµβάν αυτό απερίφραστα µε τη σουδανική κυβέρνηση. Πρόκειται για τους πρώτους στρατιώτες της 
ΑΜΙS που έπεσαν κατά τη διάρκεια της αποστολής τους και ο θάνατός τους απεικονίζει πόσο έχει υποβαθµιστεί η 
ασφάλεια στην περιοχή. Η ΕΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην Αφρικανική Ένωση, στην κυβέρνηση της 
Νιγηρίας, στην εταιρεία PΑΕ και στις οικογένειες των θυµάτων. 
 
Η ΕΕ εκφράζει επίσης την έντονη ανησυχία της για την απαγωγή, στις 9 Οκτωβρίου, 18, και στη συνέχεια 41 
στρατιωτών της ΑΜΙS, και ζητά την άµεση απελευθέρωση όλων των απαχθέντων. Είναι εντελώς απαράδεκτο να 
λαµβάνεται ως στόχος το προσωπικό της ΑΜΙS. Οι στρατιώτες της ΑΜΙS εργάζονται άοκνα και µέσα σε πολύ 
δύσκολες συνθήκες για την αποκατάσταση της ασφάλειας στο Νταρφούρ. Όλα τα µέρη που είναι παρόντα στη 
διένεξη πρέπει να συνεργάζονται µε την αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει τα οριστικά συµπεράσµατα της έρευνας που διεξάγει η Αφρικανική Ένωση. Οι 
υπεύθυνοι αυτών των αποτρόπαιων πράξεων πρέπει να προσαχθούν στη ∆ικαιοσύνη. Προς τούτο, η ΕΕ ζητά να 
διαβιβαστούν τα ονόµατα των υπεύθυνων γι' αυτές τις ωµότητες στην επιτροπή κυρώσεων των Ηνωµένων Εθνών 
ώστε να επιβληθούν στοχοθετηµένες κυρώσεις, σύµφωνα µε την απόφαση 1591 του Συµβουλίου Ασφαλείας, 
καθώς και στο ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο προκειµένου να διεξαχθεί συµπληρωµατική έρευνα, σύµφωνα µε την 
απόφαση 1593 του Συµβουλίου Ασφαλείας. 
 
Είναι ουσιαστικής σηµασίας να λάβει η σουδανική κυβέρνηση, από την πλευρά της, τα αναγκαία µέτρα ώστε ο 
εξοπλισµός που απαιτείται για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ΑΜΙS να µπορέσει να αναπτυχθεί κατά 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κατά τη συνεδρίαση µεταξύ των σουδανών ηγετών και της υπουργικής τρόικα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 8 Οκτωβρίου, η αντιπροσωπία της ΕΕ δήλωσε σαφώς ότι αναµένει από την κυβέρνηση 
του Σουδάν να λάβει µέτρα προκειµένου να µπορέσουν να αναπτυχθούν όλα τα 105 θωρακισµένα οχήµατα 
µεταφοράς προσωπικού που είναι αναγκαία για την προστασία των στρατιωτών της ΑΜΙS και του άµαχου 
πληθυσµού στο Νταρφούρ. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ 
Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα 
δήλωση. 
 
*Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. 

 
____________________________ 
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112/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου 
2005/698/ΚΕΠΠΑ της 6ης Οκτωβρίου 2005 µε την οποία παρατείνεται η κοινή θέση 2004/694/ΚΕΠΠΑ για 
περαιτέρω µέτρα προς υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής της εντολής του ∆ιεθνούς Ποινικού 

∆ικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) 
Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2005 

 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και οι δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους στόχους 
της κοινής θέσης του Συµβουλίου 2005/689/ΚΕΠΠΑ της 6ης Οκτωβρίου 2005 µε την οποία παρατείνεται η κοινή 
θέση 2004/694/ΚΕΠΠΑ για περαιτέρω µέτρα προς υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής της εντολής του 
∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY). Θα εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση των 
εθνικών τους πολιτικών µε την κοινή αυτή θέση. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τη δέσµευση και εκφράζει την ικανοποίησή της γι αυτήν. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 

 
_______________________ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 28ης ΚΑΙ 29ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 

 
 

 
 

Τα πλήρη κείµενα των γνωµοδοτήσεων της ΕΟΚΕ διατίθενται στις επίσηµες γλώσσες 
στην ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ στο ∆ιαδίκτυο: 

 
http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp 

 
 
 
Τη σύνοδο ολοµέλειας τίµησε µε την παρουσία του ο κ. Louis MICHEL, µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο 
οποίος έλαβε το λόγο για  το µέλλον της πολιτικής ανάπτυξης στην ΕΕ, στο πλαίσιο της υιοθέτησης της 
γνωµοδότησης σχετικά µε την ευρωπαϊκή συναίνεση. 
 
 
1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

• Η καλύτερη εφαρµογή της νοµοθεσίας 
– Εισηγητής : Εισηγητής: ο κ. VAN IERSEL (Εργοδότες – NL) 
 
– Όνοµα αρχείου: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1069/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
Στην παρούσα γνωµοδότηση η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι η βελτίωση της νοµοθεσίας και η εφαρµογή και επιβολή της 
είναι στενά συνυφασµένες: καλή νοµοθεσία είναι εκείνη που µπορεί να εφαρµοστεί και να τηρηθεί. Υπάρχουν 
διαφορές όσον αφορά τον πολιτισµό, τις αρµοδιότητες και τον βαθµό συµµετοχής στην αποτελεσµατική εφαρµογή 
της νοµοθεσίας σε όλη την επικράτεια της Ευρώπης. 
 
Η ΕΟΚΕ διακρίνει διαφορετικές δέσµες δράσεων που καλούνται να αναλάβουν τα κράτη µέλη και η Επιτροπή. Για 
τα κράτη µέλη είναι κατ' εξοχήν ζήτηµα πολιτικής βούλησης. Η στάση των εθνικών αρχών πρέπει να 
αντικατοπτρίζει την πεποίθηση ότι οι ίδιες συγκροτούν την ΕΕ και ότι επενδύουν ανάλογα στις αποφάσεις της 
Ένωσης. Αυτό συνεπάγεται αποχή από προσθήκη µη προβλεπόµενων διατάξεων και επιλεκτική εφαρµογή των 
προβλεπόµενων απαιτήσεων που περιλαµβάνουν οι οδηγίες. 
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Η ΕΟΚΕ συνιστά να διαδραµατίσει η Επιτροπή ενεργό ρόλο στην ενίσχυση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ 
των αρχών εφαρµογής της νοµοθεσίας και στην στήριξη των δικτύων των δηµοσίων αρχών, τη συστηµατική 
αξιολόγηση των επιδόσεών τους και τον προσδιορισµό και διάδοση των βέλτιστων πρακτικών.  
 
Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, απαιτείται µία πολιτιστική αλλαγή, και κυρίως ένας επαναπροσανατολισµός που να 
στοχεύει στην αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των κανόνων και όχι στον πολλαπλασιασµό της κοινοτικής 
νοµοθεσίας. Με τον τρόπο αυτό, θα διασφαλισθεί η πλήρης αποτελεσµατικότητα της νοµοθεσίας και των 
πολιτικών της ΕΕ. 

 
–    Επικοινωνία:  κ. Jean-Pierre Faure  
                    Τηλ.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jeanpierre.faure@esc.eu.int) 

• "Βελτίωση της νοµοθεσίας" (ΠΕΑ) 
– Εισηγητής : ο κ. RETUREAU (Μισθωτοί - FR) 
 
– Όνοµα αρχείου: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 1068/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
Βελτίωση της νοµοθεσίας σηµαίνει εν πρώτοις αντιµετώπιση της κατάστασης από τη θέση του χρήστη της 
νοµοθεσίας πράγµα που συνεπάγεται µια συµµετοχική προσέγγιση. Βελτίωση της νοµοθεσίας σηµαίνει, επίσης, 
µείωσή της, διότι ο υπερβολικός αριθµός νοµοθετηµάτων καθιστά τη νοµοθεσία δυσνόητη, παρεµποδίζοντας έτσι 
τις συναλλαγές. Πρέπει εξάλλου να διασφαλίζεται η απλή και αποτελεσµατική εφαρµογή της νοµοθεσίας (βλ. 
γνωµοδότηση CESE 606/2005 fin, εισηγητής ο κ van Iersel). Την ίδια στιγµή πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι 
προσδοκίες της κοινωνίας των πολιτών για ασφάλεια καθώς και οι ανάγκες των επιχειρήσεων για νοµική 
βεβαιότητα και σταθερότητα. 
 
Κάθε Γενική ∆ιεύθυνση πρέπει να προτείνει αναλογικό πρόγραµµα απλοποίησης, το οποίο θα προσδιορίζει τη 
σκοπιµότητα και τις προβλεπόµενες επιπτώσεις των προτάσεών της για τους άµεσους χρήστες της, τα 
προτεινόµενα µέτρα ανά οµάδα κειµένων και τους πόρους που κρίνονται απαραίτητοι για την υλοποίηση του 
προγράµµατος. 
 
Η εκ βάθρων τροποποίηση ή η απλοποίηση ενός νόµου που η εφαρµογή του στην πράξη αποκλίνει από τους 
επιδιωκόµενους στόχους όχι µόνο δεν εξασθενεί το κύρος του νοµοθέτη, αλλά καταδεικνύει πολιτική ευφυΐα και 
µπορεί να ενισχύσει την εµπιστοσύνη των χρηστών και την τήρηση της νοµοθεσίας. Εξάλλου, προκειµένου να έχει 
αδιαµφισβήτητη πολιτική και πρακτική νοµιµότητα, η προκαταρκτική και η επακόλουθη αξιολόγηση της 
νοµοθεσίας µπορεί να νοηθεί µόνον ως πολυµερής και συµµετοχική διαδικασία. 
 
Κατά την ΕΟΚΕ, το καθήκον της απλοποίησης και της µεγαλύτερης συνοχής και συνάφειας του συνόλου της 
κοινοτικής νοµοθεσίας είναι ζήτηµα βαθιά πολιτικό, το οποίο απαιτεί ευρεία διοργανική κινητοποίηση µε έντονη 
συµµετοχική υποστήριξη από πλευράς της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών. 
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– Επικοινωνία:  κ. Jean-Pierre Faure  
              Τηλ.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jeanpierre.faure@esc.eu.int) 

 

• Πράσινη Βίβλος –εφαρµοστέο δίκαιο σε υποθέσεις διαζυγίου 
− Εισηγητής : ο κ. Daniel RETUREAU (Μισθωτοί – FR) 
− Αναφορές: COM(2005) 82 τελικό – CESE 1064/2005 
 
− Κύρια σηµεία:  

 
Tο εθνικό δίκαιο των κρατών µελών παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία ως προς το δίκαιο του διαζυγίου και του 
δικαστικού χωρισµού, καθώς και ως προς τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες της ακύρωσης του γάµου. Η Πράσινη 
Βίβλος (φρονίµως) προτείνει να µην επιλεγεί η οδός της εναρµόνισης του ουσιαστικού δικαίου. 

 
Η ΕΟΚΕ παραµένει ανοιχτή όσον αφορά ένα ζήτηµα σηµαντικό για τους πολίτες και την κινητικότητά τους. Θα 
παρακολουθήσει τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων που έχει δροµολογήσει η Επιτροπή, καθώς και τις πιο 
συγκεκριµένες προτάσεις νοµοθετικών ρυθµίσεων που θα υποβληθούν ενδεχοµένως στη συνέχεια. Θα µπορούσε 
να εξεταστεί το ενδεχόµενο προσαρµογής του Νέου Κανονισµού “Βρυξέλλες ΙΙ” ή έκδοσης ειδικού Κανονισµού 
για το διαζύγιο.  
 
− Επικοινωνία: ο κ. Pierluigi Brombo 
                     Τηλ.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 
• Κοινωνικός διάλογος και βιοµηχανικές µεταλλαγές 
– Εισηγητής : ο κ. ZÖHRER (Μισθωτοί - AT) 
   
–   Αναφορά : Γνωµοδοτήσεις πρωτοβουλίας – CESE 1073/2005 

 
– Κύρια σηµεία: 

Η ΕΟΚΕ επικροτεί κάθε προσπάθεια µε στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, ίδιως στα νέα κράτη 
µέλη. Πρόκειται για ένα καίριο µέσον για τη διαχείριση των βιοµηχανικών µεταλλαγών διότι προωθεί την 
καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα και συµβάλλει µε αυτό τον τρόπο στην υλοποίηση των στόχων της 
Λισαβόνας. Ωστόσο, η επιτυχία των µεταβολών δεν µετράται µόνο µε την ανταγωνιστικότητα µιας επιχείρησης 
ή ενός τοµέα αλλά και µε την επιτυχή κοινωνική διαχείριση των επιπτώσεων τους. 
 
Η EOKE προσδίδει µεγάλη σηµασία στις τοµεακές πρωτοβουλίες και στηρίζει το σχέδιο της Επιτροπής να 
ενθαρρύνει στην έναρξη κοινού ενός κοινωνικού διαλόγου σε νέους τοµείς· επίσης συνιστά να µην υπάρξει 
περιορισµός στους οικονοµικούς τοµείς που βρίσκονται σε κρίση διότι εκείνο που προέχει είναι να 
προβλέπονται και να αντιµετωπίζονται ενεργά οι µεταλλαγές. Συνεπώς, τα αναλυτικά µέσα που βρίσκονται στη 
διάθεση των κοινωνικών εταίρων πρέπει να βελτιωθούν. 
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Η EOKE υπογραµµίζει το ρόλο των ευρωπαϊκών επιτροπών επιχειρήσεων, αναµένει µε ενδιαφέρον την 
αναγγελθείσα ανακοίνωση σχετικά µε την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και εκφράζει την ικανοποίησή 
της για την σφαιρική και εγκάρσια προσέγγιση που επέλεξε η Επιτροπή στην πρόσφατη ανακοίνωση της µε 
τίτλο «Αναδιαρθρώσεις και απασχόληση», για την οποία η EOKE προετοιµάζει γνωµοδότηση. 
 

    –   Επικοινωνία : κ. José Miguel Cólera 
                Τηλ.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
• Κοινωνική πολιτική/Εσωτερική ναυσιπλοΐα  
– Εισηγητής : ο κ. ETTY (Μισθωτοί - NL) 
–   Συνεισηγητής : ο κ. SIMONS (Εργοδότες – NL) 

 
 –    Αναφορά : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1071/2005 

 
–  Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι είναι πλέον η κατάλληλη στιγµή για την ανάπτυξη κοινοτικής κοινωνικής πολιτικής για την 
εσωτερική ναυσιπλοΐα, κατά προτίµηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μια τέτοια πολιτική θα πρέπει να ισχύει για 
όλες τις ευρωπαϊκές πλωτές οδούς. Η νοµοθεσία στον κλάδο αυτό είναι κατακερµατισµένη και θα πρέπει να 
εναρµονιστεί και να ενοποιηθεί καταλλήλως, ιδίως τώρα που η διεύρυνση της ΕΕ θα µπορούσε να προκαλέσει 
ακόµη περισσότερες περιπλοκές. Προς το παρόν, οι κανονισµοί πληρωµάτων και οι ώρες εργασίας και 
ξεκούρασης φαίνεται να αποτελούν τοµείς προτεραιότητας, όπως επίσης και η καθιέρωση γνήσιου και ενεργού 
κοινωνικού διαλόγου. Τούτο είναι σηµαντικό ιδίως ενόψει της αναµενόµενης αύξησης του ανταγωνισµού – 
τόσο στον τοµέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας όσο και µεταξύ της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και άλλων µέσων 
µεταφορών. Κατά την κατάρτιση ενός νέου σχεδίου κοινωνικής πολιτικής στην εσωτερική ναυσιπλοΐα της ΕΕ, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνεργαστεί στενά µε τους κοινωνικούς εταίρους, την ΚΕΝΡ (Κεντρική 
Επιτροπή για τη Ναυσιπλοΐα στο Ρήνο) και την Ε∆ (Επιτροπή ∆ουνάβεως) και τις διεθνείς συνδικαλιστικές 
οργανώσεις. Η προσέγγιση αυτή απαιτεί από τα κράτη µέλη της ΚΕΝΡ και της Ε∆ να διευρύνουν τις 
αρµοδιότητες τους στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής, ενισχύοντας έτσι την εµβέλειά τους. Ο κοινωνικός 
διάλογος στον τοµέα αυτό (σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο) αποτελεί το σηµαντικότερο µέσο για την 
γεφύρωση των διαφορετικών απόψεων των εργοδοτών, των απασχολούµενων για ίδιο λογαριασµό και των 
εργαζοµένων, και για την επίτευξη των στόχων της κοινοτικής πολιτικής. Ακόµη η EOKE συνιστά ότι πρέπει 
επειγόντως να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση στον εν λόγω 
κλάδο. Τέλος, επισηµαίνεται ότι, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του τοµέα, θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν 
συµφωνίες µεταξύ των κοινωνικών εταίρων σχετικά µε τις ενδεχόµενες προσθήκες στα ελάχιστα πρότυπα που 
προβλέπει το Συµβούλιο. 
 

–   Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher  
                      Τηλ.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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• Κοινωνική ασφάλιση των µισθωτών και των µη µισθωτών 
 
− Εισηγητής : Εισηγητής: ο κ. RODRIGUEZ GARCIA CARO (Εργοδότες – ES) 

 
− Αναφορές: COM(2004) 830 τελικό – 2004/0284 (COD) – CESE 1065/2005 
 
− Κύρια σηµεία:  
 

Σε γενικές γραµµές, η ΕΟΚΕ αξιολογεί θετικά την πρόταση του κανονισµού µε την επιφύλαξη των 
παρατηρήσεων που διατυπώνονται στην παρούσα γνωµοδότηση. Θεωρεί θετικό ότι απλοποιείται και 
βελτιώνεται το κείµενο των κανονισµών 1408/71 και 574/72, προκειµένου να διευκολυνθεί η ελεύθερη 
κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης. Ωστόσο, πιστεύει ότι θα ήταν πιο θετικό ακόµη να αρχίσει να ισχύει ο 
κανονισµός 883/2004, που αποτελεί αφ' εαυτού συνολική και µεγαλύτερης εµβέλειας απλούστευση στα θέµατα 
του συντονισµού των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. 
 
∆εδοµένου ότι η ΕΟΚΕ δεν µπόρεσε να εκφραστεί για το τελικό κείµενο της µακρόχρονης νοµοθετικής 
διαδικασίας που χρειάστηκε ο κανονισµός 883/2004, θεωρεί ότι θα πρέπει το συντοµότερο δυνατό να 
καταρτίσει σχετική γνωµοδότηση πρωτοβουλίας, πριν αρχίσει η νοµοθετική διαδικασία του νέου κανονισµού 
εφαρµογής που ολοκληρώνει η Επιτροπή. 
 
Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει το συντοµότερο δυνατόν την πρόταση κανονισµού εφαρµογής. 
Καλεί το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενεργήσουν µε γρήγορους ρυθµούς κατά τη διάρκεια 
της νοµοθετικής διαδικασίας για την υιοθέτηση του εν λόγω κανονισµού, ούτως ώστε να µην επαναληφθεί η 
εµπειρία της καθυστερήσεως που σηµειώθηκε κατά τη διαδικασία υιοθέτησης του κανονισµού 883/2004, 
κυρίως ενόψει του εορτασµού του έτους κινητικότητας των εργαζοµένων το 2006. 
 
Όσον αφορά τις µεταρρυθµίσεις που αναφέρονται στα διάφορα παραρτήµατα του κανονισµού 1408/71, η 
ΕΟΚΕ ζητά να καταργηθεί το ταχύτερο δυνατόν η µεταρρύθµιση που περιέχεται στο τµήµα ΙΙ του 
παραρτήµατος ΙΙ για τα ειδικά επιδόµατα τοκετού και υιοθεσίας, βάσει συµφωνίας των κρατών µελών που 
εξακολουθούν να διατηρούν την εξαίρεση. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alan Hick 

                     Τηλ.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

3. ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
• Οι γυναίκες και η φτώχια στην Ευρώπη 
− Εισηγητής : κα KING (Εργοδότες – UK) 
 
− Αναφορά Αίτηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – CESE 1074/2005 
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Τον Απρίλιο του 2005 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε, να ζητήσει από την ΕΟΚΕ την επεξεργασία 
διερευνητικής γνωµοδότησης µε θέµα "Οι γυναίκες και η φτώχια στην Ευρώπη" παράλληλα µε την έκθεση του 
ιδίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών. 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
• Η ΕΟΚΕ επικροτεί την κοινή έκθεση της Επιτροπής και του Συµβουλίου για την κοινωνική ένταξη που 

εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2004, αλλά πιστεύει ότι υπάρχει µια σηµαντική πολιτική παράλειψη, ήτοι ο 
προσδιορισµός και η παρακολούθηση των δεικτών που αναλύονται κατά φύλο.  

 
• Η αντιµετώπιση της φτώχειας κατά φύλο θα διευκολυνθεί αν τηρηθεί η δέσµευση για την εξάλειψη της 

φτώχειας που αναλήφθηκε στη ∆ιάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη που πραγµατοποιήθηκε στην 
Κοπεγχάγη το 1995. 

 
• Παρόλο που πολλά κράτη µέλη έχουν ενισχύσει σηµαντικά τις θεσµικές τους ρυθµίσεις για την 

ενσωµάτωση των ζητηµάτων της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης στο σχεδιασµό των εθνικών τους 
πολιτικών, πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες µέσω της προώθησης της συµµετοχής των 
κοινωνικών εταίρων, καθώς και των ΜΚΟ, στην ανάπτυξη και εφαρµογή των πολιτικών.  

 
• Οι στόχοι της στρατηγικής της Λισαβόνας σχετικά µε την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης πρέπει να 

συνοδευτούν από κατάλληλες στρατηγικές που να διασφαλίζουν ότι οι γυναίκες που αντιµετωπίζουν τον 
κίνδυνο της φτώχειας θα αναπτύξουν αξιοποιήσιµες στην αγορά δεξιότητες··επιπροσθέτως, απαιτείται η 
ενισχυµένη ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για τη διασφάλιση των µέσων διαβίωσης για τις γυναίκες 
σε όλα τα στάδια της ζωής. 

 
• Τα κράτη µέλη µπορούν να αποκοµίσουν πολλά οφέλη από την ανταλλαγή εµπειριών στους τοµείς που έχουν 

αντίκτυπο στις γυναίκες και τη φτώχεια (παροχή συντάξεων, συστήµατα κοινωνικής προστασίας, διακίνηση 
γυναικών,  κλπ).  

 
• Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων πρόκειται να αρχίσει να λειτουργεί το 2007 και για 

το λόγο αυτό πρέπει να εξασφαλισθούν για το συγκεκριµένο ινστιτούτο οι απαιτούµενοι δηµοσιονοµικοί 
πόροι. 

 
–     Επικοινωνία : κ. Torben Bach Nielsen 

                     Τηλ.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
          
      

• Ίδρυση Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων  
–    Εισηγήτρια: κα Štechová (Μισθωτοί – CZ) 

 
−  Όνοµα αρχείου: COM(2005) 81 τελικό - 2005/0017 (COD) – CESE 1066/2005 
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−  Κύρια σηµεία:   
 

− Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση για ίδρυση Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, 
επειδή έχει την πεποίθηση ότι θα αποτελέσει αποτελεσµατικό µέσο – µε σπουδαίο δυναµικό – στη 
στήριξη των προσπαθειών της ΕΕ και των κρατών µελών για την πραγµατοποίηση προόδου σε ό,τι 
αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων, τόσο στη νοµοθεσία όσο και στην πράξη. 

 
− Το Ινστιτούτο δεν πρέπει να αντικαταστήσει ή να αποδυναµώσει τους σηµερινούς δοκιµασµένους και 

ειδικευµένους οργανισµούς ή εκείνους που πρόκειται να ιδρυθούν σε κοινοτικό επίπεδο. Ούτε θα 
πρέπει η ίδρυση του Ινστιτούτου να αποδυναµώσει την υλοποίηση της ένταξης της διάστασης του 
φύλου στα µέσα και σε όλες τις πολιτικές και τα προγράµµατα της Κοινότητας. 

 
− Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων της Ευρώπης και των σχετικών 

ΜΚΟ πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τα άλλα µέλη στο διοικητικό συµβούλιο – δηλ. να έχουν 
δικαίωµα ψήφου.  

 
− Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου πρέπει να είναι ανάλογη του έργου που θα 

επιτελέσει, δίπλα στους υφιστάµενους οργανισµούς και τα κοινοτικά προγράµµατα που, επίσης, 
πραγµατεύονται το θέµα της ισότητας των φύλων. 

 
− Επικοινωνία: κα Ewa Kaniewska 

                     Τηλ.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
4. Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 

• Η συµβολή του τουρισµού στην κοινωνικοοικονοµική ανάκαµψη των ζωνών σε παρακµή (πρωτοβουλία) 
– Εισηγητής : ο κ. MENDOZA CASTRO (Μισθωτοί - ES) 
 
– Αναφορά: Γνωµοδοτήσεις πρωτοβουλίας – CESE 1057/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ, στη γνωµοδότησή της, προτείνει: 
 
− την κατάρτιση, µε βάση επιτυχείς εµπειρίες, ενός πειραµατικού σχεδίου στα πλαίσια του οποίου να µελετηθεί 

στην πράξη η καλύτερη δυνατή µεθοδολογία για την εφαρµογή των διαρθρωτικών ταµείων για την προώθηση 
του τουρισµού στις ζώνες σε κοινωνικοοικονοµική παρακµή· 

− την προώθηση του συντονισµού των δράσεων των διαφόρων επιπέδων διοίκησης: κρατικού, περιφερειακού 
και τοπικού· 

− τη σύσταση Παρατηρητηρίων του Τουρισµού που να µελετούν τις δυνατότητες του κλάδου και να χαράσσουν 
τις διάφορες ολοκληρωµένες στρατηγικές και πολιτικές για την τουριστική ανάπτυξη· 
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− την καθιέρωση ευρωπαϊκών πολιτικών γύρω από τον άξονα της διαµόρφωσης ενός Ευρωπαϊκού Τουριστικού 
Προτύπου που δεν θα βασίζεται απαραίτητα σε κανονιστικές ρυθµίσεις, αλλά σε αξίες και αρχές 
βιωσιµότητας, προστασίας του περιβάλλοντος ποιότητας υπηρεσιών, προϊόντων και απασχόλησης, ασφάλειας 
για τους καταναλωτές, συνεργασίας δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, πρόσβασης για όλα τα άτοµα, ενίσχυσης των 
τοπικών παραδοσιακών και πολιτισµικών αξιών και άλλων αξιών που θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο 
τουρισµός στην Ευρώπη και σε όλες τις χώρες θα σέβεται και θα στηρίζεται σε σταθερές αρχές 
βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. 

 
Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι ο τουρισµός αντιπροσωπεύει πιθανά, για πολύ ποικίλες καταστάσεις παρακµής, µια κατάλληλη 
εναλλακτική δυνατότητα για την επίτευξη µιας πηγής οικονοµικής δραστηριότητας µε σηµαντικές προοπτικές 
κοινωνικής και επιχειρησιακής ανάπτυξης και ανάπτυξης της απασχόλησης. Εποµένως, είναι σηµαντικό να 
δηµιουργηθούν προϊόντα και προσφορές ικανές να δηµιουργήσουν ζήτηση στις περιοχές αυτές.  
 
Υποδεικνύει τα εµπόδια που εµφανίζονται για την εναλλακτική λύση του τουρισµού στις ζώνες σε παρακµή. 
Προκειµένου ο τουρισµός να αποτελέσει βιώσιµη εναλλακτική λύση για τις ζώνες σε παρακµή, θα πρέπει να 
πληροί ορισµένες προϋποθέσεις. 
 
Υπογραµµίζει τέλος ότι για να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα των τουριστικών επιχειρήσεων που δηµιουργούνται ως 
εναλλακτική δυνατότητα στις ζώνες σε παρακµή, έχει ζωτική σηµασία να δηµιουργούνται στο περιβάλλον τους 
διάφορες συµπληρωµατικές δραστηριότητες που να µπορούν να συµβάλουν στην εκπλήρωση ενός κοινού στόχου, 
αναπτύσσοντας µία αυθεντική "τουριστική συµµαχία" στα πλαίσια της οποίας κάθε επιχείρηση πρέπει να νοείται 
ως µέρος µιας συνολικής προσφερόµενης τουριστικής δέσµης. Η έννοια του "τουριστικού κυκλώµατος", στο οποίο 
παρεµβαίνουν διάφοροι οικονοµικοί παράγοντες, είναι ένας τρόπος να λάβει συγκεκριµένη µορφή η συµµαχία 
αυτή. 
 
– Επικοινωνία: ο κ. Nemesio Martinez  

               Τηλ.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 
• Η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης -  "Η ευρωπαϊκή συναίνεση"  
− Εισηγητής : κ. ZUFIAUR (Μισθωτοί – ES) 

 
−  Όνοµα αρχείου: COM(2005) 311 τελικό – CESE 1072/2005 

 
− Κύρια σηµεία:  
 

• Η ΕΟΚΕ προτείνει η ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική να έχει θέση ίσης σηµασίας µε την πολιτική 
ασφαλείας. 

• Η ΕΟΚΕ προτείνει να αποτελέσει η προαγωγή του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, κεντρικό άξονα της 
αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ στο νέο πλαίσιο της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης. 
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• Προτείνει τη µείωση των επιδοτήσεων (µεταξύ των άλλων και των γεωργικών) που συνδέονται µε τις τιµές 
εξαγωγής, που θα συµβάλει σηµαντικά στη µείωση της φτώχειας. 

• Η ΕΟΚΕ προτείνει να ενσωµατωθεί µια κοινωνική διάσταση στις συµφωνίες εταιρικής σχέσης µεταξύ της 
ΕΕ και διαφόρων χωρών και περιφερειών του κόσµου. Η ΕΟΚΕ προτείνει, ως εκ τούτου, να καθιερωθεί η 
αξιοπρεπής εργασία ως 9ος Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας. 

• Επιπροσθέτως, συνιστά να ενσωµατωθούν στην πολιτική αυτή µέτρα για την αποτελεσµατική προστασία 
των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
στην εργασία, στις περιοχές του κόσµου που καλύπτονται από την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ. 

• Θεωρεί ότι πρέπει να συµπεριληφθεί η περιβαλλοντική διάσταση στους δείκτες µέτρησης της 
αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής των αναπτυξιακών στρατηγικών. 

• Η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να συµβάλει στην ενσωµάτωση των µεταναστευτικών ροών, 
συµπεριλαµβάνοντας την νοµιµοποίηση και τα δικαιώµατα των µεταναστών. 

• Η ΕΟΚΕ ζητεί τη συνοχή όλων των πολιτικών της ΕΕ µε την αναπτυξιακή στρατηγική, αλλά και την 
απαραίτητη ανεξαρτησία και ιδιαιτερότητα της αναπτυξιακής πολιτικής σε σχέση µε άλλες πολιτικές. 

• Η ΕΟΚΕ επίσης ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να υποστηρίξουν τη διεύρυνση του ρόλου της ΕΟΚΕ σε σχέση µε τους οικονοµικούς και 
κοινωνικούς κύκλους της ΑΚΕ και σε άλλες περιοχές του κόσµου, όπως η Λατινική Αµερική ή οι ευρω-
µεσογειακές χώρες. 

• Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι αποτελούν ουσιώδεις στόχους της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής, η 
καθιέρωση σταθερών και δηµοκρατικών πλαισίων για τις εργασιακές σχέσεις και τον κοινωνικό διάλογο 
και η προώθηση της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων. 

• Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να δώσει µεγαλύτερη προσοχή 
στις χώρες µεσαίου εισοδήµατος, αλλά µε µεγάλα εσωτερικά προβλήµατα φτώχειας και ανισότητας. 

• Η ΕΟΚΕ προτείνει να γενικευθούν σε όλες τις φτωχές χώρες τα µέτρα παραγραφής του χρέους, που 
συµφωνήθηκαν από τις χώρες µέλη της G8, και να χρηµατοδοτηθούν µε πραγµατικά πρόσθετους πόρους. 

• Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ της πρόβλεψης συµπληρωµατικών πηγών χρηµατοδότησης για την επίτευξη των 
στόχων της ανάπτυξης και την προστασία των διεθνών δηµόσιων αγαθών. 

• Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η αποσύνδεση της βοήθειας πρέπει να αποτελεί έναν από τους κεντρικούς στόχους της 
ευρωπαϊκής αναπτυξιακής στρατηγικής. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Σουζάννα ΜΠΑΪΖΟΥ  

                    Τηλ.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

 

• «Ο ρόλος των συµβουλευτικών οργάνων και των κοινωνικο-επαγγελµατικών οργανώσεων κατά την 
εφαρµογή των συµφωνιών σύνδεσης και της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας» 

–    Εισηγήτρια: κα CASSINA (Μισθωτοί – IT) 
 
− Αναφορά: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CESE 520/2005 fin 
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− Κύρια σηµεία:  
 

Η ενηµερωτική έκθεση του τµήµατος εξωτερικών σχέσεων προσδιορίζει το πεδίο εφαρµογής, τους όρους και 
τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της νέας «ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας» (ΕΠΓ) που ακολουθείται για τις 
γειτονικές χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των µεσογειακών χωρών. Προτείνει έναν ειδικό ρόλο για τα 
συµβουλευτικά όργανα και προσδιορίζει τη θέση της συµβουλευτικής λειτουργίας. Η έκθεση διευκρινίζει τις 
ευθύνες των ενδιαφερόµενων τρίτων χωρών, καθώς και των ευρωπαϊκών οργάνων. Τέλος, διατυπώνει 
ορισµένες υποδείξεις προς τις κυβερνήσεις των µεσογειακών χωρών εταίρων (ΜΧΕ) και προς τα θεσµικά 
όργανα της ΕΕ για τη διασφάλιση της συµµετοχής των συµβουλευτικών οργανισµών και των φορέων της 
κοινωνίας των πολιτών στην υλοποίηση των πολιτικών εταιρικής σχέσης και της ΕΠΓ. Ειδικότερα, η έκθεση 
συνιστά: 
 
- να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της αντιπροσωπευτικότητας των κοινωνικών εταίρων στις ΜΧΕ, 
- να αξιολογηθούν, σε συνεργασία µε τα συµβουλευτικά όργανα, οι πτυχές των εθνικών σχεδίων δράσης 

που µπορούν ή οφείλουν να τεθούν σε εφαρµογή µε τη βοήθεια των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών και να ευνοηθεί η κινητοποίηση των οργανισµών αυτών σε κάθε πρόσφορο επίπεδο, 

- να θεωρηθεί η συµβουλευτική λειτουργία, πυλώνας της συµµετοχικής δηµοκρατίας, 
- να υπάρξει ενηµέρωση, διαβούλευση, και πρόσκληση για συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ 

καθώς και των άλλων κοινωνικοοικονοµικών φορέων όσον αφορά την επεξεργασία µέτρων που θα 
εφαρµοστούν στο πλαίσιο των σχεδίων δράσης. 

 
− Επικοινωνία:  κ. Jacques Kemp 
                   Τηλ.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail : jacques.kemp@esc.eu.int) 
 
 

• Η Βόρεια διάσταση και το σχετικό σχέδιο δράσης  
–    Εισηγητής : HAMRO-DROTZ (Μισθωτοί – FI) 

 
−  Αναφορά γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1067/2005 
 
−  Κύρια σηµεία:  

 
Η ΕΕ ζητά τη συµβολή της ΕΟΚΕ στην εφαρµογή του σχεδίου δράσης για τη Βόρεια ∆ιάσταση (Σ∆Β∆). Η 
EOKE θα προσκληθεί να συµµετάσχει στην 4η υπουργική διάσκεψη που οργανώνει η βρετανική προεδρία το 
Νοέµβριο του 2005.  
 
Η γενική ενηµέρωση σχετικά µε την Β∆ και το Σ∆Β∆ ΙΙ παραµένει σε πολύ χαµηλά επίπεδα και οι κυβερνήσεις 
ή ενώσεις έχουν αναλάβει πολύ λίγες πρωτοβουλίες για την ενηµέρωση και συµµετοχή των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών στο Σ∆Β∆ ΙΙ.  
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Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει σχέδια για τη σύνδεση της Β∆ µε τη συνεργασία ΕΕ-Ρωσίας και τους τέσσερις κοινούς 
χώρους. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να εξεταστούν κατάλληλοι µηχανισµοί συνεργασίας, π.χ., ένα κοινό 
διοικητικό συµβούλιο. 
 
Χρειάζεται να αναβαθµιστούν τα ζητήµατα της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο των οδικών χαρτών ΕΕ-
Ρωσίας ώστε να συµπεριλάβουν τις διαρθρωµένες διαβουλεύσεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
στους µελλοντικούς µηχανισµούς της Β∆. 
 
Τα υφιστάµενα περιφερειακά όργανα στην περιοχή της Βαλτικής, κυρίως το Συµβούλιο των Χωρών της 
Βαλτικής, πρέπει να διαδραµατίσουν κεντρικό ρόλο στην επικείµενη εφαρµογή της Β∆. 
 
Πρέπει να ενισχυθεί η διάδοση πληροφοριών στο κοινό σχετικά µε τη Β∆. Για τον σκοπό αυτό, είναι 
απαραίτητη η αναβάθµιση του συστήµατος πληροφόρησης για τη Βόρεια ∆ιάσταση.  
 
Η χρηµατοδότηση εταιρικών σχέσεων στα πλαίσια της Β∆ πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση και οι 
κυβερνήσεις και οι διεθνείς χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί πρέπει να διαδραµατίσουν κεντρικό ρόλο στο 
εγχείρηµα αυτό.  
 

− Επικοινωνία: ο κ. Gatis Eglitis 
                   Τηλ.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail : gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 
6. ΥΓΕΙΑ 

 

• Η παχυσαρκία στην Ευρώπη – Ρόλος και ευθύνες των εταίρων της κοινωνίας των πολιτών  
–   Εισηγήτρια : κα SHARMA (Εργοδότες – UK) 

 
− Αναφορά γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1070/2005 
 
− Κύρια σηµεία:  

 
− Τα 30 τελευταία χρόνια η συχνότητα εµφάνισης της παχυσαρκίας έχει αυξηθεί δραµατικά. Το 2000, η 

Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας δήλωσε ότι είναι «η µεγαλύτερη απειλή για την υγεία που αντιµετωπίζει η 
∆ύση». 

 
− Η ΕΟΚΕ προτείνει τη µείωση της παχυσαρκίας µέσω της προώθησης, σε όλη την Ευρώπη, µιας 

εκστρατείας για τον έλεγχο της παχυσαρκίας - Obesity Check - η οποία θα αυξήσει τη συνειδητοποίηση 
των οφελών ενός υγιεινού τρόπου ζωής και της ευθύνης όλων των µερών για την πρόληψη της 
παχυσαρκίας. 

 
− Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι χρειάζεται µια προσέγγιση συµπερίληψης όλων των παραγόντων σε µια στρατηγική 

για την από κοινού καταπολέµηση του προβλήµατος, όπου ο καθένας θα αναλάβει κάποια δέσµευση σε 
οικονοµικό επίπεδο, σε χρόνο, ή σε είδος. 
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− Μπορεί να ζητηθεί από κάθε σχετική οργάνωση ή οργανισµό, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το κάθε 
µέλος της οικογένειας, να λάβει µέρος στην εκστρατεία για να εξετάσει τις δικές του δραστηριότητες και 
να δει πώς θα µπορούσαν να τροποποιηθούν για να αποτραπεί ο κίνδυνος παχυσαρκίας. 

 
− Ο στόχος είναι να δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα υποστηρίζει την υγιεινή διατροφή µε 

ισορροπηµένη δίαιτα, τη σωµατική δραστηριότητα σε όλη την Ευρώπη, χωρίς δηµιουργία ενοχών. 
 
−  Επικοινωνία: κα Ewa Kaniewska 
                    Τηλ.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
• Γρίπη των πτηνών 
  
–  Εισηγητής : κ. DONNELLY (∆ιάφορες δραστηριότητες – IE) 

 
–    Αναφορές : COM(2005) 171 final – 2005/0062-63 CNS – CESE 1061/2005 

 
–    Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση σχετικά µε κοινοτικά µέτρα για την καταπολέµηση της γρίπης των πτηνών 
διότι αποτελεί σηµαντική απάντηση στα αυξανόµενα κρούσµατα γρίπης των πτηνών. Η ΕΟΚΕ θεωρεί τον νέο 
ορισµό της γρίπης των πτηνών και την απαίτηση παρακολούθησης, ένα σηµαντικό βήµα στη µάχη κατά του ιού 
της ΓΠ και των δυνητικών αρνητικών του επιπτώσεων. Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί 
σε σχέση µε τον εµβολιασµό και επικροτεί την καθιέρωση πολιτικής επείγοντα και προληπτικού εφοδιασµού 
ως πρόσθετου εργαλείου για τον έλεγχο της γρίπης των πτηνών. Ακόµη, επικροτεί την πρόταση που αφορά την 
υποχρεωτική κοινοποίηση της γρίπης των πτηνών στις αρχές δηµόσιας υγείας. Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τους 
δυνητικούς κινδύνους για την υγεία των ζώων, ιδίως ως συνέπεια των νέων συνόρων της ΕΕ µετά τη 
διεύρυνση· συνιστά, συνεπώς, να διαθέσει η Επιτροπή επαρκείς πόρους για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της µεταφοράς των σχετικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο και της εφαρµογής τους. Η ΕΟΚΕ αντιλαµβάνεται τις 
διεθνείς διαστάσεις της γρίπης των πτηνών και ζητεί από την Επιτροπή να επιδιώξει ισοδύναµο επίπεδο 
ελέγχου της γρίπης των πτηνών σε όλο τον κόσµο. 

 
– Επικοινωνία: κα Yvette Azzopardi   

              Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 
7. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

 
• Ενηµέρωση των επιβατών για την ταυτότητα του αεροµεταφορέα 
– Εισηγητής: o κ. MCDONOGH (Εργοδότες – IE) 

 
 –   Αναφορές : COM(2005) 48 τελικό - 2003/0008 (COD) – CESE 1060/2005 

mailto:ewa.kaniewska@cese.europa.eu
mailto:yvette.azzopardi@cese.europa.eu
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– Για περισσότερες πληροφορίες: ο κ. Luis Lobo  

             Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 

 
• ∆ικαιώµατα των ατόµων µειωµένης κινητικότητας στις αεροπορικές µεταφορές 
 
– Εισηγητής : ο κ. CABRA DE LUNA (∆ιάφορες δραστηριότητες – ES) 

 
 –   Αναφορές: COM(2005) 47 τελικό - 2005/0007 (COD) – CESE 1059/2005 

  
– Για περισσότερες πληροφορίες: ο κ Luis Lobo  

              Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
8. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 

 
• ΚΟΑ / Ακατέργαστος καπνός 
–   Εισηγητής : κ. ΦΑΚΑΣ (∆ιάφορες δραστηριότητες – EL) 

 
–   Αναφορές : COM(2005) 235 τελικό 2005/0105 CNS – CESE 1062/2005 
 
– Επικοινωνία: κα Eleonora DI  NICOLANTONIO 

               Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

 
• ∆ιαβίβαση αιτήσεων αδειών αλιείας στις τρίτες χώρες 
–   Εισηγητής: κ. SARRO IPARRAGUIRRE (∆ιάφορες δραστηριότητες – ES) 

 
–   Αναφορές: COM(2005) 238 τελικό -2005/0110 CNS – CESE 1063/2005 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Yvette Azzopardi  

              Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
9. ΑΓΟΡΕΣ 

• ∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 
– Εισηγητής : ο κ. PETRINGA (∆ιάφορες δραστηριότητες – IT) 
 
– Αναφορά: COM (2005) 214 τελικό - 2005/0100 (COD) – CESE 1058/2005 

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:yvette.azzopardi@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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–    Επικοινωνία: κα Aleksandra Klenke 
          Τηλ.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

________________________ 
  
  

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu


ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚ 

∆ελτίο 24.10.2005 - EL - PE 360.492 

72 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 

 
Κατάλογος των ψηφισµάτων και των αποφάσεων  

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

 
 
 

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση : 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών 
 
 
 

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

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 58
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
New: http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:jeanpierre.faure@esc.eu.int
New: mailto:jeanpierre.faure@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:jeanpierre.faure@esc.eu.int
New: mailto:jeanpierre.faure@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int
New: mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:torben.bachnielsen@esc.eu.int
New: mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:ewa.kaniewska@esc.eu.int
New: mailto:ewa.kaniewska@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:susanna.baizou@esc.eu.int
New: mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
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Page: 67
Type: mailto

Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
New: mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu

Page: 68
Type: mailto

Old: mailto:gatis.eglitis@esc.eu.int
New: mailto:gatis.eglitis@cese.europa.eu

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:ewa.kaniewska@esc.eu.int
New: mailto:ewa.kaniewska@cese.europa.eu

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:yvette.azzopardi@esc.eu.int
New: mailto:yvette.azzopardi@cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:yvette.azzopardi@esc.eu.int
New: mailto:yvette.azzopardi@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu

Page: 72
Type: http:

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