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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ  
 
 
 
Υπενθυµίζεται ότι οι Προεδρεύοντες του Σώµατος των Κοσµητόρων, διένειµαν προς ενηµέρωση των βουλευτών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις ακόλουθες ανακοινώσεις: 
 
 

Αριθ. 53/2005: ∆ελτία εισόδου "Στενός Κύκλος Βουλευτών"·  
  

 Αριθ. 54/2005: Χρησιµοποίηση των αυτοκινήτων κατά τις "κίτρινες εβδοµάδες"· 
 
 Αριθ. 56/2005: 2005, Sakharov Prize communication campaign· 
 
 Αριθ. 57/2005: Ρύθµιση σχετικά µε το επικουρικό (προαιρετικό) συνταξιοδοτικό καθεστώς, 
   Παράρτηµα VΙΙΙ των ρυθµίσεων περί καταβολής των εξόδων και αποζηµιώσεων 
   των Βουλευτών. 
 
Συµπληρωµατικές πληροφορίες µπορούν να ζητηθούν από τη Γραµµατεία του Σώµατος των Κοσµητόρων : 
 

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

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

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ 

 
 
 
 

Κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας στις 12 ∆εκεµβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση 
του διορισµού της: 
 

κ. Hanna FOLTYN-KUBICKA 
 
 
ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εις αντικατάσταση της κ. Anna Elzbieta FOTYGA 
(PL/UEN), µε ισχύ από 7 ∆εκεµβρίου 2005. 
 

 
__________________________ 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ  
 
 
 
Κατά τη συνεδρίαση στις 14 ∆εκεµβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του ό,τι: 
 

οι κ.κ.  Sylwester CHRUSZCZ (PL) 
Maciej Marian GIERTYCH (PL) 
Bernard Piotr WOJCIECHOWSKI (PL) 

 
προσχώρησαν στην Οµάδα UEN µε ισχύ από 13 ∆εκεµβρίου 2005. 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
Κατά τη συνεδρίαση στις 15 ∆εκεµβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του ό,τι: 
 

οι κ.κ.  Sylwester CHRUSZCZ (PL) 
Maciej Marian GIERTYCH (PL) 
Bernard Piotr WOJCIECHOWSKI (PL) 

 
δεν είναι πλέον µέλη της οµάδας IND/DEM µε ισχύ από 15 ∆εκεµβρίου 2005. 
 
 
Συνεπώς, από την ηµεροµηνία αυτή, ανήκουν στους µη εγγεγραµµένους βουλευτές. 
 

____________________________ 
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                     Κατάσταση στις 10.01.2006 
 
 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Véronique De Keyser Επισφαλής στέγαση, "Τενεκεδουπόλεις" P-4484/05 

Emine Bozkurt Το δικαίωµα διαδήλωσης στην Πολωνία: απαγόρευση της 
διαδήλωσης για την ισότητα και την ανεκτικότητα (και κατά 
της οµοφοβίας) στις 19 Νοεµβρίου 2005, στο Poznan 

P-4485/05 

David Hammerstein Mintz Πρόγραµµα για την κατασκευή του λιµένα της Γραναδίγια P-4486/05 

Willy Meyer Pleite Περιβαλλοντική καταστροφή στο φυσικό πάρκο Cabo de 
Gata-Nijar (Αλµερία της Ισπανίας): ανέγερση ξενοδοχειακού 
συγκροτήµατος στην παραλία του "El Algarrobico" 

E-4487/05 

Mogens Camre Ανάµειξη της τουρκικής αστυνοµίας σε πράξεις βίας E-4488/05 

Dimitrios Papadimoulis Εξίσωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης E-4489/05 

Manolis Mavrommatis Συµφωνία µεταξύ των χωρών µελών της Κοινότητας και της 
Philip Morris 

E-4490/05 

Georgios Karatzaferis H "Mονάδα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης"( ΜΟ∆) στην 
Ελλάδα 

E-4491/05 

Georgios Karatzaferis Παράτυπη 1 στις 3 προσλήψεις στο ελληνικό δηµόσιο 
οµολογεί το ΑΣΕΠ 

E-4492/05 

Oldřich Vlasák ∆έσµευση πόρων για τη στρατηγική της Λισαβόνας E-4493/05 

Frank Vanhecke Εθνικοί µηχανισµοί ελέγχου σχετικά µε τις ενισχύσεις που 
αφορούν τις δηµόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών 
µεταδόσεων 

E-4494/05 

Margrietus van den Berg Κατασκευή ενός δρόµου στην Μπουρκίνα Φάσο E-4495/05 

Caroline Lucas Υλοποίηση της κοινής διακήρυξης ΕΕ/Κίνας του 
Σεπτεµβρίου 2005 

E-4496/05 

Paulo Casaca Ποινική δίωξη κατά πορτογαλικής εφηµερίδας E-4497/05 

Paulo Casaca Ποινική δίωξη κατά πορτογαλικής εφηµερίδας E-4498/05 

Jonas Sjöstedt Επιπτώσεις της παραγωγής φοινικέλαιου E-4499/05 

Christa Prets Απαγόρευση άγριων ζώων σε τσίρκο P-4500/05 

Stéphane Le Foll Εφαρµογή των ποιοτικών κανονισµών των αγροτικών 
προϊόντων και ειδών διατροφής στο γκρίζο θαλασσινό αλάτι 
και το άνθος αλατιού 

P-4501/05 

Giulietto Chiesa Χρησιµοποίηση όπλων λευκού φωσφόρου στη Φαλούτζα το 
2004 

P-4502/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Lilli Gruber Χρησιµοποίηση όπλων λευκού φωσφόρου στη Φαλούτζα το 
2004 

P-4503/05 

Raül Romeva i Rueda Χρησιµοποίηση του αεροδροµίου της Μαγιόρκα για πτήσεις 
της CIA 

E-4504/05 

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

E-4505/05 

Chris Davies ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα (Ηνωµένο Βασίλειο) E-4506/05 

Chris Davies Προειδοποιητικές εικόνες σε πακέτα τσιγάρων 
(συµπληρωµατική ερώτηση E-3555/05) 

E-4507/05 

Chris Davies Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος E-4508/05 

Chris Davies Τηλεφωνικοί αριθµοί κλήσης έκτακτης ανάγκης E-4509/05 

Chris Davies Βοήθεια της ΕΕ για την αντιµετώπιση καταστροφής E-4510/05 

Cristiana Muscardini Εµπορία γυναικών και κοριτσιών E-4511/05 

Roberto Musacchio Ενεργοποίηση του Ιταλικού Εθνικού Μητρώου για την 
ανταλλαγή ποσοστώσεων των εκποµπών αερίων που 
προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου 

P-4512/05 

Gary Titley Αστυνοµικό Σώµα της Παλαιστινιακής Αρχής P-4513/05 

Jens-Peter Bonde Χρήση διερµηνέων σε οµάδες εργασίας E-4514/05 

Jens-Peter Bonde Ποσοστό υποστηρικτών και πολέµιων σε διοργανώσεις που 
υποστηρίζονται από την Επιτροπή 

E-4515/05 

Michael Cramer Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση για την τουριστική υποδοµή στο 
Βόρειο Βρανδεµβούργο-Νότιο Μεκλεµβούργο 

E-4516/05 

Konstantinos Hatzidakis Πλαστά σήµατα ποιότητας σε εισαγόµενα προϊόντα E-4517/05 

Dimitrios Papadimoulis Εισήγηση Γενικού Εισαγγελέα ∆ΕΚ E-4518/05 

Alyn Smith Αντιµετώπιση των παιδιών των αιτούντων άσυλο στο 
Ηνωµένο Βασίλειο 

E-4519/05 

Alyn Smith Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων - αντιµετώπιση 
των παιδιών των αιτούντων άσυλο στο Ηνωµένο Βασίλειο 

E-4520/05 

Alyn Smith Επιδροµές στη Σκωτία E-4521/05 

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

E-4522/05 

Herbert Bösch Λειτουργία του ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και 
ελέγχου στην Ιταλία 

E-4523/05 

Herbert Bösch Λειτουργία του ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και 
ελέγχου στην Ελλάδα 

E-4524/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Herbert Bösch ∆ιαδικασία για την αντιµετώπιση δηµοσιονοµικών 
παρατυπιών 

E-4525/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven ∆ιαφάνεια στη βουλγαρική εθνοσυνέλευση E-4526/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven ∆ιαφάνεια στη βουλγαρική εθνοσυνέλευση E-4527/05 

Neil Parish Κανόνες αναγνώρισης των βοοειδών E-4528/05 

Sharon Bowles Εισαγωγές στην ΕΕ E-4529/05 

Sharon Bowles Φόρος κληρονοµιάς E-4530/05 

Sharon Bowles Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Φινλανδία E-4531/05 

Ashley Mote Προπαγάνδα της ΕΕ σε µαθητές E-4532/05 

Ashley Mote Τρίτη οδηγία για την άδεια οδήγησης E-4533/05 

Ashley Mote Πληροφορίες για την ασφάλεια των αεροπορικών µεταφορών 
και δικαιώµατα των επιβατών 

E-4534/05 

Sharon Bowles Πρεσβείες και διπλωµατικές αντιπροσωπείες E-4535/05 

Anneli Jäätteenmäki Ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στην ΕΕ E-4536/05 

Manolis Mavrommatis Εισαγωγή στην ΕΕ µολυσµένων συρίγγων µε σφραγίδα 
πιστοποίησης CE 

P-4537/05 

Raül Romeva i Rueda Γάλα Nestlé E-4538/05 

Klaus Hänsch Αιτιολογία απόρριψης ενός σχεδίου για το πρόγραµµα ASIA 
LINK 

E-4539/05 

Robert Kilroy-Silk Βουλγαρία E-4540/05 

Robert Kilroy-Silk Ρουµανία E-4541/05 

Marie Isler Béguin Οδηγία 92/43/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας, αγώνας στη Γαλλία στην περιοχή του Touquet, 
παραβίαση από µέρους του γαλλικού κράτους των 
υποχρεώσεών του για προστασία του περιβάλλοντος 

E-4542/05 

Luisa Morgantini Απέλαση συνεργάτιδας διεθνούς οργάνωσης P-4543/05 

Pedro Guerreiro Οι ∆ηµοσιονοµικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013 P-4544/05 

Elisa Ferreira Προϊόντα καπνού P-4545/05 

Luis de Grandes Pascual Ακρόαση των ενδιαφεροµένων και των τρίτων E-4546/05 

Cristobal Montoro Romero Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την δηµόσια προσφορά 
εξαγορά της Endesa από τη Gas Natural 

E-4547/05 

María Ayuso González Εκθέσεις της Γενικής ∆ιεύθυνσης ανταγωνισµού E-4548/05 



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

∆ελτίο 16.01.2006 - EL - PE 369.010 

13

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Luis Herrero-Tejedor Αρµόδια αρχή στη δηµόσια προσφορά εξαγοράς της Gas 
Natural-Endesa 

E-4549/05 

Ana Mato Adrover Συνάντηση µεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής και του 
Προέδρου της Ισπανικής Κυβέρνησης 

E-4550/05 

Luisa Rudi Ubeda Αλλαγές στον κανονισµό για τις συγχωνεύσεις της ΕΚ E-4551/05 

Stavros Arnaoutakis Παιδική φτώχεια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης E-4552/05 

Bernat Joan i Marí Πολιτικά κόµµατα στη Σλοβακία E-4553/05 

Charles Tannock Ινδονήσιες χριστιανές καταδικάστηκαν για "εκχριστιανισµό" E-4554/05 

Erna Hennicot-Schoepges Τουρκία - καθεστώς υποψήφιας χώρας E-4555/05 

Monica Frassoni Επιστολή της 15ης Σεπτεµβρίου από τον κ. F. Lamoureux, 
Γενικό διευθυντή-της Γ∆ Ενέργειας και Μεταφορών 

E-4556/05 

Dorette Corbey ∆ιαφορές στις τιµές της ενέργειας στην Ευρώπη E-4557/05 

Erik Meijer Καταγραφή και έλεγχος των ενδιαµέσων προσγειώσεων 
αµερικανικών αεροπορικών εταιριών που ενδέχεται να 
µεταφέρουν επιβάτες ενάντια στη θέλησή τους κατ' εντολήν 
µυστικής υπηρεσίας 

E-4558/05 

Erik Meijer Αυθαίρετες συνδέσεις σε ψηφιακές τηλεοράσεις µε 
περαιτέρω αύξηση των τελών από την εταιρία καλωδιακής 
τηλεόρασης UPC και αυξανόµενη ανάγκη κανόνων για τις 
εκπτωτικές επιχειρήσεις 

E-4559/05 

Pedro Guerreiro Αλιευτική δραστηριότητα και αύξηση της τιµής των 
καυσίµων 

E-4560/05 

Pedro Guerreiro Τιµές προσανατολισµού για τις σαρδέλες για το έτος 2006 E-4561/05 

Stephen Hughes Χρηµατικές ενισχύσεις E-4562/05 

Albert Maat Κατάσταση στην Ευρώπη σχετικά µε την αποκοπή της ουράς 
των αλόγων 

E-4563/05 

Umberto Guidoni Μολυσµένο παιδικό γάλα της Nestlé P-4564/05 

Christoph Konrad Κατάσταση άµυνας του ΝΑΤΟ σύµφωνα µε το άρθρο V του 
Συµφώνου του NATO 

E-4565/05 

Christoph Konrad Κατάσταση άµυνας του ΝΑΤΟ σύµφωνα µε το άρθρο V του 
Συµφώνου του NATO 

E-4566/05 

Roberto Musacchio και άλλοι Η "Πορεία για την Ισότητα" στο Πόζναν E-4567/05 

Carlos Carnero González Μείωση του αριθµού των ισπανών µεταφραστών στις 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

P-4568/05 

Thomas Ulmer Ξύλο από τροπικά δάση για την παραγωγή βιοντίζελ P-4569/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Marie-Arlette Carlotti Η κατάσταση κρίσης που διέρχονται οι ευρωπαίοι παραγωγοί 
οπωροκηπευτικών και η αναθεώρηση  της Κοινής 
Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) του τοµέα 

P-4570/05 

Proinsias De Rossa Οδική ασφάλεια E-4571/05 

Teresa Riera Madurell Όπλα µαζικής καταστροφής E-4572/05 

Thomas Ulmer Ξύλο από τροπικά δάση για την παραγωγή βιοντίζελ E-4573/05 

Mathieu Grosch ∆ιασυνοριακή δραστηριότητα των κτηνιάτρων στην 
Γερµανία 

E-4574/05 

Stavros Arnaoutakis Σήµανση ευρωπαϊκών προιόντων CE και περιπτώσεις 
χρησιµοποίησης του σήµατος CE σε προιόντα αµφιβόλου 
προελεύσεως. 

E-4575/05 

Nikolaos Vakalis Συστήµατα κλειδώµατος οχηµάτων µέσω του αιθυλοτέστ. E-4576/05 

Chris Davies Φορολογικές απαλλαγές για την αεροπορία E-4577/05 

Proinsias De Rossa Παιδική εργασία E-4578/05 

Monica Frassoni και Luisa 
Morgantini 

Συνεργασία στα παλαιστινιακά εδάφη E-4579/05 

Philip Claeys Νοµική δράση κατά του Fatih Tas στην Τουρκία E-4580/05 

Frank Vanhecke Ρωσικός νόµος για τις ΜΚΟ E-4581/05 

Frank Vanhecke Ετήσια έκθεση του 2005 για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 
των Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας 

E-4582/05 

Frank Vanhecke Εισαγωγές παράνοµης ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση E-4583/05 

Frank Vanhecke Σχέδιο ∆ και επίσκεψη στην Τσεχική ∆ηµοκρατία E-4584/05 

Frank Vanhecke Αρχή της επικουρικότητας E-4585/05 

Raül Romeva i Rueda ∆ιαδικασία της Μπολόνια - χρηµατοδότηση E-4586/05 

Raül Romeva i Rueda ∆ιαδικασία της Μπολόνια - κινητικότητα E-4587/05 

Raül Romeva i Rueda ∆ιαδικασία της Μπολόνια - γενική πρόσβαση στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση 

E-4588/05 

Pilar del Castillo Vera ∆ηµόσια προσφορά εξαγοράς της εταιρείας Gas Natural-
Endesa: ανταγωνισµός στις ενεργειακές αγορές της ΕΕ 

E-4589/05 

Manolis Mavrommatis Κατακόρυφη αύξηση των ναρκωτικών ουσιών που 
καταναλώνονται από νέους στην  Ευρώπη. 

E-4590/05 

Simon Busuttil Περιορισµός των ποδοσφαιριστών από την ΕΕ που 
επιτρέπεται να παίζουν στο πρωτάθληµα Μάλτας 

E-4591/05 

David Martin Μη δασµολογικά εµπόδια στο εµπόριο θεραπευτικών 
προϊόντων πρωτεϊνών πλάσµατος 

E-4592/05 



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

∆ελτίο 16.01.2006 - EL - PE 369.010 

15

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Sharon Bowles Via Baltica E-4593/05 

Adriana Poli Bortone Παρακολούθηση επιχειρήσεων των ΜΚΟ E-4594/05 

Raül Romeva i Rueda Ίσα δικαιώµατα και ιστορική µνήµη E-4595/05 

Daniel Caspary Ενιαία ευρωπαϊκή αποδοχή του δικαιώµατος του ιατρού να 
αποφασίσει για τον ασθενή που δεν είναι σε θέση να δώσει 
τη συναίνεσή του για τον τρόπο της θεραπείας 

E-4596/05 

Dimitrios Papadimoulis Aιτιολογηµένες επιστολές στον τοµέα περιβάλλον / αέρας E-4597/05 

Dimitrios Papadimoulis Αιτιολογηµένη Επιστολή στον τοµέα της γεωργίας E-4598/05 

Dimitrios Papadimoulis Αιτιολογηµένη επιστολή στον τοµέα των επιχειρήσεων E-4599/05 

Dimitrios Papadimoulis Aιτιολογηµένη επιστολή στον τοµέα περιβάλλον / θόρυβος E-4600/05 

Dimitrios Papadimoulis Aιτιολογηµένη επιστολή στον τοµέα περιβάλλον / νερό E-4601/05 

Dimitrios Papadimoulis Aιτιολογηµένες επιστολές στον τοµέα περιβάλλον / φύση E-4602/05 

Dimitrios Papadimoulis Aιτιολογηµένες επιστολές στον τοµέα περιβάλλον / 
απόβλητα 

E-4603/05 

Dimitrios Papadimoulis Αξιολόγηση των επιπτώσεων που είχε στο περιβάλλον η 
υλοποίηση συγκεκριµένων έργων και προγραµµάτων 

E-4604/05 

Dimitrios Papadimoulis Aιτιολογηµένες επιστολές στον τοµέα της της Φορολογίας & 
Τελωνειακής Ένωσης 

E-4605/05 

Dimitrios Papadimoulis Aιτιολογηµένες επιστολές στον τοµέα ∆ικαιοσύνης & 
Εσωτερικών Υποθέσεων 

E-4606/05 

Dimitrios Papadimoulis Aιτιολογηµένες επιστολές στον τοµέα της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας 

E-4607/05 

Dimitrios Papadimoulis Εκούσια διάδοση Γεννητικά Τροποποιηµένων Οργανισµών E-4608/05 

Georgios Karatzaferis Ευθύνες των υπηρεσιών της Επιτροπής για  την πληµµελή 
εκτέλεση συγχρηµατοδοτούµενων έργων 

E-4609/05 

Georgios Karatzaferis ∆ιάλυση της µεγαλύτερης οµοσπονδίας αγροτικών 
συνεταιρισµών της Ελλάδας 

E-4610/05 

Manolis Mavrommatis Μείωση µεταφραστών και διερµηνέων στα κοινοτικά όργανα E-4611/05 

Simon Busuttil Ενηµέρωση των πολιτών της ΕΕ σχετικά µε τις ιατρικές 
προφυλάξεις 

E-4612/05 

James Allister Οδικά δίκτυα E-4613/05 

Stephen Hughes Το άρθρο 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση E-4614/05 

Roberta Angelilli Χορήγηση χρηµατοδότησης για τη δηµιουργία ενός 
πολυλειτουργικού κέντρου για το ποδόσφαιρο και τα ελαφρά 
αθλήµατα 

E-4615/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Roberta Angelilli Παρουσία ITX σε ιταλικό βρεφικό γάλα - ολιγωρία της 
πολυεθνικής Nestlé για την απόσυρσή του και καθυστερήσεις 
εκ µέρους των αρµόδιων ευρωπαϊκών αρχών 

E-4616/05 

Margrietus van den Berg Πολυεθνικές επιχειρήσεις ενθαρρύνουν την εκµετάλλευση 
της παιδικής εργασίας 

E-4617/05 

Margrietus van den Berg Μη εφαρµοσθείσα έως σήµερα συµφωνία σχετικά µε τα 
οικονοµικώς προσιτά φάρµακα σε αναπτυσσόµενες χώρες 

E-4618/05 

Anne Van Lancker Εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 - Έκδοση 
βεβαίωσης για την εφαρµοστέα νοµοθεσία (∆ήλωση Ε-101) 

E-4619/05 

Manolis Mavrommatis Προβληµατισµοί στη µεταναστευτική πολιτική E-4620/05 

Marianne Thyssen Αναδιοργάνωση της υπηρεσίας µετάφρασης P-4621/05 

María Valenciano Martínez-
Orozco 

Στρατόπεδα µεταναστών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ P-4622/05 

Proinsias De Rossa ∆εύτερη οδηγία για την ασφάλιση αυτοκινήτων και άρνηση 
καταβολής αποζηµίωσης 

P-4623/05 

Ashley Mote Ευρωπαϊκή Οικονοµία P-4624/05 

Elspeth Attwooll Αλιευτική συµφωνία µε το Μαρόκο P-4625/05 

Bogdan Klich Θέση της Επιτροπής σχετικά µε την χρηµατοδότηση του 
σχεδίου αναδιάρθρωσης της επιχείρησης εξόρυξης και 
µεταλλουργίας Bolesław S.A. (2004-2006) 

P-4626/05 

Bernat Joan i Marí Ανθρώπινα δικαιώµατα στην Αιθιοπία E-4627/05 

Bernat Joan i Marí Ανθρώπινα δικαιώµατα στην Αιθιοπία E-4628/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Ποσοστώσεις χάλιµπατ της NAFO E-4629/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Κοινοτική χρηµατοδότηση για την Ε&Α E-4630/05 

Angelika Beer ECMI, Ευρωπαϊκό Κέντρο για Θέµατα Μειονοτήτων στο 
Flensburg 

E-4631/05 

Angelika Beer ECMI, Ευρωπαϊκό Κέντρο για Θέµατα Μειονοτήτων στο 
Flensburg 

E-4632/05 

Graham Watson Η νοµική και πολιτική ευθύνη του Ισραήλ E-4633/05 

Stephen Hughes Η οδηγία 79/409/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων 
πτηνών 

E-4634/05 

Mary McDonald Οι συνθήκες εργασίας των ναυτικών E-4635/05 

Johannes Blokland Η εφαρµογή των οδηγιών σχετικά µε τα πτηνά και τους 
φυσικούς οικοτόπους στην Πολωνία - Βαλτική Οδός 

E-4636/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Raül Romeva i Rueda Η χρήση του εναέριου χώρου της ΕΕ από τη CIA για 
µυστικές αποστολές, ιδιαίτερα στη Μάλτα 

E-4637/05 

Vittorio Agnoletto και άλλοι Άξονας "Τορίνο-Λυών" και ξυλοδαρµός από την ιταλική 
αστυνοµία βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
πολιτών σε ειρηνική διαδήλωση στο Val di Susa 

E-4638/05 

Konrad Szymański Μέτρα της γερµανικής τελωνειακής υπηρεσίας και 
εισαγγελικής αρχής κατά της εταιρίας Inter-Trock-Bau από 
το Opolszczyzna 

E-4639/05 

Paweł Piskorski Κατάσταση στη Βοσνία δέκα χρόνια µετά τη συµφωνία του 
Ντέιτον 

E-4640/05 

Cecilia Malmström Οµοφυλοφοβία στην Πολωνία E-4641/05 

Joan Calabuig Rull Απάτη στις εισαγωγές προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας από 
την Κίνα 

P-4642/05 

Sérgio Marques Μειωµένοι συντελεστές ΦΠΑ P-4643/05 

Willy Meyer Pleite Σαχαραουί θύµα καταστολής στο Μαρόκο E-4644/05 

Willy Meyer Pleite Σαχαραουί θύµα καταστολής στο Μαρόκο E-4645/05 

Ignasi Guardans Cambó Φυτοϋγειονοµικοί έλεγχοι και καραντίνα για φοίνικες από 
τρίτες χώρες αναφορικά µε την επιδηµία του ετερόκερου 
λεπιδόπτερου που προσβάλλει τους φοίνικες (Paysandisia 
archon) στο Elche (Αυτόνοµη Κοινότητα της Valencia, 
Ισπανία) και στα περίχωρα 

E-4646/05 

Ignasi Guardans Cambó Επιδηµία ετερόκερου λεπιδόπτερου που προσβάλλει τους 
φοίνικες (Paysandisia archon) στο Elche (Αυτόνοµη 
Κοινότητα της Valencia, Ισπανία) και στα περίχωρα 

E-4647/05 

André Brie Οδηγία σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 

E-4648/05 

Kyriacos Triantaphyllides Μυστικά κέντρα κράτησης σε εδάφη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

E-4649/05 

Cristiana Muscardini Βασανισµοί χριστιανών σε κινεζικές φυλακές E-4650/05 

Cristiana Muscardini Σεξουαλική εκµετάλλευση παιδιών στην Καµπότζη E-4651/05 

Erik Meijer και Kartika Liotard Υπερφόρτωση των υπηρεσιών υγείας στα ισπανικά παράλια 
και επαναπατρισµός το 2006 ως αποτέλεσµα αλλαγών στην 
ασφάλιση ασθένειας στις Κάτω Χώρες 

E-4652/05 

Frank Vanhecke Πολιτική της ΕΕ σχετικά µε τη Ζιµπάµπουε E-4653/05 

Frank Vanhecke Μυστική έκθεση της ΕΕ σχετικά µε την ισραηλινή πολιτική 
στην Ιερουσαλήµ 

E-4654/05 

Frank Vanhecke ∆ηµόσια νοµοθετική διαδικασία στο Συµβούλιο E-4655/05 

Frank Vanhecke Αλιευτική συµφωνία ΕΕ-Μαρόκου E-4656/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Frank Vanhecke Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Τυνησία E-4657/05 

Zbigniew Kuźmiuk Αναθεώρηση της αγοράς της ζάχαρης της ΕΕ E-4658/05 

Jonas Sjöstedt Ο κ. Mandelson για τις επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων E-4659/05 

Jorgo Chatzimarkakis ∆ικαίωµα άσκησης τιµητικών καθηκόντων στην εσωτερική 
αγορά 

P-4660/05 

Christa Prets Πρόσκληση υποβολής προτάσεων " φορέων που επιδιώκουν 
στόχο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τοµέα του 
πολιτισµού" εκ µέρους της Γ∆ Εκπαίδευσης και Πολιτισµού 

P-4661/05 

David Hammerstein Mintz Απόρριψη αποχετευτικών λυµάτων χωρίς επεξεργασία στη 
θάλασσα της Λας Πάλµας (Μεγάλη Κανάρια, Ισπανία) 

E-4662/05 

David Hammerstein Mintz Αεροδρόµιο του Μπιλµπάο (Loiu) E-4663/05 

Ignasi Guardans Cambó Υποτιθέµενη απειλή από τους βουλευτές του ΕΚ E-4664/05 

José García-Margallo y Marfil Αρχή αρµόδια για να αποφασίσει σχετικά µε την προσφορά 
εξαγοράς της Gas Natural - Endesa 

E-4665/05 

Mogens Camre Βασικές δηµοκρατικές αξίες στη Σλοβακία E-4666/05 

Sharon Bowles ∆ίκες για απάτη E-4667/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven, 
Margrete Auken και Hiltrud 
Breyer 

Εκχώρηση δικαιώµατος εξόρυξης χρυσού στο Krumovgrad, 
Βουλγαρία 

E-4668/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven 
και Hiltrud Breyer 

Μη συµµετοχή της Βουλγαρίας στο Πρόγραµµα LIFE E-4669/05 

Sajjad Karim Εκλογές στο Αζερµπαϊτζάν E-4670/05 

Konrad Szymański Τροποποιήσεις της οδηγίας "τηλεόραση χωρίς σύνορα" όσον 
αφορά την προστασία των τηλεθεατών 

E-4671/05 

Ilda Figueiredo Εφαρµογή προγράµµατος Daphne E-4672/05 

Hélène Goudin Κανόνες περί δηµοσίων συµβάσεων για τις υπηρεσίες 
πορθµείου 

E-4673/05 

Hélène Goudin Απαγόρευση ζωικών καταλοίπων στα καλλυντικά E-4674/05 

Robert Kilroy-Silk Ανταγωνισµός E-4675/05 

Robert Kilroy-Silk Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης E-4676/05 

Robert Kilroy-Silk Προς ένταξη χώρες E-4677/05 

Erik Meijer Εκβιαστική απόσπαση χρηµάτων από ταξιδιώτες τουρκικής 
καταγωγής που διήλθαν από τη Βουλγαρία το καλοκαίρι του 
2005: µεγάλες καθυστερήσεις, υψηλά φιλοδωρήµατα και 
επιπτώσεις για τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 

E-4678/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Erik Meijer Εκβιαστική απόσπαση χρηµάτων από ταξιδιώτες τουρκικής 
καταγωγής που διήλθαν από τη Βουλγαρία το καλοκαίρι του 
2005: έκθεση προόδου για τις αλλαγές και την εξάλειψη των 
εκφοβισµών 

E-4679/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Μείωση του αριθµού των µεταφραστών ισπανικών P-4680/05 

Dimitrios Papadimoulis Κατάργηση συλλογικών συµβάσεων P-4681/05 

Koenraad Dillen Επίσκεψη του κ.Louis Michel στα παλαιστινιακά εδάφη P-4682/05 

Frank Vanhecke Επιδότηση της ΑΕ DEGUS P-4683/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Γαλικία - περιφέρεια του Στόχου 1 E-4684/05 

Konstantinos Hatzidakis Χρεώσεις τραπεζικών υπηρεσιών E-4685/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Προληπτικές δράσεις και ενίσχυση της έρευνας για την 
καταπολέµηση του AIDS, ιδιαίτερα του νέου τύπου ιού 

E-4686/05 

Gay Mitchell ∆ικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι για τις ένοπλες δυνάµεις E-4687/05 

Robert Kilroy-Silk Εµπορία γυναικών E-4688/05 

Mary McDonald Κριτήρια πρόσβασης E-4689/05 

Mary McDonald Κοινωνική έρευνα για την αναπηρία E-4690/05 

Mary McDonald Πολιτισµός, εκπαίδευση και νεολαία E-4691/05 

Mary McDonald Συντονισµός των πρωτοβουλιών για την πρόσβαση E-4692/05 

Mary McDonald Νοµοθεσία για τις δηµόσιες συµβάσεις E-4693/05 

Mary McDonald Ειδική οδηγία για τα άτοµα µε αναπηρία E-4694/05 

Mary McDonald Κοινωνία της πληροφορίας E-4695/05 

Mary McDonald Πρόσβαση στο δοµηµένο περιβάλλον E-4696/05 

Mary McDonald Ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών µε αναπηρία E-4697/05 

Mary McDonald Πολιτική για την απασχόληση και τον κοινωνικό αποκλεισµό E-4698/05 

Monica Frassoni και David 
Hammerstein Mintz 

Ο σιδηροδροµικός άξονας Τουρίνου-Λυών, η 
στρατιωτικοποίηση της κοιλάδας Susa, αστυνοµική δράση 
κατά της ελεύθερης κυκλοφορίας και επεισόδια στα οποία 
ενεπλάκη αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών 

E-4699/05 

Ville Itälä Κτίρια της Επιτροπής και πολιτική προσωπικού E-4700/05 

Jonas Sjöstedt, Åsa Westlund 
και Carl Schlyter 

Η κατάσταση στην Γκάµπια E-4701/05 

Marie-Noëlle Lienemann Αναβολή του καταστατικού του ευρωπαϊκού ταµείου 
αλληλοβοήθειας 

P-4702/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Georgios Karatzaferis Εξελίξεις στο πρόγραµµα INTERREG III A E-4703/05 

Dimitrios Papadimoulis Ανεξέλεγκτη χωµατερή ρυπαίνει τον Μόρνο E-4704/05 

Dimitrios Papadimoulis Συναγερµός για την υγεία των παιδιών µας E-4705/05 

Christine De Veyrac Κατάσταση στο Λάος - ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης E-4706/05 

Christopher Heaton-Harris Αρχαιολογία P-4707/05 

Paweł Piskorski Φυλακές των ΗΠΑ στο έδαφος της Πολωνίας P-4708/05 

Maria Badia I Cutchet Η πολυγλωσσία και η ισπανική µεταφραστική υπηρεσία E-4709/05 

Baroness Sarah Ludford Νοµοσχέδιο για τη θρησκευτική ελευθερία στη Ρουµανία E-4710/05 

Salvatore Tatarella Κράνη και µοτοσικλέτες που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ 
από την Κίνα και την Ινδία 

E-4711/05 

Salvatore Tatarella Χρηµατοδότηση της Παλαιστινιακής Αρχής E-4712/05 

Mario Mantovani και Alfredo 
Antoniozzi 

Γλωσσικές ρυθµίσεις στην ΕΕ και ανισότητες στη χρήση των 
επίσηµων γλωσσών 

E-4713/05 

Paweł Piskorski Ελευθερία λόγου στην Τυνησία E-4714/05 

Pedro Guerreiro Σύνολο επιτρεπόµενων αλιευµάτων και αλιευτικές 
ποσοστώσεις για το 2006 

E-4715/05 

Saïd El Khadraoui Κερδοσκοπική πώληση εισιτηρίων συναυλιών P-4716/05 

Sajjad Karim Τουρκία: χρήση του άρθρου 301 του τουρκικού ποινικού 
κώδικα 

E-4717/05 

Daniel Hannan Αυτοκινητόδροµος Bors-Brasov E-4718/05 

Philip Claeys Αποσπάσµατα θανάτου στην Τουρκία E-4719/05 

Philip Claeys Εγκατάσταση προσωπικού της ΕΕ στα περίχωρα των 
Βρυξελλών 

E-4720/05 

Kartika Liotard Μελέτη για τους όρους συµφωνιών περί διπλής φορολογίας 
και τους κανόνες του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 

E-4721/05 

Panagiotis Beglitis Απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης για κατασκευή τραµ E-4722/05 

Mary McDonald ∆ωρεάν ταξίδια για συνταξιούχους E-4723/05 

Mary McDonald Οδηγία "Τηλεόραση χωρίς σύνορα" E-4724/05 

Mary McDonald Άτοµα µε αναπηρία τα οποία διαβιούν σε ιδρύµατα E-4725/05 

Mary McDonald Πολιτική της ΕΕ για τις υπηρεσίες παροχής προσωπικής 
βοήθειας 

E-4726/05 

Mary McDonald Άτοµα που υφίστανται πολλαπλή διάκριση E-4727/05 

Mary McDonald ∆ιαρθρωµένη διαβούλευση µε τον τοµέα των ατόµων µε 
αναπηρία 

E-4728/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Mary McDonald Συνεργασία για την ανάπτυξη και αναπηρία E-4729/05 

Mary McDonald Γυναίκες µε αναπηρία E-4730/05 

Kartika Liotard Προϋποθέσεις για τη διάθεση εργαζοµένων από γραφεία 
ευρέσεως προσωρινής εργασίας 

E-4731/05 

Karin Resetarits Απαγόρευση άγριων ζώων στο τσίρκο - Επιστολή του 
Επιτρόπου Mc Creevy στο Υπουργείο Εξωτερικών της 
Αυστρίας 

P-4732/05 

Dan Jørgensen Καταπολέµηση της επιδηµίας της γρίπης των πτηνών E-4733/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Κοινοτικά σκάφη κατά της ρύπανσης E-4734/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Το Ταµείο Συνοχής στην Ισπανία E-4735/05 

Manolis Mavrommatis Νέα κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε το οπτικοακουστικό 
περιεχόµενο 

E-4736/05 

Eva-Britt Svensson και άλλοι Καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και της 
φτώχειας των γυναικών στην Ευρώπη 

E-4737/05 

Eva-Britt Svensson και άλλοι Προώθηση της µη διάκρισης στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση και κατάρτιση σχετικά µε τη µη διάκριση 

E-4738/05 

Eva-Britt Svensson και άλλοι Υγειονοµική περίθαλψη στον τοµέα της αναπαραγωγής στην 
ΕΕ 

E-4739/05 

Christine De Veyrac ∆ιεύρυνση P-4740/05 

José Ribeiro e Castro Αλιευτικές ποσοστώσεις για το 2006 P-4741/05 

Raül Romeva i Rueda Ουγκάντα E-4742/05 

Raül Romeva i Rueda Ουγκάντα E-4743/05 

Karin Riis-Jørgensen Πρόσβαση στις τεχνικές προδιαγραφές για τα γενικά 
συνεργεία αυτοκινήτων 

E-4744/05 

Konstantinos Hatzidakis Αθέµιτες πρακτικές των εταιριών κινητής τηλεφωνίας E-4745/05 

Christine De Veyrac Ασφάλεια στη θάλασσα E-4746/05 

Erna Hennicot-Schoepges Έκτο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη E-4747/05 

Georgios Karatzaferis Επιτροπές παρακολούθησης στην Ελλάδα E-4748/05 

Georgios Karatzaferis Το Πρόγραµµα INTERREG III A E-4749/05 

Georgios Karatzaferis Ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονοµίας για τα 
συγχρηµατοδοτούµενα έργα στην Ελλάδα 

E-4750/05 

Georgios Karatzaferis Συνεχιζόµενη απαξίωση ατόµων µε αναπηρίες στις 
διαδικασίες επιλογής δηµοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα 

E-4751/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Dimitrios Papadimoulis Εξαιρέσεις για ∆ηµόσιο, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ E-4752/05 

Jeffrey Titford Κονδύλια για την αναταραχή στη Γαλλία E-4753/05 

Ria Oomen-Ruijten Ευρωπαϊκό δίκαιο και ο ολλανδικός νόµος περί ασφάλισης 
περίθαλψης για τους συνταξιούχους 

E-4754/05 

Jonas Sjöstedt Κατάσταση στην ΠΓ∆Μ E-4755/05 

Sebastiano Musumeci Ατµοσφαιρική ρύπανση στην πόλη της Μεσίνα P-4756/05 

Andreas Mölzer ∆απάνες για την Προεδρία της ΕΕ E-4757/05 

Andreas Mölzer Προενταξιακή βοήθεια για την Τουρκία το 2005 E-4758/05 

Andreas Mölzer Τουρκικές αιτήσεις ασύλου E-4759/05 

Andreas Mölzer Μελλοντικές προενταξιακές ενισχύσεις προς την Τουρκία E-4760/05 

Andreas Mölzer Πολυγαµία στην Ευρωπαϊκή Ένωση E-4761/05 

Camiel Eurlings Η απαγόρευση της εισαγωγής τροφίµων από την Πολωνία 
της ΕΕ από τη Ρωσική Οµοσπονδία 

E-4762/05 

Edite Estrela Σεξουαλική εκµετάλλευση παιδιών E-4763/05 

Panagiotis Beglitis Κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG III Ελλάδας - Τουρκίας P-4764/05 

Guido Sacconi Ευρωπαϊκό Σχολείο: το ιταλικό τµήµα στο Laeken P-4765/05 

Dirk Sterckx Ο καρκίνος του µαστού στους άνδρες P-4766/05 

Carmen Fraga Estévez Φόροι επί της χρήσης υποδοµών που κατασκευάστηκαν µε 
κοινοτικά κονδύλια 

P-4767/05 

Mogens Camre Στάση των Τούρκων έναντι των Ευρωπαίων E-4768/05 

Michael Cramer Εισφορές και φόροι κατά τη διέλευση των 
ρουµανοβουλγαρικών συνόρων 

E-4769/05 

André Brie Παράλογη µεταχείριση ενός οδηγού φορτηγού που κρατείται 
στη Γαλλία 

E-4770/05 

 Ακυρωθείσα ερώτηση E-4771/05 

Sharon Bowles Κρατικές ενισχύσεις E-4772/05 

Thomas Wise Ψυχιατρικές αξιολογήσεις E-4773/05 

Thomas Wise Τίτλοι δηµοσίου χρέους εκφρασµένοι σε ευρώ E-4774/05 

Koenraad Dillen Θέσπιση της επανεισδοχής πολιτών που απελαύνονται ως 
όρου για τη διάθεση αναπτυξιακής βοήθειας 

E-4775/05 

Cecilia Malmström Εκλογές στην Παλαιστίνη E-4776/05 

Zdzisław Chmielewski Άδηλη αλιεία P-4777/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Alfonso Andria ∆ιαδικασία δυνάµει του άρθρου 24 του Κανονισµού ΕΟΚ 
4253/88 

P-4778/05 

Hélène Goudin Κοινωνική ενίσχυση  που χορηγούν οι κοινότητες στη 
Σουηδία για στέγαση 

P-4779/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Πειρατεία στη Σοµαλία E-4780/05 

Hiltrud Breyer Παράνοµα φυτοφάρµακα στα κράτη µέλη της ΕΕ E-4781/05 

Heide Rühle Οδηγία 2003/4/ΕΚ σχετικά µε περιβαλλοντικές πληροφορίες E-4782/05 

Georgios Karatzaferis Πολύτεκνοι µε 3 παιδιά στην ΕΕ E-4783/05 

Georgios Karatzaferis Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων  των ελλήνων 
µουσουλµάνων 

E-4784/05 

Georgios Papastamkos Κρούσµατα βίας στα ευρωπαϊκά γήπεδα ποδοσφαίρου E-4785/05 

Georgios Papastamkos Εναρµόνιση της ποινικής αξιολόγησης παραβάσεων των 
κανόνων του Κοινοτικού ∆ικαίου 

E-4786/05 

Alyn Smith Παραβιάσεις της ΕΣ∆Α στη Σκωτία E-4787/05 

Alyn Smith Παραβιάσεις του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σκωτία 

E-4788/05 

Alyn Smith Ανακρίσεις υπόπτων από τη CIA στη Σκωτία E-4789/05 

Alyn Smith Παροχή δίκαιης δίκης σε υπόπτους τροµοκρατίας στη 
Σκωτία 

E-4790/05 

Catherine Stihler Αξιολόγηση των προσφορών για την εταιρεία Caledonian 
McBrayne (Calmac) 

E-4791/05 

Catherine Stihler Χρονοδιάγραµµα της διαδικασίας υποβολής προσφορών για 
την εταιρεία Caledonian McBrayne (Calmac) 

E-4792/05 

Catherine Stihler Μεταφορά προσωπικού από την εταιρεία Caledonian 
McBrayne (Calmac) 

E-4793/05 

Catherine Stihler Ενίσχυση στον τοµέα της ύδρευσης E-4794/05 

Antonio Di Pietro Εµπόδια για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη 

E-4795/05 

Zdzisław Chmielewski Έρευνα για τη βιοµάζα στη Βαλτική Θάλασσα E-4796/05 

Diana Wallis Ευθύνη των παροχέων υπηρεσιών P-4797/05 

Mario Mauro Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών ΙΙ: Μεταφορά γλωσσικών 
τµηµάτων 

P-4798/05 

Stefano Zappalà Ταλαιπωρία των επιβατών στο αεροδρόµιο Μαλπένσα του 
Μιλάνο 

P-4799/05 

David Martin Ακυρώσεις πτήσεων της Ryanair E-4800/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Gary Titley Το µέλλον της ευρωπαϊκής κάρτας InterRail E-4801/05 

Claude Moraes Ειρηνευτική συµφωνία του Αλγερίου E-4802/05 

Luca Romagnoli Κλωνοποίηση της σήµανσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας E-4803/05 

Luca Romagnoli Κλωνοποίηση της σήµανσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας E-4804/05 

Luís Queiró Χρηµατοδότηση ενός νέου αεροδροµίου στη Λισαβόνα E-4805/05 

Rosa Miguélez Ramos Απαγόρευση της αλιείας ερυθρού τόνου στην Μεσόγειο P-4806/05 

Thomas Ulmer Επιβάρυνση των αγοριών από τις χηµικές ουσίες DΕΗΡ P-4807/05 

Norbert Glante Στατιστικά στοιχεία της ΕΕ για τη µετανάστευση P-4808/05 

Paolo Cirino Pomicino Υπόθεση της Banca Antonveneta στην Ιταλία P-4809/05 

Katerina Batzeli Μέτρα για την µείωση των διαφοροποιήσεων εντός της 
εσωτερικής αγοράς αλλά και µεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ ως προς 
τις υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου 

P-4810/05 

Vladimír Maňka Η κατάσταση στη Σλοβακία - Υπονόµευση των εργασιακών 
δικαιωµάτων της Σλοβακικής Ένωσης Αστυνοµικών και εκ 
νέου στρατιωτικοποίηση των αστυνοµικών δυνάµεων της 
Σλοβακίας 

P-4811/05 

Miloš Koterec Η κατάσταση στη Σλοβακία - Υπονόµευση των εργασιακών 
δικαιωµάτων της Σλοβακικής Ένωσης Αστυνοµικών και εκ 
νέου στρατιωτικοποίηση των αστυνοµικών δυνάµεων της 
Σλοβακίας 

P-4812/05 

Monika Beňová Η κατάσταση στη Σλοβακία - Υπονόµευση των εργασιακών 
δικαιωµάτων της Σλοβακικής Ένωσης Αστυνοµικών και εκ 
νέου στρατιωτικοποίηση των αστυνοµικών δυνάµεων της 
Σλοβακίας 

P-4813/05 

Thomas Ulmer Βλαβερές συνέπειες του φθαλικού δι-2-αιθυλεξυλεστέρα 
(DEHP) στα αγόρια 

E-4814/05 

Albert Deß Προβλήµατα των ιχθυοτρόφων από την υπερβολική αύξηση 
του αριθµού των καστόρων, ιδίως στη Βαυαρία 

E-4815/05 

Jutta Haug Επιχορηγήσεις από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισµό E-4816/05 

Dieter-Lebrecht Koch Αµοιβαία αναγνώριση των διπλωµάτων που παρέχουν 
δικαίωµα εγγραφής στα πανεπιστήµια στην ΕΕ 

E-4817/05 

Horst Schnellhardt Αναδροµική ισχύς της εξαιρετικής διάταξης της οδηγίας 
85/73/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 96/43/ΕΚ 

E-4818/05 

Ingeborg Gräßle Τραπεζικοί λογαριασµοί στον τοµέα εργασιών της 
Επιτροπής, για τους οποίους η ίδια µέχρι στιγµής δεν είναι 
ενήµερη 

E-4819/05 

Terence Wynn Χριστιανική κοινότητα στο κρατίδιο Orissa της Ινδίας E-4820/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Terence Wynn Χριστιανική κοινότητα στο κρατίδιο Orissa της Ινδίας E-4821/05 

Alyn Smith Πτήσεις για τη µεταφορά υπόπτων & κέντρα κράτησης της 
CIA στην Ευρώπη 

E-4822/05 

Jillian Evans ΓΜΟ E-4823/05 

Jillian Evans Ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλων όπλων E-4824/05 

Aloyzas Sakalas Προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού E-4825/05 

Johannes Voggenhuber ∆ραστηριότητες της CΙΑ στην Ευρώπη P-4826/05 

Cem Özdemir ∆ραστηριότητες της CΙΑ στην Ευρώπη P-4827/05 

Werner Langen Κοινοτικές διατάξεις για εµβάσµατα P-4828/05 

Esko Seppänen Φυλακές της CIA P-4829/05 

Christoph Konrad Παραβίαση του κανονισµού 1400/2002/ΕΚ περί απαλλαγής 
ανά κατηγορία στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας 

E-4830/05 

Georgios Karatzaferis Άδικη µεταχείριση επιτυχόντων σε διαγωνισµό για 
αγροφύλακες στην Ελλάδα 

E-4831/05 

Elizabeth Lynne Φάρµακα για το άσθµα E-4832/05 

Gay Mitchell Προώθηση ανθυγιεινών τροφίµων σε παιδιά E-4833/05 

Gay Mitchell Χρησιµοποίηση άγριων ζώων σε τσίρκα E-4834/05 

Sharon Bowles Ευθύνη των ΜΚΟ E-4835/05 

Koenraad Dillen Η µεταχείριση του δηµοσιογράφου Shi Tao και η ανταλλαγή 
γραπτών µηνυµάτων στην Κίνα 

E-4836/05 

Paulo Casaca Προειδοποιήσεις για την υγεία µε έγχρωµες φωτογραφίες E-4837/05 

Alojz Peterle Άφρισµα του ποταµού Rába P-4838/05 

Richard Seeber ∆ίωξη χριστιανών στην Κίνα E-4839/05 

Richard Seeber ∆ίωξη χριστιανών στην Κίνα E-4840/05 

Daniel Caspary Ασφάλεια τροφοδοσίας και πιθανοί κίνδυνοι στα ευρωπαϊκά 
δίκτυα υψηλής τάσης 

E-4841/05 

Nikolaos Vakalis Οµοιότητα νοµισµάτων άλλων κρατών µε αντίστοιχα του 
ευρώ 

E-4842/05 

Michael Cashman Το φράγµα Ilisy στο Hasankeyf της Τουρκίας E-4843/05 

Sharon Bowles Αποτέφρωση P-4844/05 

Cristiana Muscardini Βάναυση θανάτωση ζώων στην Κίνα E-4845/05 

Richard Howitt Οι εκρήξεις στις αποθήκες πετρελαίου Buncefield και η 
οδηγία Σεβέζο ΙΙ 

P-4846/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Jonas Sjöstedt Κατάσταση της Taciana Khoma P-4847/05 

Jan Březina Χρηµατοδότηση της έρευνας στον τοµέα των βιοτεχνολογιών 
µέσω πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωπαϊκό 
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας για τη µέθοδο των "παιδιών κατά 
παραγγελία" 

E-4848/05 

Erik Meijer Πεδίο δράσης κατά της συνεχούς επιδείνωσης της 
κατάστασης των ευαίσθητων σιδηροδρόµων στο 
Μαυροβούνιο και των σιδηροδροµικών γραµµών που 
συνδέουν το Μαυροβούνιο µε τη Σερβία και την Αλβανία 

E-4849/05 

Erik Meijer Ανεπαρκής εξοικείωση της νεότερης γενιάς της Σερβίας και 
του Μαυροβουνίου µε τα κράτη µέλη της ΕΕ και τρόποι 
καταπολέµησης αυτής της αποµόνωσης στο εγγύς µέλλον 

E-4850/05 

Erik Meijer Η επιδίωξη της ανεξαρτησίας εκ µέρους του Μαυροβουνίου 
και η συµβολή της ΕΕ στην άρση των εθνικών εντάσεων που 
αφορούν το δηµοψήφισµα του 2006 

E-4851/05 

Jonas Sjöstedt Η κατάσταση της Tatsiana Choma E-4852/05 

Rebecca Harms Μεταφορές πυρηνικών αποβλήτων από την ΕΕ στη Ρωσία P-4853/05 

Francesco Musotto Ευρωπαϊκά Σχολεία Βρυξελλών - Μετακόµιση τµηµάτων P-4854/05 

Ana Gomes και Raül Romeva i 
Rueda 

Πτήσεις της CIA σε αεροδρόµια της Πορτογαλίας E-4855/05 

Georgios Karatzaferis Συµµετοχή στην κατασκευή ευρωπαϊκών αεροσκαφών νέας 
γενιάς από την Ελλάδα 

E-4856/05 

Georgios Karatzaferis Aναθέσεις έργων σε συµβουλευτικές εταιρείες E-4857/05 

Konstantinos Hatzidakis Παιδική εγκληµατικότητα E-4858/05 

Diana Wallis Νέο φορολογικό καθεστώς στην Ελβετία E-4859/05 

Diana Wallis Ψήφισµα σχετικά µε τη Βόρεια ∆ιάσταση (Αρκτική 
∆ιακυβέρνηση) 

E-4860/05 

Eva-Britt Svensson και άλλοι Θεσµικοί µηχανισµοί για την ισότητα των φύλων E-4861/05 

Antonio Tajani Ευρωπαϊκά Σχολεία Βρυξελλών - Μετακόµιση τµηµάτων P-4862/05 

Emilio Menéndez del Valle Κατηγορίες κατά της ΕΕ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου E-4863/05 

Emilio Menéndez del Valle Έκθεση των ευρωπαίων προξένων της Ιερουσαλήµ E-4864/05 

Raül Romeva i Rueda Ισηµερινή Γουινέα E-4865/05 

Raül Romeva i Rueda Ισηµερινή Γουινέα E-4866/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Erik Meijer Μετατροπή της τωρινής ένωσης κρατών της Σερβίας και του 
Μαυροβουνίου σε µια χρονικά περιορισµένη ένωση κρατών 
η οποία θα προετοιµάσει τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και το 
Κοσσυφοπέδιο ως ισότιµους εταίρους για την ένταξη στην 
ΕΕ 

E-4867/05 

Erik Meijer Σύντοµα πρέπει να βρεθεί λύση για τη διαφωνία σχετικά µε 
την ονοµασία µιας χώρας υποψήφιας προς ένταξη, η οποία 
θα είναι µακροπρόθεσµα αποδεκτή από όλες τις πλευρές 

E-4868/05 

Salvador Garriga Polledo Παράταση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

E-4869/05 

Salvador Garriga Polledo ∆ιάλογος σχετικά µε το µέλλον της πυρηνικής ενέργειας 
στην ΕΕ 

E-4870/05 

Salvador Garriga Polledo Κρατική χρηµατοδότηση για µεθόδους διακοπής του 
καπνίσµατος 

E-4871/05 

Michl Ebner Αναλύσεις DNA E-4872/05 

Mary McDonald Μηχανισµός πολιτικής προστασίας της ΕΕ E-4873/05 

Mary McDonald Χρέωση κατανάλωσης νερού σε κοινοτικά κέντρα και 
βρεφονηπιακούς σταθµούς - οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 

E-4874/05 

Rebecca Harms Πυρηνικά θέµατα και ο πυρηνικός σταθµός του Paks E-4875/05 

Kathy Sinnott Γραµµή µεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος στο Bantry P-4876/05 

Raül Romeva i Rueda Μετανάστευση - κόσµος της εργασίας E-4877/05 

Raül Romeva i Rueda Μετανάστευση - συνθήκες εργασίας E-4878/05 

Raül Romeva i Rueda Μετανάστευση - υπηκοότητα ή πολιτογράφηση E-4879/05 

Raül Romeva i Rueda Μετανάστευση - καθεστώς E-4880/05 

Raül Romeva i Rueda Μετανάστευση - δικαίωµα ψήφου E-4881/05 

Raül Romeva i Rueda Μετανάστευση - δικαίωµα ψήφου E-4882/05 

Raül Romeva i Rueda Μετανάστευση - το θέµα του νοµικού καθεστώτος E-4883/05 

Raül Romeva i Rueda Μετανάστευση - Προγράµµατα, µέτρα και πρωτοβουλίες E-4884/05 

Raül Romeva i Rueda Μετανάστευση - Προβλήµατα στα σύνορα E-4885/05 

Raül Romeva i Rueda Μετανάστευση E-4886/05 

Kathy Sinnott Φράγµα στο Bantry της Ιρλανδίας E-4887/05 

Kathy Sinnott Βρετανικά οµόλογα E-4888/05 

Ole Christensen Συµβατότητα του κανονισµού µετεγγραφών ποδοσφαιριστών 
της FIFA µε την Συνθήκη ΕΚ 

P-4889/05 

Claude Moraes Μαζικές κρατήσεις στην Αιθιοπία P-4890/05 



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

∆ελτίο 16.01.2006 - EL - PE 369.010 

28 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Raül Romeva i Rueda Οδηγία 2004/113/ΕΚ E-4891/05 

Raül Romeva i Rueda Χρήση των σταχτών που προκύπτουν από την αποτέφρωση 
των αποβλήτων ως αδρανή υλικά στις κατασκευές 

E-4892/05 

Milan Horáček, Gisela 
Kallenbach και Michael Cramer 

Κατασκευή υδατοφρακτών στην Τσεχική ∆ηµοκρατία E-4893/05 

Raül Romeva i Rueda και 
Angelika Beer 

Εφαρµογή του ψηφίσµατος αριθ. 1325 του Συµβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών (γυναίκες, ειρήνη και 
ασφάλεια) στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ 

E-4894/05 

Michael Nattrass Εισαγωγές βοδινού κρέατος στη Γαλλία E-4895/05 

Michael Nattrass Υπεραλίευση στη Βόρεια Θάλασσα E-4896/05 

Robert Kilroy-Silk Αµερικανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης στην ΕΕ E-4897/05 

Robert Kilroy-Silk Ισότητα δικαιωµάτων των γυναικών - Ακρωτηριασµός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων 

E-4898/05 

Robert Kilroy-Silk Βοσνία-Ερζεγοβίνη E-4899/05 

Robert Kilroy-Silk Πρακτική της κυβέρνησης των ΗΠΑ στον τοµέα των 
εκδόσεων 

E-4900/05 

Robert Kilroy-Silk Υπό ένταξη χώρες E-4901/05 

Cristiana Muscardini Τουριστικό έργο της εταιρείας χωροταξίας του Is Arenas 
στην κοινότητα Narbolia (Σαρδηνία) 

E-4902/05 

Marco Rizzo Απολύσεις στην εταιρεία "Huntsman Tioxide" E-4903/05 

Alfredo Antoniozzi και Antonio 
Tajani 

Πιθανή παραβίαση του εθνικού και κοινοτικού νόµου για τις 
δηµόσιες συµβάσεις από τον δήµο της Ρώµης 

E-4904/05 

Anne Van Lancker και Emine 
Bozkurt 

Συνέπειες της δικαστικής απόφασης στην υπόθεση van 
Pommeren-Bourgondiën (C-227/03) 

E-4905/05 

Frederika Brepoels Ένας ισοσκελισµένος προϋπολογισµός εξαιτίας εσφαλµένης 
εφαρµογής µιας φορολογικής ελάφρυνσης 

E-4906/05 

Frederika Brepoels Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνεργασία 
ανάµεσα στις κοινότητες 

E-4907/05 

Margrietus van den Berg και 
Kathalijne Buitenweg 

Ενισχύσεις από τον προϋπολογισµό για χώρες οι οποίες δεν 
λαµβάνουν σοβαρά υπόψη την καταπολέµηση της παιδικής 
εργασίας 

E-4908/05 

Czesław Siekierski Ανεπαρκής τελωνειακή προστασία των γεωργικών 
προϊόντων κατά τις γεωργικές διαπραγµατεύσεις που 
διεξάγονται στο πλαίσιο του ΠΟΕ 

P-4909/05 

Péter Olajos Φορολόγηση των τροφίµων που βλάπτουν την υγεία E-4910/05 

Czesław Siekierski Η κατάσταση στην πολωνική αγορά µαλακών φρούτων E-4911/05 



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

∆ελτίο 16.01.2006 - EL - PE 369.010 

29

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Edite Estrela Βία κατά κινέζων χριστιανών στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της 
Κίνας 

E-4912/05 

Edite Estrela Βία κατά κινέζων χριστιανών στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της 
Κίνας 

E-4913/05 

Ilda Figueiredo Οι ποσοστώσεις που χορηγήθηκαν στην Πορτογαλία για τη 
ζάχαρη τεύτλων 

E-4914/05 

Ilda Figueiredo Στρατηγική για την καταπολέµηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισµού 

E-4915/05 

Marco Rizzo Ευρωπαϊκά σχολεία στις Βρυξέλλες P-4916/05 

Charlotte Cederschiöld Η διατήρηση δεδοµένων (κατάσταση στις 14 ∆εκεµβρίου 
2005) 

P-4917/05 

Hynek Fajmon Ενέργειες κατά κινέζων παραποιητών και εισαγωγέων 
κινεζικών αποµιµήσεων στα κράτη µέλη της ΕΕ 

E-4918/05 

Bill Newton Dunn Καταβολή πληρωµής για την περίθαλψη µίας βρετανίδας 
χρήστη αναπηρικής καρέκλας στη Γερµανία 

E-4919/05 

Lilli Gruber Ανώµαλη κατάσταση στα ραδιοτηλεοπτικά µέσα της Μάλτας E-4920/05 

Umberto Guidoni και άλλοι Γενικός Γραµµατέας των Ευρωπαϊκών Σχολείων E-4921/05 

Adriana Poli Bortone Εµπορικό σήµα Com. Eu. E-4922/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven ∆ιαρκής  αύξηση της παράνοµης διακίνησης παιδιών από την 
Βουλγαρία στην Αυστρία 

P-4923/05 

Simon Coveney ∆ικαίωµα επιλογής των καταναλωτών - ετικέτες χώρας 
προέλευσης σε ρούχα εισαγωγής στην ΕΕ 

P-4924/05 

Bart Staes Αποζηµίωση σε βιοµηχανία όπλων για συµβόλαιο που 
µαταιώθηκε στην Τανζανία 

P-4925/05 

Jan Mulder Απαγόρευση εισαγωγών διακοσµητικών πτηνών P-4926/05 

Raül Romeva i Rueda Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων E-4927/05 

Luigi Cocilovo Ευρωπαϊκά σχολεία των Βρυξελλών - Μεταφορά τµηµάτων P-4928/05 

Paulo Casaca Τροµοκρατία µε την υποστήριξη της φιλοϊρανικής 
πολιτοφυλακής στο Ιράκ 

P-4929/05 

Georgios Karatzaferis Λογιστικές αλχηµείες στο Γ' ΚΠΣ E-4930/05 

Georgios Karatzaferis Πραγµατικό κόστος και λιανική τιµή πώλησης γάλακτος 
στην Ελλάδα 

E-4931/05 

Frédérique Ries και άλλοι Εφαρµογή της οδηγίας οικολογικού σχεδιασµού 2005/32/ΕΚ E-4932/05 

Giuseppe Castiglione και Mario 
Mantovani 

Εσφαλµένη εφαρµογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ - η υπόθεση 
της ουσίας Metolachlor (MOC) 

E-4933/05 

Monica Frassoni Ευρωπαϊκά Σχολεία στις Βρυξέλλες E-4934/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Erik Meijer Κάτοικοι των κρατών µελών της ΕΕ, η οποίοι δεν µπορούν 
να ασφαλιστούν επαρκώς για ιατρική περίθαλψη, φάρµακα, 
τεχνητά µέλη και νοσοκοµειακές θεραπείες 

E-4935/05 

Erik Meijer Μεγάλος κίνδυνος απάτης για επιχειρήσεις µε υψηλά κέρδη 
και υψηλές µεταβλητές αµοιβές των διοικητικών στελεχών 

E-4936/05 

Erik Meijer Χρήση του βαµβακιού µικροκαλλιεργητών στον Τρίτο 
Κόσµο ως πρώτη ύλη για την παραγωγή τραπεζογραµµατίων 
ευρώ 

E-4937/05 

Henrik Kristensen Ερώτηση προς την Επίτροπο Γεωργίας σχετικά µε τις χώρες 
της πρωτοβουλίας "Τα πάντα εκτός των όπλων" και τη 
συµφωνία για τη ζάχαρη 

P-4938/05 

Hiltrud Breyer EΑΑΤ (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων) P-4939/05 

Caroline Lucas Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον 
προβληµατισµό σχετικά µε την µέγιστη ικανότητα 
παραγωγής πετρελαίου (peak oil) 

P-4940/05 

Bernat Joan i Marí Παροχή ύδατος στους πληθυσµούς της Αραγονίας E-4941/05 

Hiltrud Breyer Πειράµατα εκτροφής µε γενετικά τροποποιηµένα µπιζέλια 
στην Αυστραλία 

E-4942/05 

Hiltrud Breyer Χαρακτηρισµός των ζωικών αποβλήτων E-4943/05 

Robert Kilroy-Silk Ιράν E-4944/05 

David Martin Πρόταση για την αιολική ενέργεια στην ειδική ζώνη 
προστασίας Lewis Peatlands 

E-4945/05 

David Martin Συµφωνία συνεργασίας τρίτης γενιάς µε την Ισλαµική 
∆ηµοκρατία του Πακιστάν; 

E-4946/05 

Caroline Lucas Ταξινόµηση των καθαρών φυτικών ελαίων ως µορφής 
βιοντίζελ στο ΗΒ 

E-4947/05 

Caroline Lucas Σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών για τις 
αεροπορικές µεταφορές 

E-4948/05 

Erik Meijer και Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Αδιαφανής απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του 
Ανταγωνισµού στη Βουλγαρία σχετικά µε την ανάθεση 
σύµβασης έργου για τον αυτοκινητόδροµο της Trakia 

E-4949/05 

Baroness Sarah Ludford και 
άλλοι 

Κατάλογοι αρχών µε πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων της 
ΕΕ 

E-4950/05 

Paulo Casaca Ιππόδροµος στη Ρεϋνιόν E-4951/05 

Mario Mauro Ανάρµοστη χρήση των συνθετικών προϊόντων τα οποία 
έχουν χαρακτηριστεί ως "γάλα" 

E-4952/05 

Lilli Gruber Ευρωπαϊκά Σχολεία στις Βρυξέλλες E-4953/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Erik Meijer Συµφωνίες για ασυλία όσον αφορά την ποινική δίωξη 
αµερικανών στρατιωτικών ακολούθων, οι οποίοι εργάζονται 
στις αεροπορικές βάσεις στο µελλοντικό ευρωπαϊκό κράτος 
µέλος της Ρουµανίας 

E-4954/05 

Enrico Letta Ευρωπαϊκά σχολεία των Βρυξελλών - µεταφορά γλωσσικών 
τµηµάτων 

P-4955/05 

Joseph Muscat Επιβάτες αεροπορικών εταιριών E-4956/05 

Joseph Muscat Επιβάτες αεροπορικών εταιριών E-4957/05 

Proinsias De Rossa Ειδικός µηχανισµός προστασίας για τις αναπτυσσόµενες 
χώρες 

E-4958/05 

Proinsias De Rossa ∆ιαχείριση κρίσεων E-4959/05 

Proinsias De Rossa Προτεινόµενο σχέδιο Corrib Gas στην κοµητεία του Mayo E-4960/05 

Proinsias De Rossa ∆ικαιώµατα ψήφου των πολιτών της ΕΕ για τις ευρωεκλογές 
στην Ιρλανδία 

E-4961/05 

Proinsias De Rossa Οδηγία για την κατάχρηση αγοράς E-4962/05 

Proinsias De Rossa Αµοιβαία συνδροµή των εθνικών φορολογικών αρχών E-4963/05 

Proinsias De Rossa Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα 
δασοκοµίας στην Ιρλανδία 

E-4964/05 

Proinsias De Rossa Υγρότοποι στον κόλπο του Boyne E-4965/05 

Proinsias De Rossa Αυτοκινητόδροµος στην κοιλάδα Tara E-4966/05 

Proinsias De Rossa Σχέδιο οδηγίας για τα πυροτεχνήµατα E-4967/05 

Proinsias De Rossa Χάρτες κινδύνου που απαιτούνται στο πλαίσιο της 
νοµοθετικής διάταξης Seveso 

E-4968/05 

Proinsias De Rossa Μεταφορά της οδηγίας για τους κινδύνους µεγάλων 
ατυχηµάτων ("Seveso") 

E-4969/05 

Proinsias De Rossa Αναθεώρηση των µέτρων της ΕΚ σχετικά µε τον 
περιβαλλοντικό θόρυβο 

E-4970/05 

Proinsias De Rossa Ορισµός των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την εφαρµογή 
της οδηγίας για τον περιβαλλοντικό θόρυβο 

E-4971/05 

Proinsias De Rossa Απαιτούµενες πληροφορίες στο πλαίσιο της οδηγίας για τον 
περιβαλλοντικό θόρυβο 

E-4972/05 

Proinsias De Rossa Οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο E-4973/05 

Proinsias De Rossa Έγγραφο εργασίας σχετικά µε τις συνέπειες της 
προτεινόµενης "οδηγίας για τα πορθµεία" 

E-4974/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Proinsias De Rossa Μελέτη επιπτώσεων: προγραµµατιζόµενη σύµβαση του ∆ΟΕ 
σχετικά µε τα ελάχιστα εργασιακά πρότυπα στον τοµέα της 
ναυτιλίας 

E-4975/05 

Proinsias De Rossa Προστασία του περιβάλλοντος µέσω του ποινικού δικαίου E-4976/05 

Proinsias De Rossa Σύµβαση του ∆ΟΕ σχετικά µε τα ελάχιστα εργασιακά 
πρότυπα στον τοµέα της ναυτιλίας 

E-4977/05 

Proinsias De Rossa Πρόταση ανέγερσης φυλακής στο βόρειο ∆ουβλίνο E-4978/05 

Proinsias De Rossa Οδηγία για τις οµαδικές απολύσεις E-4979/05 

Proinsias De Rossa Προστασία του περιβάλλοντος µέσω του ποινικού δικαίου E-4980/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven 
και Erik Meijer 

Η θέση της Επιτροπής σχετικά µε τις νέες πληροφορίες για 
την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή Προστασίας του 
Ανταγωνισµού της Βουλγαρίας όσον αφορά την ανάθεση της 
σύµβασης για τον αυτοκινητόδροµο της Τrakia 

E-4981/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert ∆ικαίωµα για αντίκρουση αποδείξεων σχετικά µε εµπλοκή σε 
τροµοκρατικές ενέργειες 

P-4982/05 

Pedro Guerreiro Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών 
ένδυσης 

P-4983/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Έλεγχος της ανιχνευσιµότητας στις εµπορικές συναλλαγές 
της ΕΕ 

E-4984/05 

Robert Kilroy-Silk Καταπίεση στην Αιθιοπία E-4985/05 

Robert Kilroy-Silk Τουρκία E-4986/05 

Robert Kilroy-Silk Τουρκία E-4987/05 

Robert Kilroy-Silk Τουρκία E-4988/05 

Robert Kilroy-Silk Εξωτερική πολιτική E-4989/05 

Henri Weber Αναθεώρηση της οδηγίας "Τηλεόραση χωρίς σύνορα" E-4990/05 

Frank Vanhecke Στρατιωτική συνεργασία µεταξύ της Νοτίου Αφρικής και του 
Ιράν 

E-4991/05 

Frank Vanhecke Αποστολή της ΕΕ στη Γάζα E-4992/05 

Frank Vanhecke Πολυγλωσσία και πρόσληψη προσωπικού για τα ευρωπαϊκά 
θεσµικά όργανα 

E-4993/05 

José Ribeiro e Castro Χρησιµοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης E-4994/05 

Willy Meyer Pleite Καταστροφή των υδατορευµάτων στην κοιλάδα Abdalajis 
(Málaga, Ισπανία) 

E-4995/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Willy Meyer Pleite Κίνδυνος για προστατευόµενη από κοινοτικές διατάξεις 
περιοχή (οδηγία 92/43/ΕΟΚ  περί φυσικών οικοτόπων  και 
οδηγία  πλαίσιο 2000/60/ΕΚ περί των υδάτων) εξαιτίας  του 
κερδοσκοπικού πολεοδοµικού σχεδιασµού στην Costa del 
Sol (Ισπανία) 

E-4996/05 

Anja Weisgerber Χρηµατοδότηση των παλαιστινίων δραστών αυτοκτονίας στο 
Ισραήλ από χρήµατα της ΕΕ προς την αυτονοµιστική αρχή 

E-4997/05 

Werner Langen ∆ικαιώµατα πριµοδότησης στη γεωργία / στις αγροτικές 
παραµεθόριες περιοχές 

E-4998/05 

Bill Newton Dunn Περιορισµοί της προστασίας δεδοµένων E-4999/05 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

∆ιαπραγµατεύσεις εν όψει της συµφωνίας ΕΕ-Mercosur την 
εποµένη της διάσκεψης του ΠΟΕ 

E-5000/05 

Jana Bobošíková Ποδήλατα εφοδιασµένα µε µικρό επικουρικό υποστηρικτικό 
κινητήρα καύσης 

E-5001/05 

Christoph Konrad Εισαγωγή ενός κοινού ευρωπαϊκού σήµατος έκτακτης 
ανάγκης "SOS" 

E-5002/05 

Dimitrios Papadimoulis Ελληνική πετρελαϊκή αγορά. E-5003/05 

Dimitrios Papadimoulis Πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου. 

E-5004/05 

Dimitrios Papadimoulis Απάντηση Επιτροπής (Ε-4235/05) σχετικά µε τη δηµιουργία 
αποτεφρωτηρίου στην Ελλάδα. 

E-5005/05 

John Purvis Μεταχείριση των χριστιανών και µουσουλµάνων Νταλίτ E-5006/05 

Glyn Ford Ασπαρτάµη E-5007/05 

Konrad Szymański ∆ραστηριότητες του γραφείου TACIS στη Λευκορωσία E-5008/05 

Richard Corbett Παιδική εργασία στην Ινδία E-5009/05 

Richard Corbett Απαιτούµενος χρόνος για την έγκριση οδηγιών E-5010/05 

Neil Parish Σηµαία της ΕΕ στην εµπορική ναυτιλία E-5011/05 

Alfredo Antoniozzi Η θέση της ιταλικής γλώσσας στο Συµβούλιο της ΕΕ P-5012/05 

Luca Romagnoli Teatro Sacro Italiano (Sezze, Latina) και πόροι ΕΕ P-5013/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Τσουνάµι και ανθρωπιστική βοήθεια της Ε.Ε.: ένα χρόνο 
µετά 

P-5014/05 

Jens-Peter Bonde Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις σε οργανώσεις εκστρατείας E-5015/05 

Jens-Peter Bonde Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις σε οργανώσεις εκστρατείας E-5016/05 

Robert Kilroy-Silk Τουρκία E-5017/05 

Luca Romagnoli Teatro Sacro Italiano (Sezze, Latina) και κοινοτικοί πόροι E-5018/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Jan Mulder Οδηγίες για τα άγρια πτηνά και τους φυσικούς οικοτόπους, 
ειδικότερα η απαγόρευση της συλλογής αυγών καληµάνας 
στην επαρχία Friesland (Κάτω Χώρες) 

E-5019/05 

Nikolaos Sifunakis Πορεία υλοποίησης στην Ελλάδα των έργων υποδοµής 
σύγχρονου πολιτισµού στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος "Πολιτισµός" του Γ΄ ΚΠΣ 

P-5020/05 

María Sornosa Martínez Επιδηµία Rhynchophorous ferrugineus στην Elche E-5021/05 

Monica Frassoni Έργα που αφορούν ακίνητα και χώρους για γκολφ στην 
Πελοπόννησο (Ελλάδα) 

E-5022/05 

Othmar Karas ∆ιαφορές στην εφαρµογή της οδηγίας για τα καταναλωτικά 
αγαθά 

P-5023/05 

Claude Turmes Οµάδες υψηλού επιπέδου P-5024/05 

Antonio Di Pietro Ενδεχόµενο κλείσιµο του εργοστασίου ζάχαρης SADAM στο 
Campiglione di Fermo 

P-5025/05 

Rebecca Harms Αστική ευθύνη για τις διακοπές ρεύµατος E-5026/05 

Dimitrios Papadimoulis Επισήµανση του παστεριωµένου (φρέσκου) και 
συµπυκνωµένου γάλακτος στην Ελλάδα 

E-5027/05 

Robert Kilroy-Silk Πυρηνικά όπλα E-5028/05 

Sebastiano Musumeci Αναβολή της δηµιουργίας της µεσογειακής ζώνης ελευθέρων 
συναλλαγών 

E-5029/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Ενδοµεταφορές E-5030/05 

Philip Claeys "Τεχνική συνεργασία" µε τη Χαµάς E-5031/05 

Raül Romeva i Rueda Βιοµηχανικός λιµένας της Γραναδίγια (Τενερίφη) P-5032/05 

Tomáš Zatloukal Γρίπη των πουλερικών P-5033/05 

Raül Romeva i Rueda Ενισχύσεις της ΕΕ για τη "µετατροπή τουριστικών 
εγκαταστάσεων" στις Βαλεαρίδες Νήσους 

E-5034/05 

Rebecca Harms Πυρηνικά απόβλητα E-5035/05 

Jan Mulder Συνθήκες ανταγωνισµού σε αγώνες τροχασµού E-5036/05 
 
 
_________________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B6-0343/2005)    13 και 14 ∆εκεµβρίου 2005 
 
 
20 ερωτήσεις  (άρθρo 109 τoυ Καvovισµoύ) 
 
 
Συvτάκτης Θέµα Aριθ. 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ   
 

 
Marie PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Ενίσχυση των σιδηροδροµικών µεταφορών των 
αποµακρυσµένων περιοχών της ευρωπαϊκής περιφέρειας 

 
H-0980/05  

 
Elizabeth LYNNE 

 
Οδηγία για το χρόνο εργασίας 

 
H-0985/05  

 
Bernd POSSELT 

 
ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 
(ΠΓ∆Μ) 

 
H-0991/05  

 
Fiona HALL 

 
Ενεργειακή αποδοτικότητα και έδρα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 

 
H-0997/05  

 
Mary McDONALD 

 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο 

 
H-0999/05  

 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Ειδικό καθεστώς για εξαιρετικά αποµακρυσµένες 
περιφέρειες 

 
H-1002/05  

 
Claude MORAES 

 
Ενσωµάτωση και θέµατα ισότητας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

 
H-1008/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων του ΠΟΕ 

 
H-1013/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Επίπεδα της µέριµνας στη Ρουµανία 

 
H-1015/05  

 
Zdzisław CHMIELEWSKI 

 
Αλιευτικές ποσοστώσεις 

 
H-1019/05  

 
Ewa HEDKVIST PETERSEN 

 
Σωµατική τιµωρία παιδιών 

 
H-1021/05  

 
Chris DAVIES 

 
Η περίοδος προβληµατισµού που αφορά τη Συνταγµατική 
Συνθήκη της ΕΕ 

 
H-1026/05  
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ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ 

Συvτάκτης Θέµα Aριθ. 
 
 

 
Arlene McCARTHY 

 
∆ιερεύνηση των δικαιωµάτων µεταδόσεως της πρώτης 
κατηγορίας ποδοσφαίρου της Αγγλίας 

 
H-1030/05  

 
Jaime MAYOR OREJA 

 
Απόφαση της Επιτροπής να µην εξετάσει την δηµόσια 
προσφορά εξαγοράς της  Endesa από την εταιρεία Gas 
Natural 

 
H-1036/05  

 
Margarita 
STARKEVIČIŪTĖ 

 
Χρηµατοδοτικοί πόροι για τον παροπλισµό του πυρηνικού 
σταθµού της Ignalina 

 
H-1007/05  

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

 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Ενίσχυση και διευκόλυνση των σιδηροδροµικών 
µετακινήσεων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των 
οικογενειών 

 
H-0981/05  

 
Gyula HEGYI 

 
Βιώσιµες αστικές µεταφορές 

 
H-0982/05  

  
κ. REHN 
 

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Βέτο από την Τουρκία στη συµµετοχή της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας σε διεθνείς οργανισµούς 

 
H-0990/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Το Σαντζάκ του Νόβι Παζάρ 

 
H-0992/05  

  
Milan GAĽA 

 
Καταπολέµηση της αναδυόµενης αγοράς φαρµάκων κατά των 
ιών στα κράτη µέλη της ΕΕ 

 
H-1006/05  

 
 

_____________________________ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 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 
 

 
55 

 

 
12 

 
32 

 
24 

 
2 

 
1 

 
8 

 
κ. ALEXANDER 

 
Επιτροπή 
 

 
71 

 

 
8 

 
62 

 
13 

 
1 

 
0 

 
0 

 
κα KROES 
κ. PIEBALGS 
κ. BARROT 
κ. REHN 

 
Σύνολο 

 
126 

 

 
20 

 
94 

 
37 

 
3 

 
1 

 
8 
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1 
 

 
 

 
Αριθ. 

 
Αριθ. ΡΕ 

 
Συντάκτης 

 
Θέµα 

Ηµεροµηνία 
κατάθεσης 

Λήξη  
προθεσµίας 

 
Υπογραφές 

 
56/2005 

 
364.503 

 
Alessandra Mussolini 

 
Τα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας (laogai) 
στην Κίνα 

 
12.10.2005 

 
12.1.2006 

 
7 

 
57/2005 

 
364.504 

 
Alessandra Mussolini 

 
Κρίση στους τοµείς κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, 
υποδηµατοποιίας και πλεκτοβιοµηχανίας στην Ιταλία 

 
12.10.2005 

 
12.01.2005 

 
2 
 

 
58/2005 

 
364.505 

 
Alessandra Mussolini 

 
Εφαρµογή των τιµών που επιβάλλουν τα 
επαγγελµατικά επιµελητήρια και σύλλογοι στην 
Ιταλία 

 
12.10.2005 

 
12.01.2006 

 
2 

 
59/2005 

 
365.207 

 
Daniel Strož, Miloslav Ransdorf και 
Jaromír Kohlíček 
 

 
Η κρίσιµη κατάσταση της τσεχικής λογοτεχνίας και 
των Τσέχων συγγραφέων 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
15 

                                                      
1  Κατάσταση στις  15.12.2005 
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60/2005 

 
365.410 

 
Marie-Line Reynard και Marie-
Noëlle Lienemann 

 
Η ανάγκη να διατηρηθεί ένας χαµηλός συντελεστής 
ΦΠΑ στον τοµέα της οικοδοµής 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
65 

 
61/2005 

 
365.511 

 
Íñigo Méndez de Vigo, Ilda 
Figueiredo, Bronisław Geremek, 
Jean Lambert και Martine Roure 

 
Εξάλειψη της φτώχιας στην Ευρώπη ως βάση ενός 
δικαιότερου ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
142 

 
62/2005 

 
365.562 

 
Elizabeth Lynne, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco και Anna 
Zárborská 

 
Η ανάγκη να λήξει η σχέση µεταξύ των 
µετακινουµένων επιχειρηµατιών και της εµπορίας 
γυναικών και παιδιών για σκοπούς αναγκαστικής 
πορνείας 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
180 

 
63/2005 

 
365.564 

 
Terence Wynn, Catherine Stihler, 
Neil Parish, Paulo Casaca και 
Elspeth Attwooll 

 
Τα παρασυρόµενα δίχτυα αλιείας στη θάλασσα για 
το σολοµό 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
48 

 
64/2005 

 
366.135 

 
Sylwester Chruszcz και Andrzej 
Zapałowski 

 
Το υψηλό κόστος των υπηρεσιών περιαγωγής στην 
ΕΕ 

 
14.11.2005 

 
14.02.2006 

 
43 
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65/2005 
 

366.136 
 
Bruno Gollnisch 

 
Οι συνθήκες κράτησης του κ. Tarek Aziz 

 
14.11.2005 

 
14.02.2006 

 
6 

 
66/2005 

 
366.636 

 
Philip Claeys, Frank Vanhecke, 
Koenraad Dillen και Carl Lang 

 
Οι ενθοτικές συγκρούσεις στη Γαλλία και αλλού 
στην Ευρώπη 

 
14.11.2005 

 
14.02.2006 

 
12 

 
67/2005 

 
367.438 

 
Buno Gollnisch, Andres Mölzer και 
Luca Romagnoli 

 
Tριακοστή επέτειοςαπό τον θάνατο του 
δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο στην Ισπανία 

 

 
30.11.2005 

 
1.3.2006 

 
5 

 
68/2005 

 

 
367.439 

 
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, 
José Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, 
Nathalie Griesbeck και Konrad 
Szymański 

 
Νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και την επίπτωσή 
τους στα παιδιά 
 

 
30.11.2005 

 
1.3.2006 

 
142 

 
69/2005 

 
367.440 

 
Emine Bozkurt, Claude Moraes, 
Christopher Heaton-Harris, Cem 
Özdemir και Alexander Alvaro 

 
Αντιµετώπιση του ρατσισµού στο ποδόσφαιρο 

 
30.11.2005 

 
1.3.2006 

 
180 

 
70/2005 

 
367.442 

 
Roberta Angelilli, Cristiana 
Muscardini, Romano La Russa, 
Alessandro Foglietta και Sergio 
Berlato 

 
Ανάγκη επιβολής κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
ρητρών στις διαπραγµατεύσεις του ΠΟΕ στο Χονγκ-
Κονγκ 

 
30.11.2005 

 
1.3.2006 

 
48 
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71/2005 

 
367.451 

 
Nathalie Griesbeck 

 
Ανάγκη επιβολής ενός συντελεστή ΦΠΑ για τις 
δραστηριότητες κατασκευής, ανακαίνισης και 
µετατροπής 

 
8.12.2005 

 
8.3.2006 

 
43 

 
72/2005 

 
367.447 

 
Monika Beňová, Miloš Koterec και 
Vladimír Maňka 

 
Προστασία των παιδιών από τη χρήση ακατάλληλων 
παιχνιδιών σε υπολογιστή 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
6 
 

 
73/2005 

 
367.488 

 
Raül Romeva i Rueda και Gérard 
Onesta 

 
Τριακοστή επέτειος από τον θάνατο του δικτάτορα 
Φρανθίσκο Φράνκο στην Ισπανία 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
12 

 
74/2005 

 

 
367.449 

 
Michael Cashman, Emine Bozkurt 
και Thijs Berman 

 
Πρόσφατες εκτελέσεις οµοφυλόφιλων ανδρών από 
τις ιρανικές αρχές 
 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
5 

 
75/2005 

 
367.450 

 
Marie-Arlette Carlotti, Philippe 
Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro 
και Boguslaw Sonik 

 
Εφοδιασµός των φιλανθρωπικών οργανώσεων, που 
έχουν εξουσιοδοτηθεί να υλοποιήσουν το ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα επισιτιστικής βοήθειας υπέρ των πλέον 
απόρων 
 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
39 

 
76/2005 

 
367.652 

 

 
Alyn Smith 
 

 
Η δικαιοσύνη στον τοµέα του εµπορίου 

 
12.12.2005 

 

 
12.3.2006 

 
15 
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77/2005 
 

367.654 
 

 
Alfredo Antoniozzi, Mario 
Mantovani, Marie-Line Reynard και 
Jan Jerzy Kułakowski 

 
Το γλωσσικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
12.12.2005 

 
12.3.2005 

 
54 

 
78/2005 

 
367.655 

 
Daniel Strož 

 
Ππίµονες προσπάθειες να ασκηθεί πολιτική επιρροή 
επί των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας 
 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
7 

 
79/2005 

 
367.656 

 

 
Katalin Lévai, Martine Roure, Anne 
Van Lancker, Eva-Britt Svensson και 
Lissy Gröner 
 

 
Επίµονες προσπάθειες να ασκηθεί πολιτική επιρροή 
επί των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
33 

 
80/2005 

 
367.657 

 
Mario Borghezio 

 
Αναγνώριση της πλήρους θεσµικής αυτονοµίας στην 
Val di Susa 
 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
2 

 
81/2005 

 
367.658 

 
Luca Romagnoli, Carlo Fatuzzo και 
Marco Pannella 

 
Ισότητα πρόσβασης στη δηµόσια 
ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία και την πολυµορφία 
της πολιτικής ενηµέρωσης στην Ιταλία 
 

 
12.12.2005 

 
12.3.2005 

 
16 

 
82/2005 

 
368.509 

 
Dimitrios Papadimoulis, Feleknas 
Uca, Panagiotis Beglitis 

 
Απόσυρση των κατηγοριών εναντίον του τούρκου 
συγγραφέα Ορχάν Παµούκ 

 
15.12.2005 

 
15.3.2005 

 
11 

 
 

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

 
 
 

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία 
 

∆ιαδικασία 

Howitt Richard 
(PSE) 
 

Έκθεση σχετικά µε την ετήσια έκθεση 
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στον 
κόσµο το 2005 και την πολιτικη της 
ΕΕ στον τοµέα αυτό 
 

AFET (Ο) 
 

28/10/2005 2005/2203(INI) 

Gaubert Patrick 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισµικού 
διαλόγου (2008) 

AFET (Γ) 
 

19/10/2005 2005/0203(COD) 

Daul Joseph (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Κοινή οργάνωση της αγοράς στον 
τοµέα των αποξηραµένων ζωοτροφών 
 

AGRI (Ο) 
 

29/11/2005 2005/0225(CNS) 

Böge Reimer 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Κινητοποίηση του µέσου ευελιξίας BUDG (Ο) 
 

02/09/2004 2005/2137(ACI) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Συµπερίληψη των Μαλδίβων στον 
κατάλογο των χωρών που 
καλύπτονται, µετά τα τσουνάµι που 
έπληξαν τον Ινδικό Ωκεανό το 
∆εκέµβριο του 2004 
 

BUDG (Ο) 
 

20/09/2004 2005/0195(CNS) 

Douay Brigitte 
(PSE) 
 

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

BUDG (Γ) 
 

15/11/2005 2005/0042B(COD) 

Ferber Markus 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Καινοτοµία και ανταγωνιστικότητα 
(2007-2013) 

BUDG (Γ) 
 

09/06/2005 2005/0050(COD) 

Haug Jutta D. 
(PSE) 
 

Υπηρεσία θεµελιωδών δικαιωµάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

BUDG (Γ) 
 

20/09/2004 2005/0124(CNS) 

Itälä Ville (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Ειδικό πρόγραµµα "Πρόληψη, 
ετοιµότητα και διαχείριση των 
συνεπειών της τροµοκρατίας" (2007-
2013) 
 

BUDG (Γ) 
 

09/06/2005 2005/0034(CNS) 

Vaugrenard 
Yannick (PSE) 
 

Χρηµατοδότηση της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης 

BUDG (Γ) 
 

15/11/2005 2005/0157(COD) 
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Kratsa-
Tsagaropoulou 
Rodi (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Απαλλαγή 2004: 6ο, 7ο, 8ο και 9ο 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης ΕΤΑ 

CONT (Ο) 
 

20/04/2005 2005/2157(DEC) 

Berlinguer 
Giovanni (PSE) 
 

Ειδικό πρόγραµµα "Ιδέες" (7ο 
πρόγραµµα-πλαίσιο ΕΤΑΕ, 2007-
2013) 
 

CULT (Γ) 
 

07/10/2005 2005/0186(CNS) 

Berlinguer 
Giovanni (PSE) 
 

Ειδικό πρόγραµµα "Προσωπικό" (7ο 
πρόγραµµα-πλαίσιο ΕΤΑΕ, 2007-
2013) 
 

CULT (Γ) 
 

04/10/2005 2005/0187(CNS) 

Chiesa Giulietto 
(ALDE) 
 

Μια κοινωνία της πληροφορίας για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση 

CULT (Γ) 
 

11/07/2005 2005/2167(INI) 

Schröder Jürgen 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Μικροµεσαίες επιχειρήσεις στις 
αναπτυσσόµενες χώρες 

DEVE (Ο) 
 

24/05/2005 2005/2207(INI) 

Budreikaitė Danutė 
(ALDE) 
 

Απαλλαγή 2004: 6ο, 7ο, 8ο και 9ο 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης ΕΤΑ 

DEVE (Γ) 
 

30/08/2005 2005/2157(DEC) 

Deva Nirj (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Κινητοποίηση του µέσου ευελιξίας DEVE (Γ) 
 

13/07/2005 2005/2137(ACI) 

Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

Συµφωνία σύµπραξης για την αλιεία 
στις Ηνωµένες Πολιτείες της 
Μικρονησίας 
 

DEVE (Γ) 
 

24/10/2005 2005/0206(CNS) 

Lipietz Alain 
(Verts/ALE) 
 

Μια κοινωνία της πληροφορίας για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση 

ECON (Γ) 
 

25/10/2005 2005/2167(INI) 

Estrela Edite (PSE) 
 

Φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές και 
πληµµύρες) - περιβαλλοντικές πτυχές 
 

ENVI (Ο) 
 

27/10/2005 2005/2192(INI) 

Florenz Karl-Heinz 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

∆ιάθεση ποσοστώσεων 
υδροχλωροφθορανθράκων 
προκειµένου περί των νέων κρατών 
µελών 
 

ENVI (Ο) 
 

29/11/2005 2004/0296(COD) 

Krahmer Holger 
(ALDE) 
 

Ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και 
καθαρότερος αέρας για την Ευρώπη 

ENVI (Ο) 
 

14/12/2005 2005/0183(COD) 

Lienemann Marie-
Noëlle (PSE) 
 

Κοινοτική πολιτική για το θαλάσσιο 
περιβάλλον 

ENVI (Ο) 
 

14/12/2005 2005/0211(COD) 

Mikolášik Miroslav 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Φάρµακα καινοτόµου θεραπείας ENVI (Ο) 
 

14/12/2005 2005/0227(COD) 
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Haug Jutta D. 
(PSE) 
 

Ταµείο Αλληλεγγύης ENVI (Γ) 
 

12/12/2005 2005/0033(COD) 

Olajos Péter (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Ενεργειακή απόδοση ή περισσότερα 
αποτελέσµατα µε λιγότερα µέσα - 
Πράσινη βίβλος 
 

ENVI (Γ) 
 

14/12/2005 2005/2210(INI) 

Ries Frédérique 
(ALDE) 
 

Κίνηση διαδικασίας διαλόγου σχετικά 
µε κοινοτική προσέγγιση για την 
κατάρτιση συστηµάτων οικολογικής 
σήµανσης για αλιευτικά προϊόντα 
 

ENVI (Γ) 
 

14/12/2005 2005/2189(INI) 

De Keyser 
Véronique (PSE) 
 

Η κατάσταση των γυναικών στις 
ένοπλες συγκρούσεις και ο ρόλος τους 
στη διαδικασία ανασυγκρότησης και η 
διαδικασία εκδηµοκρατισµού στις 
χώρες σε µετασυγκρουσιακή 
κατάσταση 
 

FEMM (Ο)
 

14/12/2005 2005/2215(INI) 

Gröner Lissy (PSE) 
 

Ειδικό πρόγραµµα «Καταπολέµηση 
της βίας (∆άφνη)» (2007-2013) 
 

FEMM (Ο)
 

24/11/2005 2005/0037A(COD) 

Gibault Claire 
(ALDE) 
 

Στρατηγική-πλαίσιο για την 
απαγόρευση των διακρίσεων και τις 
ίσες ευκαιρίες για όλους 
 

FEMM (Γ) 
 

05/10/2005 2005/2191(INI) 

Thomsen Britta 
(PSE) 
 

Καινοτοµία και ανταγωνιστικότητα 
(2007-2013) 
 

FEMM (Γ) 
 

29/11/2005 2005/0050(COD) 

Barón Crespo 
Enrique (PSE) 
 

Έγκριση των µηχανικών εξαρτηµάτων 
ζεύξης των συνδυασµών οχηµάτων 

INTA (Ο) 
 

15/03/2005 2005/0002(AVC) 

Barón Crespo 
Enrique (PSE) 
 

Πρωτόκολλο στη συµφωνία-πλαίσιο 
εµπορίου και συνεργασίας µε τη 
∆ηµοκρατία της Κορέας, µετά τη 
διεύρυνση 
 

INTA (Ο) 
 

12/07/2005 2005/0121(CNS) 

Niebler Angelika 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ειδικό πρόγραµµα "Ιδέες" (7ο 
πρόγραµµα-πλαίσιο ΕΤΑΕ, 2007-
2013) 
 

ITRE (Ο) 
 

05/10/2005 2005/0186(CNS) 

Paasilinna Reino 
(PSE) 
 

Μια κοινωνία της πληροφορίας για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση 
 

ITRE (Ο) 
 

14/07/2005 2005/2167(INI) 

Pirilli Umberto 
(UEN) 
 

Ειδικό πρόγραµµα "Προσωπικό" (7ο 
πρόγραµµα-πλαίσιο ΕΤΑΕ, 2007-
2013) 
 

ITRE (Ο) 
 

05/10/2005 2005/0187(CNS) 
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Rübig Paul (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Χρηµατοδότηση της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης 
 

ITRE (Γ) 
 

23/11/2005 2005/0157(COD) 

Berger Maria (PSE) 
 

Αποτέλεσµα της εξέτασης των 
νοµοθετικών προτάσεων που 
εκκερεµούν ενώπιον του νοµοθέτη 
 

JURI (Γ) 
 

12/12/2005 2005/2214(INI) 

Wallis Diana 
(ALDE) 
 

Θέρµανση και ψύξη από ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας 
 

JURI (Γ) 
 

12/12/2005 2005/2122(INI) 

Braghetto Iles 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να 
περιλαµβάνονται στις άδειες αλιείας 

PECH (Ο) 
 

25/10/2005 2005/0205(CNS) 

Fraga Estévez 
Carmen (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Κίνηση διαδικασίας διαλόγου σχετικά 
µε κοινοτική προσέγγιση για την 
κατάρτιση συστηµάτων οικολογικής 
σήµανσης για αλιευτικά προϊόντα 
 

PECH (Ο) 
 

15/09/2005 2005/2189(INI) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

Συµφωνία ΕΚ/Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας 
της Μαυριτανίας στον τοµέα της 
θαλάσσιας αλιείας 
 

PECH (Ο) 
 

07/12/2005 2005/0229(CNS) 

Stihler Catherine 
(PSE) 
 

Χρηµατοδότηση της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής και δίκαιο της θάλασσας 
 

PECH (Ο) 
 

25/04/2005 2005/0045(CNS) 

Stihler Catherine 
(PSE) 
 

Επανεξέταση ορισµένων περιορισµών 
πρόσβασης στην κοινή αλιευτική 
πολιτική (Περιοχές περιορισµού 
αλιείας Shetland Box και ευρωπαϊκής 
χωµατίδας) 
 

PECH (Ο) 
 

15/09/2005 2005/2190(INI) 

Wallis Diana 
(ALDE) 
 

Έλεγχος της εφαρµογής του 
κοινοτικού δικαίου (2003) - Γενική 
θέση - 21η ετήσια έκθεση 
 

PETI (Γ) 
 

13/09/2005 2005/2150(INI) 

Costa Paolo 
(ALDE) 
 

Συµφωνία ΕΚ/Ουκρανίας σχετικά µε 
ορισµένες πτυχές των αεροπορικών 
υπηρεσιών 
 

TRAN (Ο) 
 

12/09/2005 2005/0155(CNS) 

Cramer Michael 
(Verts/ALE) 
 

Απαλλαγή 2004 : γενικός 
προϋπολογισµός ΕΚ, τµήµα ΙΙΙ, 
Επιτροπή 

TRAN (Γ) 
 

07/12/2005 2005/2090(DEC) 

 
 

_________________________ 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Εκθέσεις και Ανακοινώσεις  
 
Θέµα 
 

Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

Έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
Έκθεση της Επιτροπής για την εφαρµογή της οδηγίας 96/61/ΕΚ σχετικά 
µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης 
 

ENVI 
ITRE 
JURI 
 

COM(2005)0540 

Ανακοίνωση της Επιτροπής - Εκσυγχρονισµός της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης: µια συµβολή ζωτικής σηµασίας στην ευηµερία και στην 
κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη - Σχέδιο κοινής έκθεσης προόδου του 
Συµβουλίου και της Επιτροπής για το 2006 σχετικά µε την εφαρµογή 
του προγράµµατος εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
FEMM 
 

COM(2005)0549 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών : Επέκταση των καθηκόντων του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Αεροπορίας - Η ατζέντα για το 
2010 - 
 

TRAN 
ENVI 
ITRE 
LIBE 
 

COM(2005)0578 

Έκθεση της Επιτροπής: Ετήσια Έκθεση 2004 (ECHO) DEVE 
AFET 
INTA 
 

COM(2005)0580 

Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις 
δράσεις αντιντάµπινγκ, αντεπιδοτήσεων και µέτρων διασφάλισης τρίτων 
χωρών κατά της Κοινότητας (2004) 
 

INTA 
 

COM(2005)0594 

(*) Communication from the Commission to the Council, the European 
Parliament, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions: situation of disabled people in the enlarged 
European Union: the European Action Plan 2006-2007 
 

EMPL 
ITRE 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0604 

(*)  Commission staff working document : Annex to the Communication 
from THE Commission : Modernising education and training: a vital 
contribution to prosperity and social cohesion in Europe - Draft 2006 
joint progress report of the Council and the Commission on the 
implementation of the "Education & Training 2010 work programme" 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
FEMM 
 

SEC(2005)1415 

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

ΟΛΕΣ ΟΙ  
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

SEC(2005)1420 

(*)  Turkey 2005 Progress Report 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

SEC(2005)1426 
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(*)  Commission staff working document : Annex to the European 
Commission Opinion on the application from the former Yugoslav Republic 
of Macedonia for membership of the European Union - Impact assessment 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

SEC(2005)1429 

(*)  Commission staff working document : Annex to the 2005 Enlargement 
Strategy Paper - Impact assessment 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

SEC(2005)1433 

(*)  Commission staff working document : The trade and development 
aspects of EPA negotiations 

DEVE 
INTA 
 

SEC(2005)1459 

(*)  Commission staff working document : Report on the Activities of the 
EU Joint Transfer Pricing Forum in the Field of Documentation 
Requirements - Report prepared by the EU Joint Transfer Pricing Forum 
 

ECON 
ITRE 
IMCO 
 

SEC(2005)1477 

(*)  Commission staff working document : Annex to the ECHO Annual 
Report 2004 

DEVE 
AFET 
INTA 
 

SEC(2005)1481 

(*) Commission staff working document : Annex to annual report from the 
Commission to the european Parliament on third country anti-dumping, 
anti-subsidy and safeguard action against the Community (2004) 

INTA 
 

SEC(2005)1519 

 
 
 

____________________________ 
 
 
(*)  Τα έγγραφα αυτά δεν διατίθενται στην ελληνική γλώσσα  
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
 
 
140/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά µε τις εκλογές στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 
Βρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 2005 

 
Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την ανακοίνωση στην οποία προέβη την 1η ∆εκεµβρίου ο Πρόεδρος των 
Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων ότι προτίθεται να προκηρύξει εκλογές για τη µερική ανανέωση του Εθνικού 
Οµοσπονδιακού Συµβουλίου. Οι εκλογές αυτές είναι πρωτοφανείς στην ιστορία των ΗΑΕ και θα αποτελέσουν ένα 
σηµαντικό βήµα ενόψει µιας συνταγµατικής µεταρρύθµισης. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία, 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, καθώς και η Ουκρανία και η Μολδαβία, 
προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

___________________ 
 
 
141/2005/αναθ.1 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την παράταση από τους µαοϊκούς της κατάπαυσης του πυρός στο Νεπάλ 
Βρυξέλλες, 7 ∆εκεµβρίου 2005 

 
Η ΕΕ χαιρετίζει την αναγγελία των µαοϊκών να παρατείνουν τη µονοµερή κατάπαυση του πυρός και τη νέα ώθηση 
που δίνει η αναγγελία αυτή στις προσπάθειες για πολιτική επίλυση της σύγκρουσης στο Νεπάλ. Η ΕΕ καλεί τους 
µαοϊκούς να αναγγείλουν άµεση και µόνιµη παύση των βιαιοπραγιών για πολιτικούς σκοπούς, να εφαρµόσουν τα 
υποσχεθέντα καλή τη πίστη και να τηρήσουν τη δέσµευσή τους για σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων και 
του κράτους δικαίου την οποία συµφώνησαν µε επτά πολιτικά κόµµατα. 
 
Η ΕΕ παροτρύνει τον βασιλιά και την κυβέρνηση του Νεπάλ να κηρύξουν εκεχειρία και να τηρήσουν τις διεθνείς 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το ανθρωπιστικό δίκαιο προκειµένου να 
δηµιουργηθεί ευνοϊκό περιβάλλον για την παγίωση της ειρήνης. 
 
 
Η άµεση παύση των εχθροπραξιών µεταξύ των µαοϊκών και της κυβέρνησης του βασιλιά Gyanendra αποτελεί 
θεµελιώδες βήµα στην κατεύθυνση µιας σταθερής ειρήνης και τερµατισµού των κακουχιών του λαού. 
 
Η ΕΕ ενθαρρύνει όλες τις πλευρές να επιδιώξουν στο εξής έναν εθνικό διάλογο χωρίς αποκλεισµούς, µε σκοπό την 
επίλυση των βαθύτερων αιτίων της σύγκρουσης. Η ΕΕ εξακολουθεί να θεωρεί σκόπιµη τη συµµετοχή των 
Ηνωµένων Εθνών ή άλλου εξωτερικού φορέα στη διαπραγµάτευση και εφαρµογή συµφωνίας για την κατάπαυση 
του πυρός και στη γενικότερη διαδικασία ειρήνευσης. 
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Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτεστάιν 
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. 
 

________________________ 
 
 
142/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά µε τις εκλογές που θα διεξαχθούν 
στις 18 ∆εκεµβρίου 2005 στη Βολιβία 

Βρυξέλλες, 8 ∆εκεµβρίου 2005 
 
Όπως αναφέρεται ρητά στη δήλωσή της της 31ης Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι οι εκλογές που 
πρόκειται να διεξαχθούν προσεχώς στη Βολιβία έχουν µεγάλη σηµασία για το µέλλον της χώρας και όλων των 
πολιτών της. Εποµένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολούθησε να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την προετοιµασία 
των εκλογών και χαιρέτησε το εκτελεστικό διάταγµα του Προέδρου Rodriguez της 1ης Νοεµβρίου σύµφωνα µε το 
οποίο οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 18 ∆εκεµβρίου. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί επί του παρόντος όλους τους πολιτικούς παράγοντες, την κοινωνία των πολιτών και 
τους απλούς πολίτες να στηρίξουν την εκλογική διαδικασία και να φροντίσουν ώστε να οδηγήσει σε ειρηνική και 
δηµοκρατική µεταβίβαση εξουσίας τον ερχόµενο Ιανουάριο. Ζητά επίσης να βοηθήσουν όλοι οι Βολιβιανοί την 
εκλεγείσα κυβέρνηση να αντιµετωπίσει την πρόκληση της οικοδόµησης µιας δίκαιης και ακµάζουσας κοινωνίας. 
Έχει πρωταρχική σηµασία να διαδραµατίσουν όλοι οι πολίτες ενεργό και εποικοδοµητικό ρόλο σ’ αυτό το 
εγχείρηµα. Από πλευράς της, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτως αποφασισµένη να εξακολουθήσει να 
υποστηρίζει τη Βολιβία στις προσπάθειές της για την ενίσχυση των δηµοκρατικών θεσµών και την ελάφρυνση της 
φτώχειας, των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισµού. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 
 

________________________ 
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146/2005/αναθ. 2 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το διορισµό νέου πρωθυπουργού στην Ακτή Ελεφαντοστού 

Βρυξέλλες, 15 ∆εκεµβρίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση το διορισµό του κ. Charles Konan Banny στη θέση του 
πρωθυπουργού της Ακτής Ελεφαντοστού. Η ΕΕ συγχαίρει τους αφρικανούς µεσολαβητές για τις προσπάθειές τους 
που οδήγησαν στο αποτέλεσµα αυτό. Εναπόκειται τώρα στον πρωθυπουργό να ασκήσει τα καθήκοντα που του 
ανατέθηκαν από την Αφρικανική Ένωση και από το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών µε την απόφαση 
1633 της 21ης Οκτωβρίου 2005. 
 
Προς το σκοπό αυτό, η ΕΕ θεωρεί απαραίτητο να είναι ο πρωθυπουργός πραγµατικά σε θέση να ασκήσει τις 
εξουσίες που του ανέθεσε το Συµβούλιο Ασφαλείας των Η.Ε. µε την απόφαση 1633 και τις οποίες επιβεβαίωσε η 
∆ιεθνής Οµάδα και ο πρόεδρος του Συµβουλίου Ασφαλείας στις 30 Νοεµβρίου 2005. Η ∆ιεθνής Οµάδα και η 
Οµάδα καθηµερινής µεσολάβησης θα µεριµνούν ώστε ο πρωθυπουργός να µπορεί να δρα ανενόχλητα κατά τη 
µεταβατική περίοδο για να οργανώσει ελεύθερες και τίµιες εκλογές. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία 
της Μολδαβίας, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

________________________ 
 

 
147/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε τις προεδρικές εκλογές στην Ονδούρα 

Βρυξέλλες, 14 ∆εκεµβρίου 2005 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τη διεξαγωγή ελεύθερων και ειρηνικών εκλογών στην 
Ονδούρα, στις 27 Νοεµβρίου 2005, και απευθύνει τα ειλικρινή της συγχαρητήρια στον εκλεγέντα Πρόεδρο, κ. Jose 
Manuel Zelaya Rosales. 
 
Η δηµοκρατία εδραιώθηκε περαιτέρω κατά τα τελευταία έτη. Οι εν λόγω εκλογές υπήρξαν οι πρώτες που 
οργανώθηκαν µετά από την έκδοση του νέου Νόµου περί εκλογών και περί πολιτικών οργανώσεων, και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση παρακινεί όλα τα πολιτικά κόµµατα της Ονδούρας να εξακολουθήσουν να ενισχύουν τη 
θεσµοθέτηση των εκλογικών διαδικασιών. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει την οικονοµική πρόοδο και την πορεία για την επίτευξη της σταθερότητας των 
δηµόσιων οικονοµικών που επετελέσθησαν υπό τον Πρόεδρο Maduro. Θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τη 
δηµοκρατική, οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Ονδούρας. Η ΕΕ προσβλέπει στην ενίσχυση των δεσµών 
της µε την Ονδούρα, ιδίως στο πλαίσιο της περιφερειακής συνεργασίας µε την Κεντρική Αµερική. 
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Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία, 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, καθώς και η Ουκρανία και η Μολδαβία, 
προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_____________________ 

 
 
148/20065 

 
∆ήλωση της Προεδρίας για τις Damas de Blanco 

Βρυξέλλες, 14 ∆εκεµβρίου 2005 
 
Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχαίρει θερµά τις Damas de Blanco, µια οµάδα συζύγων πολιτικών 
κρατουµένων στην Κούβα, για το βραβείο Ζαχάρωφ του 2005 για την Ελευθερία της Σκέψης που τους 
απονεµήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 
Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζει τη λύπη της που οι κουβανικές αρχές παρεµπόδισαν τις Damas de 
Blanco να ταξιδέψουν µέχρι το Στρασβούργο για να παραλάβουν το βραβείο τους. Οι περιπτώσεις αυτές, 
συµπεριλαµβανοµένης της άρνησης της κυβέρνησης να επιτρέψει στον Oswaldo Payá να παραστεί, τον ∆εκέµβριο, 
στο Φόρουµ ΕΕ/ΜΚΟ για την Ελευθερία Έκφρασης, καταδεικνύει ότι οι κουβανικές αρχές αγνοούν το δικαίωµα 
ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηκόων τους, το οποίο κατοχυρώνεται από το άρθρο 13 της Οικουµενικής 
∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. 
 
Η ΕΕ παραµένει προσηλωµένη στην εντατικοποίηση του διαλόγου της µε µέλη της ειρηνικής αντιπολίτευσης και 
της κουβανικής κοινωνίας των πολιτών, όπως έχουν επανειληµµένα δηλώσει οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ µε 
διαδοχικά συµπεράσµατα του Συµβουλίου, προσφάτως δε µε τα συµπεράσµατα της 13ης Ιουνίου. 
 

_______________________ 
 
 
149/2005/αναθ.2 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

επ' ευκαιρία των εγκαινίων της Αφγανικής Εθνικής Συνέλευσης στην Καµπούλ, 
στις 19 ∆εκεµβρίου 2005 

Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τα εγκαίνια της Αφγανικής Εθνικής Συνέλευσης στις 19 ∆εκεµβρίου. Πρόκειται 
για ιστορική στιγµή, η οποία σηµατοδοτεί την κορύφωση της περιόδου πολιτικής µετάβασης δυνάµει της 
Συµφωνίας της Βόννης. 
 
Η ΕΕ έχει δεσµευθεί να βοηθήσει το Αφγανιστάν να οικοδοµήσει ισχυρά και υπεύθυνα θεσµικά όργανα, τα οποία 
προάγουν το κράτος δικαίου και διασφαλίζουν τη δηµοκρατική εποπτεία. Εν προκειµένω, η ΕΕ προσβλέπει στην 
καθιέρωση επαφών µε την Εθνική Συνέλευση και χαιρετίζει τη συµβολή της στην ανάπτυξη και ενίσχυση της 
δηµοκρατίας και των δηµοκρατικών θεσµών στο Αφγανιστάν. 
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Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την εξαιρετική συνεισφορά του προγράµµατος εκπαίδευσης 
κοινοβουλευτικού προσωπικού στο οποίο συνέβαλαν η Γαλλία και το Πρόγραµµα Ανάπτυξης των Ηνωµένων 
Εθνών µε τη συµµετοχή άλλων ευρωπαϊκών χωρών και ενθαρρύνει τη διεθνή κοινότητα να υποστηρίξει την 
Εθνική Συνέλευση. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία Κροατία* και η Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία 
της Μολδαβίας προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να αποτελούν µέρος της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

__________________________ 
 
 
150/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε το διάλογο µε το Ιράν για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 

Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2005 
 
Στο Συµβούλιο "Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις" της 12ης ∆εκεµβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
επανέλαβε ότι προκειµένου να προχωρήσουν οι σχέσεις ΕΕ- Ιράν απαιτείται µεγαλύτερος σεβασµός των 
ανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών στο Ιράν. 
 
Η ΕΕ διαπιστώνει µε έντονη ανησυχία ότι η κατάσταση στον τοµέα των ανθρώπινων δικαιωµάτων δεν έχει 
σηµειώσει πρόοδο σε κανένα σηµαντικό τοµέα κατά τα τελευταία έτη και µάλιστα ότι, σε ορισµένους τοµείς, έχει 
επιδεινωθεί. Η προσφυγή στη θανατική ποινή είναι συχνή, ακόµη και για ήσσονα αδικήµατα, και οι εκτελέσεις 
είναι συχνά δηµόσιες. Κατά το 2005, το Ιράν προέβη σε περισσότερες εκτελέσεις ανηλίκων εγκληµατιών από ότι 
κατά τα προηγούµενα έτη. Η ελευθερία της έκφρασης παραµένει ιδιαίτερα περιορισµένη στο Ιράν, η δε λογοκρισία 
είναι τρέχον φαινόµενο στο διαδίκτυο καθώς και στον τύπο. Σηµαντικές προσωπικότητες του καθεστώτος 
επεσήµαναν σοβαρές ελλείψεις στην οργάνωση των προεδρικών εκλογών του Ιουνίου του 2005 και η διαδικασία 
επιλογής των υποψηφίων µεταξύ των πολυάριθµων προσώπων που είχαν υποβάλει υποψηφιότητα δεν διακρίθηκε 
για τη δηµοκρατικότητά της. Εξακολουθούµε να λαµβάνουµε πληροφορίες για την επιβολή βασανιστηρίων. Οι 
υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωµάτων επισηµαίνουν ότι εξακολουθούν να υφίστανται οχλήσεις και 
εκφοβισµό και το Ιράν εξακολουθεί να φυλακίζει κρατουµένους συνειδήσεως όπως ο Akbar Ganji και ο δικηγόρος 
του, Abdolfattah Soltani. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί επίσης η µεταχείριση που επιφυλάσσει το Ιράν στις 
θρησκευτικές και εθνοτικές µειονότητές του. Μολονότι αναγνωρίζει τις περιορισµένες προσπάθειες ορισµένων 
ιρανικών αρχών για τη βελτίωση της απονοµής της δικαιοσύνης, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να ανησυχεί 
ιδιαίτερα για το γεγονός ότι δεν αναλαµβάνεται καµία αποτελεσµατική δράση για τη µεταρρύθµιση της 
νοµοθεσίας, των θεσµών και των επισήµων πρακτικών που επιτρέπουν τις παραβιάσεις των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων. 
 
Το 2002, η ΕΕ καθιέρωσε διάλογο µε το Ιράν για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Στα πλαίσια αυτά, έχουν 
πραγµατοποιηθεί τέσσερις συνεδριάσεις, εκ των οποίων η τελευταία τον Ιούνιο του 2004. ∆εδοµένων των 
απογοητευτικών αποτελεσµάτων του διαλόγου αυτού, η ΕΕ πρότεινε κατά το 2004 να γίνουν πολλές 
τροποποιήσεις στη διαδικασία αυτή. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε επανειληµµένα η ΕΕ κατά το 2004, ιδίως 
µε επίσκεψη της τρόικας της ΕΕ στην Τεχεράνη και προτείνοντας πολλές ηµεροµηνίες για τη διεξαγωγή της 
πέµπτης συνεδρίασης, το Ιράν δεν συµφώνησε για τη διεξαγωγή περαιτέρω συνεδρίασης του διαλόγου. 
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Παρά το γεγονός ότι το Ιράν δεν έχει αναλάβει εποικοδοµητική δέσµευση στη συνάρτηση αυτή, η ΕΕ παραµένει 
ανοικτή για τη διεξαγωγή συζήτησης σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, µεταξύ άλλων µέσω της διαδικασίας 
του διαλόγου. Η ΕΕ ζητά από το Ιράν να καταδείξει µε τις ενέργειές του τη βούλησή του να σεβασθεί τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα. Η ΕΕ ευελπιστεί ότι το Ιράν θα επιδείξει επίσης την προσήλωσή του στο διάλογο δίνοντας 
την έγκρισή του προκειµένου να διεξαχθεί όσο το δυνατόν συντοµότερα µια µελλοντική συνεδρίαση διαλόγου. 
 
Παράλληλα, η ΕΕ θα συνεχίσει άλλες προσπάθειες για την έκφραση των ανησυχιών της όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. Ειδικότερα, θα εξακολουθήσει να συζητά µε τις ιρανικές αρχές µέσω της διπλωµατικής οδού σχετικά 
µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, θα υποστηρίξει τη συζήτηση των θεµάτων αυτών ενώπιον των οργάνων των 
Ηνωµένων Εθνών καθώς και τη λειτουργία των ad hoc µηχανισµών των Ηνωµένων Εθνών και θα προωθήσει τη 
συνειδητοποίηση από την κοινή γνώµη των παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωµάτων καθώς και των ελλείψεων 
και των πρακτικών των θεσµών που τις επιτρέπουν. Η ΕΕ είναι πεπεισµένη ότι οι προσπάθειες αυτές 
συµπληρώνουν το διάλογο, χωρίς να αλληλοαποκλείονται. Μάλιστα, ελλείψει ουσιαστικού διαλόγου, οι 
προσπάθειες αυτές αποκτούν ακόµη µεγαλύτερη σηµασία. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία* και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη 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 και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν 
στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_____________________ 

 
 
 
151/2005/αναθ.1 

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

Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2005 
 

Εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Προεδρία εκφράζει την ικανοποίησή της για την επίσκεψη που 
πραγµατοποίησε από τις 3 έως τις 7 ∆εκεµβρίου στη Ζιµπάµπουε ο κ. Jan Egeland, Αναπληρωτής Γενικός 
Γραµµατέας Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωµένων Εθνών. Συµµεριζόµαστε την ανησυχία του κ. Egeland 
κατά τον οποίο η ανθρωπιστική κατάσταση στη Ζιµπάµπουε είναι ιδιαίτερα σοβαρή και βαίνει επιδεινούµενη, ενώ 
πολλοί ζιµπαµπουανοί υποφέρουν λόγω της επισιτιστικής ανασφάλειας και/ ή πάσχουν από την πανδηµία του 
HIV/AIDS, και ενώ χιλιάδες άνθρωποι παραµένουν άστεγοι έξι µήνες µετά την επιχείρηση Murambatsvina και 
τέσσερις µήνες µετά την επιχείρηση Garikai, που αποδείχθηκε αναποτελεσµατική. 
 
Εκφράζουµε την ικανοποίησή µας για τις συµφωνίες που υπεγράφησαν από τα όργανα των Ηνωµένων Εθνών και 
την κυβέρνηση της Ζιµπάµπουε σχετικά µε τα προγράµµατα επισιτιστικής βοήθειας και καταπολέµησης του 
HIV/AIDS, και λαµβάνουµε γνώση των ανταλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ της κυβέρνησης της 
Ζιµπάµπουε και των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε την ανάγκη παροχής βοηθείας στους αστέγους. 
 
 
 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

∆ελτίο 16.01.2006 - EL - PE 369.010 

60 

Μαζί µε τον κ. Egeland, απευθύνουµε κι εµείς έκκληση στην κυβέρνηση της Ζιµπάµπουε να µην εγκαταλείψει 
αυτή την οδό και να παράσχει στα Ηνωµένα Έθνη καθώς και σε άλλους διεθνείς δωρητές απεριόριστη πρόσβαση 
προκειµένου να µπορέσει να παρασχεθεί η ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία είναι τόσο απαραίτητη, σε όσους την 
έχουν ανάγκη. Παρακινούµε τα θεσµικά όργανα και τα κράτη της Αφρικής να υποστηρίξουν την έκκληση αυτή 
που απευθύνεται στην κυβέρνηση της Ζιµπάµπουε. 
 
Τονίζουµε ότι η ΕΕ, από πλευράς της, θα εξακολουθήσει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στους 
ζιµπαµπουανούς. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία* και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη 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 και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν 
στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_____________________ 

 
 
152/2005 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τη γνώµη της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά µε τη διοργάνωση δηµοψηφίσµατος 

στο Μαυροβούνιο 
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2005 

 
Η ΕΕ δέχεται µε ικανοποίηση τη γνώµη της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά µε τη διοργάνωση δηµοψηφίσµατος 
στο Μαυροβούνιο και επικροτεί τις συστάσεις της. Η ΕΕ διαδραµατίζει συγκεκριµένο ρόλο παρέχοντας στήριξη 
στα µέρη όσον αφορά τη διαχείριση της διαδικασίας, που ορίζεται στο Συνταγµατικό Χάρτη της Σερβίας και του 
Μαυροβουνίου, και, συνεπώς, χαιρετίζει το διορισµό από τον Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ του 
πρέσβη Miroslav Lajčák στη θέση του Προσωπικού Αντιπροσώπου του για τη διευκόλυνση των 
διαπραγµατεύσεων. 
 
Συνιστά ένθερµα σε όλες τις πολιτικές δυνάµεις του Μαυροβουνίου να συνεργαστούν εποικοδοµητικά µεταξύ τους 
και µε τον Προσωπικό Αντιπρόσωπο, ώστε να επιτευχθεί συναίνεση επί θεµάτων αρχής που αφορούν την 
υλοποίηση και διεξαγωγή του προταθέντος δηµοψηφίσµατος, και να αποτραπούν µονοµερείς ενέργειες που 
ενδέχεται να µειώσουν τις πιθανότητες επιτυχούς έκβασης του διαλόγου και να υπονοµεύσουν τις 
διαµεσολαβητικές προσπάθειες της ΕΕ. Είναι ζωτικής σηµασίας για τη µελλοντική πολιτική σταθερότητα του 
Μαυροβουνίου και την πορεία του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλιστεί ότι όλες οι µείζονες πολιτικές 
οµάδες του Μαυροβουνίου, καθώς και η διεθνής κοινότητα, αποδέχονται τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή του 
δηµοψηφίσµατος. 

___________________________ 
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153/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 σχετικά µε τις προεδρικές, τις βουλευτικές και τις τοπικές εκλογές στην Τανζανία 

Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2005 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τις τρίτες πολυκοµµατικές προεδρικές, βουλευτικές και 
τοπικές εκλογές που πραγµατοποιήθηκαν στην Τανζανία στις 14 ∆εκεµβρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει τα 
συγχαρητήριά της: 

- στον Jakaya Kikwete για την εκλογή του ως Προέδρου της Τανζανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπει 
σε διαρθρωµένο πολιτικό διάλογο µε τον κ. Kikwete και την κυβέρνησή του, που προήλθε από το CCM 
(Κόµµα της Επανάστασης), σχετικά µε τα µείζονα ζητήµατα της χρηστής διακυβέρνησης, του πολιτικού 
πλουραλισµού, της καταπολέµησης της φτώχειας και µιας οικονοµικής µεγέθυνσης που θα βασίζεται στις 
επενδύσεις, στην απασχόληση και στις δεξιότητες, 

- στην Εθνική Εκλογική Επιτροπή και το προσωπικό της για τον επαγγελµατισµό που επέδειξαν κατά τη 
διοργάνωση των εκλογών και για την κατάρτιση του µόνιµου εθνικού µητρώου ψηφοφόρων (PNVR) για 
16 εκατοµµύρια Τανζανών, µε τη συνδροµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

- στο λαό της Τανζανίας για την έκδηλη προσήλωσή του στη δηµοκρατία, και για την υποµονή και την 
αποφασιστικότητα µε τις οποίες ένας τόσο µεγάλος αριθµός ψηφοφόρων άσκησαν το δικαίωµα του 
ψήφου, και εξέφρασαν την πολιτική τους βούληση. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για την πολιτική πόλωση στη Ζανζιβάρη, όπου σηµειώθηκαν και πάλι ορισµένα 
βίαια επεισόδια και όπου διατυπώθηκαν ισχυρισµοί εκλογικών παρατυπιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαµβάνει να 
συνεργασθεί µε όλα τα µέρη προκειµένου να προωθηθεί η συµφιλίωση, µε βάση το διάλογο και µια γνήσια 
δέσµευση υπέρ της δηµοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωµάτων και της οικονοµικής µεταρρύθµισης. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία* και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη 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 και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
________________________ 

 
 
154/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά µε τις εκλογές στη Βολιβία 
Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι οι εκλογές στη Βολιβία διεξήχθησαν ελεύθερα και 
κανονικά, συγχαίρει δε σχετικά τον βολιβιανό λαό. Η ΕΕ συγχαίρει τον κ. Evo Morales τον οποίο τα πρώτα 
αποτελέσµατα φέρουν σαφή νικητή των εκλογών. 
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Η ΕΕ είναι πεπεισµένη ότι τα αποτελέσµατα των εκλογών θα αποτελέσουν την ευκαιρία για µια νέα συνεννόηση 
µεταξύ των πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων της Βολιβίας, χάρη στην οποία θα επιτευχθεί η αναγκαία 
συναίνεση για την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων που έχει ανάγκη η χώρα. Όπως σαφώς προκύπτει από τη 
δήλωση στην οποία προέβη στις 12 ∆εκεµβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερά αποφασισµένη να 
υποστηρίξει τις προσπάθειες προς ενίσχυση των δηµοκρατικών θεσµών και απάµβλυνσης της φτώχειας, των 
ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισµού στη Βολιβία. 
 
Οι υπό ένταξη χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες Τουρκία, Κροατία* και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, οι χώρες της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και εν 
δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σερβία-Μαυροβούνιο, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και 
η Νορβηγία, χώρες ΕΖΕΣ και µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η 
∆ηµοκρατία της Μολδαβίας, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. 

 
__________________________ 

 
 
155/2005/αναθ.1 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τις ειρηνευτικές συνοµιλίες του Νταρφούρ στην Αµπούτζα 

Βρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί στενά τις ειρηνευτικές συνοµιλίες του Νταρφούρ στην Αµπούτζα, ο έβδοµος 
κύκλος των οποίων άρχισε στο τέλος Νοεµβρίου. Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για το Σουδάν, Pekka Haavisto, 
έχει επισκεφθεί τις συνοµιλίες δύο φορές κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου, ενώ σε αυτές εκπροσωπούνται 
αρκετά κράτη µέλη. 
 
Η ΕΕ χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σηµειωθεί από την αρχή του κύκλου στην επιτροπή κατανοµής του πλούτου. 
Ανησυχεί όµως σοβαρά για την έλλειψη προόδου στους άλλους δύο άξονες (κατανοµή της εξουσίας και ρυθµίσεις 
ασφάλειας) στις πρώτες δυόµισι εβδοµάδες. Αυτό φαίνεται να οφείλεται σε µια έλλειψη προθυµίας των 
διαπραγµατευτών ιδίως του SLM/Α και JEM να καταπιαστούν πραγµατικά µε τα ζητήµατα αυτά. Χαιρετίζει την 
επανάληψη του διαλόγου µεταξύ των µερών στην επιτροπή κατανοµής της εξουσίας στις 19 ∆εκεµβρίου, και 
ελπίζει ότι αυτό θα αποτελέσει έναυσµα για πραγµατική πρόοδο. Παροτρύνει όλα τα µέρη να επιδείξουν την 
δέσµευσή τους υπέρ της ειρήνης στο Νταρφούρ και να διαπραγµατευθούν κατά τρόπο θετικό και εύκαµπτο, µε 
σκοπό την επίτευξη ταχείας διευθέτησης. Η ΕΕ επαναλαµβάνει την πλήρη υποστήριξή της στην οµάδα 
µεσολάβησης υπό την ηγεσία της Αφρικανικής Ένωσης και την επαινεί για τις άοκνες προσπάθειές της σε αυτές 
τις συνοµιλίες.  
 
Η ΕΕ επίσης ανησυχεί βαθιά µε τις συνεχιζόµενες παραβιάσεις των συµφωνιών εκεχειρίας στο Νταρφούρ. Καλεί 
όλες τις πλευρές να σταµατήσουν αµέσως αυτές τις επιθέσεις και να απόσχουν από κάθε δράση που θα µπορούσε 
να επιδεινώσει την κατάσταση στο Νταρφούρ και στο Τσαντ. Αυτές οι συνεχιζόµενες παραβιάσεις των συµφωνιών 
εκεχειρίας καθιστούν εξαιρετικά επείγουσα την ανάγκη προόδου στις διαπραγµατεύσεις για τις ρυθµίσεις 
ασφάλειας στην Αµπούτζα, και ειδικότερα την υπογραφή µιας νέας, ενισχυµένης εκεχειρίας. 
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Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο, και οι χώρες της ΕΖΕΣ 
Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η 
∆ηµοκρατία της Μολδαβίας προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθεί να συµµετέχει στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
________________________ 

 
 
156/2005 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το νέο σύνταγµα της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό 

Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον λαό του Κονγκό, την ανεξάρτητη εφορευτική επιτροπή και τη ΜΟNUC για 
την εύρυθµη διενέργεια του δηµοψηφίσµατος της 18ης ∆εκεµβρίου 2005 για το νέο σύνταγµα της χώρας. 
Λαµβάνοντας υπόψη τις τεράστιες υλικοτεχνικές δυσκολίες που αντιµετώπισαν, οι διοργανωτές επιτέλεσαν ένα 
ιδιαίτερα σηµαντικό έργο. Εξάλλου, ο λαός του Κονγκό ανταποκρίθηκε µε υποδειγµατικό τρόπο, αφού στις 
περισσότερες περιοχές της χώρας συµµετείχε µαζικά στις εκλογές σε ευνοϊκό και ειρηνικό κλίµα. Η ηµέρα αυτή 
αποτελεί ορόσηµο στην ιστορία της χώρας και στη διαδικασία αποκατάστασης της δηµοκρατίας. 
 
Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα που έχουν µεταδοθεί µέχρι στιγµής, επιφυλάχθηκε θετική υποδοχή στο 
σχέδιο συντάγµατος. Αυτό υπογραµµίζει την επιθυµία του λαού του Κονγκό να ολοκληρωθεί το συντοµότερο η 
διαδικασία µετάβασης σε µια απολύτως δηµοκρατική διακυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει εκ νέου 
ότι είναι σταθερά αποφασισµένη να βοηθήσει το Κονγκό να εκπληρώσει το στόχο αυτό και, εφόσον επιβεβαιωθεί 
η καταφατική απάντηση, καλεί την κυβέρνηση της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό και την Εθνοσυνέλευση να 
καταβάλουν προσπάθειες για µια απρόσκοπτη εξέταση του σχεδίου εκλογικού νόµου στην Εθνοσυνέλευση και την 
κύρωσή του χωρίς χρονοτριβή. 
 
Με τον τρόπο αυτό θα διατηρηθεί η ώθηση που δόθηκε στην πολιτική διαδικασία και θα καταστεί δυνατή η 
τήρηση του χρονοδιαγράµµατος που ορίστηκε στη συνολική και περιεκτική Συµφωνία για την ολοκλήρωση της 
µεταβατικής διαδικασίας και η διεξαγωγή εκλογών πριν από την 30ή Ιουνίου 2006. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 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 και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να αποτελούν µέρη της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_____________________ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΚΑΙ 15ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 

 

 
 

Τα πλήρη κείµενα των γνωµοδοτήσεων της ΕΟΚΕ στις επίσηµες γλώσσες διατίθενται 
στον δικτυακό τόπο της ΕΟΚΕ στη διεύθυνση: 

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

 
 

 
 
Τη σύνοδο ολοµέλειας τίµησε µε την παρουσία της η κα Neelie KROES, µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
οποία µίλησε σχετικά µε τη µεταρρύθµιση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας: 
η περίπτωση της καινοτοµίας. 
 
1. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ∆ΙΑΛΟΓΟΣ, ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ «∆» ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 
• Περίοδος προβληµατισµού και πέραν αυτής: Σχέδιο ∆ για δηµοκρατία, διάλογο και 

δηµόσια συζήτηση 
– Εισηγήτρια: κα Jillian van TURNHOUT (∆ιάφορες δραστηριότητες – IE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 494 τελικό – CESE 1390/2005 fin – CESE 1499/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ επέλεξε επίτηδες να δώσει µια σύντοµη και εντελώς επιχειρησιακή απάντηση στην ανακοίνωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην απάντηση αυτή παρουσιάζει ένα µικρό αριθµό συγκεκριµένων µέτρων, µε τα 
οποία πιστεύει ότι θα µπορούσε, µόνη της και σε συνεργασία µε τα άλλα όργανα, να παράσχει σηµαντική 
συµβολή στην ευρεία συζήτηση κατά την περίοδο προβληµατισµού και πέραν αυτής. Τα δύο βασικά 
µηνύµατα είναι τα εξής: να προλάβουµε τις διατάξεις της Συνταγµατικής Συνθήκης για τον δηµοκρατικό βίο 
της Ένωσης καθιστώντας από τώρα τη συµµετοχική δηµοκρατία πιο απτή πραγµατικότητα, µέσω των δύο 
πυλώνων του διαλόγου των πολιτών και του ενισχυµένου ευρωπαϊκού πολιτικού διαλόγου, και να 
εξασφαλίσουµε ότι θα ακουστεί η φωνή της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών και των εκπροσώπων της 
στην ευρεία συζήτηση. 

 
– Επικοινωνία: κ. Martin Westlake (Τηλ.: 00 32 2 546 92 26 – e-mail : martin.westlake@esc.eu.int) 
 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
mailto:martin.westlake@cese.europa.eu
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2. ΓΝΩΣΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Η 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

 
• Η πορεία προς την ευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης – Η συµβολή της οργανωµένης 

 κοινωνίας των πολιτών στη στρατηγική της Λισαβόνας 
− Εισηγητής: κ. OLSSON (∆ιάφορες δραστηριότητες – SE) 
− Συνεισηγητές: κα BELABED (Μισθωτοί – AT) 
   κ. VAN IERSEL (Εργοδότες – NL) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: διερευνητική γνωµοδότηση – CESE 1500/2005 
 
− Κύρια σηµεία:  
 
 Τα κράτη µέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό και τα εθνικά κοινοβούλια, οι επιχειρήσεις, οι 

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί και, βέβαια, η κοινωνία των πολιτών πρέπει να δεσµευθούν υπέρ ενός Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Χώρου της Γνώσης, ο οποίος θα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, τις οργανώσεις και τις 
επιχειρήσεις και θα βασίζεται σε σαφώς καθορισµένους στόχους, συγκριτικές αξιολογήσεις, 
χρονοδιαγράµµατα και, βέβαια, σαφή προσδιορισµό των ευθυνών. 

 
 Η αλληλεπίδραση µεταξύ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου της Γνώσης και της ενιαίας αγοράς θα 

απελευθερώσει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες. Εποµένως, τα εναποµένοντα εµπόδια στην ενιαία αγορά που 
παρακωλύουν τη µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης πρέπει να εξαλειφθούν όσο το δυνατόν συντοµότερα. 

 
 Πρέπει να ενθαρρυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων, των ερευνητών και των σπουδαστών µε 

αξιοπρεπείς µισθούς και συνθήκες εργασίας.  
 

Η ΕΕ, τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες πρέπει να στρέψουν τις δηµόσιες δαπάνες τους προς επενδύσεις που 
προωθούν την ανάπτυξη. Τα κράτη µέλη, σε συνεργασία µε ενδιαφερόµενους από τον ιδιωτικό τοµέα, θα 
πρέπει να αναλάβουν τη δέσµευση να αναπτύξουν ένα «Εθνικό πρόγραµµα προώθησης της γνώσης» µε 
χρηµατοδοτική υποστήριξη της ΕΕ. 

 
 Η ΕΟΚΕ ζητεί να διατηρηθούν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηµατοδότηση της έρευνας, 

της καινοτοµίας και της µάθησης στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών προοπτικών 2007-2013.  
 
 Η ΕΟΚΕ καλεί τις επιχειρήσεις, τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και τα ιδιωτικά ιδρύµατα να 

αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην οικονοµία της γνώσης και ζητεί να υποστηριχθούν σε αυτό µε φορολογικά 
κίνητρα. 

 
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει µεγαλύτερη εξουσία στη χάραξη των πολιτικών κατευθύνσεων και 

την παρακολούθηση της προόδου.  
 
 Η ΕΟΚΕ συνιστά να ξεκινήσει µια µόνιµη και διαρθρωµένη συζήτηση για να υποκινεί τους υπευθύνους για 

τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα και να προάγει τον διάλογο µε τους πολίτες. 
 
 Τα εθνικά κοινοβούλια και τα εθνικά Οικονοµικά και Κοινωνικά Συµβούλια έχουν καίριο ρόλο και πρέπει να 

συµµετάσχουν σ’ αυτή τη συζήτηση. Θα πρέπει επίσης να συµµετάσχουν τοπικοί και περιφερειακοί φορείς.  
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 Οι εµπλεκόµενοι φορείς του ιδιωτικού τοµέα θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν και να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους µε απτές συµβολές και δράσεις. Ο κοινωνικός διάλογος και ο διάλογος των πολιτών είναι σηµαντικά 
εργαλεία για την προώθηση των πολιτικών για τη διά βίου µάθηση, την καινοτοµία και την τεχνολογία.  

 
Μια υγιής µακροοικονοµική πολιτική µε επίκεντρο την ανάπτυξη και την απασχόληση αναµένεται να 
δηµιουργήσει τις συνθήκες για την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα σε πολιτικές καθοδηγούµενες από τη ζήτηση νέων τεχνολογιών.  

 
Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την έκκλησή της για ένα Χάρτη της ∆ιά Βίου Μάθησης που θα εφαρµόζεται σε όλα 
τα επίπεδα. Η εφαρµογή του θα πρέπει να υποστηριχθεί όχι µόνο από τα διαρθρωτικά ταµεία, αλλά και µε 
δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Οι πολιτικές για την απασχόληση και οι νέες µορφές κοινωνικής 
προστασίας θα πρέπει να δηµιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την πλήρη συµµετοχή των εργαζοµένων στη 
διά βίου µάθηση.  

  
 Θα πρέπει να προωθηθούν οι βιοµηχανικές περιοχές, τα τεχνολογικά πάρκα και άλλα καινοτόµα 

περιβάλλοντα. 
 
− Επικοινωνία: κ. Gilbert Marchlewitz (Τηλ.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail : gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
• Τεχνολογικά πάρκα και βιοµηχανική µεταλλαγή 
− Εισηγητής: κ. TÓTH (∆ιάφορες δραστηριότητες – HU) 
− Συνεισηγητής: κ. KUBÍCEK (Κατ. II – CZ) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1494/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
 
 Η παρούσα γνωµοδότηση πρωτοβουλίας αποσκοπεί στην προβολή, υπό το πρίσµα των αποστολών που 

εµπίπτουν στην Ένωση, τις δυνατότητες των βιοµηχανικών πάρκων και τα στοιχεία που τα συνδέουν µεταξύ 
τους. Πράγµατι, οι υποδοµές αυτές, οι οποίες ευνοούν την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, χρήζουν 
ιδιαίτερης προσοχής ως προς τις βιοµηχανικές µεταλλαγές.  

 
 Τα βιοµηχανικά, τεχνολογικά και επιστηµονικά πάρκα και άλλες δοµές παρεµφερούς ονοµασίας 

διαδραµατίζουν ρόλο πόλου καινοτοµίας και συµβάλλουν κατ’ αυτόν τον τρόπο στην υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων που χαρακτηρίζουν τη σηµερινή φάση υλοποίησης των ΓΠΟΠ 2005-2008 και τη στρατηγική 
της Λισαβόνας. Με την παρούσα γνωµοδότηση πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή επιθυµεί να προωθήσει την ανάπτυξη τέτοιων δοµών, τόσο στην ΕΕ των 15 όσο και στα δέκα νέα 
κράτη µέλη, και να ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ τους. Επιπλέον, η ΕΟΚΕ επιδιώκει τη βελτίωση της 
δυνατότητας πρόσβασης στις ενισχύσεις που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα βιοµηχανικά, 
τεχνολογικά, επιστηµονικά και λοιπά πάρκα όλων των κρατών µελών της ΕΕ. 

 
 Τα βιοµηχανικά πάρκα διακρίνονται για τον εντελώς ιδιαίτερο ρόλο που διαδραµατίζουν όσον αφορά την 

προώθηση της καινοτοµίας. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο, κατά τη διαµόρφωση του δικτύου των 
βιοµηχανικών πάρκων, δεν αρκεί να επιδειχθεί µέριµνα για τις πτυχές που σχετίζονται µε τη βιοµηχανία, υπό 
τη στενή έννοια, και µε τη γεωργία: η παροχή µιας ακαδηµαϊκής και πανεπιστηµιακής πνευµατικής βάσης 
καθίσταται ολοένα και πιο αναγκαία για την αίσια έκβαση των προκλήσεων που αντιµετωπίζει η οικονοµία. 

 
 Τα κέντρα καινοτοµίας και οι οργανισµοί µεταφοράς τεχνολογίας στην πράξη δηµιουργούν γέφυρες µεταξύ 

της επιστήµης και της οικονοµίας µέσω των υπηρεσιών που παρέχουν (είτε χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό είτε 
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σε εµπορική βάση) στις επιχειρήσεις µιας περιφέρειας ή µιας χώρας. Τα εν λόγω κέντρα και οι οργανισµοί 
προωθούν τις επιχειρήσεις και τις βοηθούν να αξιοποιήσουν τα επιτεύγµατα της έρευνας, διαδραµατίζοντας 
κατά κάποιον τρόπο διαµεσολαβητικό ρόλο σε αυτές τις διαδικασίες.  

 
 Πολυάριθµα ερευνητικά και επιστηµονικά πάρκα δηµιουργήθηκαν σε περιοχές όπου χρησίµευσαν ως 

θεµέλιος λίθος της ευηµερίας και εξυπηρέτησαν µια πληθώρα επιστηµονικών σκοπών. 
 
 Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι είναι απαραίτητο να διαδραµατίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργό ρόλο για την προώθηση 

της ίδρυσης και της ανάπτυξης βιοµηχανικών και τεχνολογικών πάρκων ως πόλων καινοτοµίας στα κράτη 
µέλη και στις περιφέρειες. Το ζητούµενο είναι η εξασφάλιση της πλήρους ένταξης των παλαιών και των νέων 
κρατών µελών στη διευρυµένη εσωτερική αγορά, η οποία αποτελεί ένα από τα κύρια στοιχεία της εταιρικής 
σχέσης για τη µεγέθυνση και την ανάπτυξη που προβλέπεται στο πλαίσιο της ανανεωµένης στρατηγικής της 
Λισαβόνας.  

 
 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν πολιτικές για την προαγωγή των δικτύων βιοµηχανικών και 

τεχνολογικών πάρκων σε τρία επίπεδα – ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό/τοπικό. 
 
 Η EOKE συνιστά να καθιερωθεί συνεργασία – στο επίπεδο των κρατών µελών, µε τους οργανισµούς 

απασχόλησης και, στο ευρωπαϊκό επίπεδο, µε κάθε φορέα του θεσµικού συστήµατος που ασχολείται µε τη 
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης – προκειµένου να έχουν τα πάρκα τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν νέες 
θέσεις απασχόλησης, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη δικτύωση. 

 
 H ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τη ζωτική σηµασία της ανάπτυξης βιοµηχανικών πάρκων και περιοχών ως πόλων 

καινοτοµίας και της δηµιουργίας µίας ευρωπαϊκής πλατφόρµας (Ευρωπαϊκή Πλατφόρµα Πόλων 
Καινοτοµίας), µε σκοπό τη διαµόρφωση κοινού στρατηγικού οράµατος και κοινών δράσεων για την ανάπτυξη 
ικανότητας και για την ενθάρρυνση της πολιτιστικής ανάπτυξης των συνδικαλιστικών ενώσεων των 
εργαζοµένων και των επαγγελµατικών οργανώσεων της βιοµηχανίας, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους 
φορείς της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών. 

 
− Επικοινωνία: κ. Pol Liemans (Τηλ.: 00 32 2 546 82 15 – e-mail : pol.liemans@esc.eu.int) 
 
• Αναδιαρθρώσεις και απασχόληση 
− Εισηγητής: κ. ZÖHRER (Μισθωτοί – AT) 
− Συνεισηγητής: κ. SOURY–LAVERGNE (Κατ. I – FR) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 120 τελικό – CESE 1495/2005 
 
− Κύρια σηµεία:   
 

Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της που η Επιτροπή επέλεξε µία σφαιρική και εγκάρσια προσέγγιση. Οι 
βιοµηχανικές µεταλλαγές και η ικανότητα των ενδιαφερόµενων φορέων να προσαρµοστούν σε αυτές 
αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Η επιτυχία του εγχειρήµατος 
αυτού εξαρτάται, ωστόσο, από τον τρόπο διαχείρισης της αλλαγής σε κοινωνικό επίπεδο.  

 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί κατά βάση µε την ανάλυση της Επιτροπής για το εν λόγω φαινόµενο, αν και θα 
προτιµούσε µια πιο εµπεριστατωµένη ανάλυση. Η EOKE συµµερίζεται ιδίως την πεποίθηση της Επιτροπής 
ότι οι αναδιαρθρώσεις δεν πρέπει να είναι συνώνυµες µε την κοινωνική ύφεση και τις οικονοµικές απώλειες, 
αλλά πρέπει να εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 
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 Σε ό,τι αφορά την µεταρρύθµιση των χρηµατοδοτικών µέσων, η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι πρέπει να 
προσανατολιστούν περισσότερο προς την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων. 

 
 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι, όσον αφορά τη βιοµηχανική πολιτική, κύριο µέληµα πρέπει να αποτελεί η εµβάθυνση 

της τοµεακής προσέγγισης, η οποία καθιστά δυνατή την εύρεση προσεγγίσεων προσαρµοσµένων στους 
επιµέρους κλάδους. Η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου που εφαρµόζεται στις επιχειρήσεις είναι 
σηµαντικό στοιχείο, αλλά πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο πιο συγκεκριµένης και ακριβέστερης εξέτασης. 
Εξάλλου, οι τεχνολογικές πρωτοβουλίες, και ειδικότερα οι τεχνολογικές πλατφόρµες, αποτελούν ένα από τα 
καλύτερα µέσα για τη βελτίωση της κατάστασης. Εν προκειµένω, απαιτείται η δηµιουργία ευνοϊκού 
περιβάλλοντος για την καινοτοµία. 

 
Όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισµού, τίθεται το ερώτηµα αν τα υφιστάµενα µέσα επαρκούν. Στο πλαίσιο 
αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής η σχέση που υπάρχει ανάµεσα στις κρατικές ενισχύσεις, τις αναδιαρθρώσεις 
και τις µετεγκαταστάσεις της παραγωγής. 

 
Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη του τοµεακού κοινωνικού διαλόγου. Η ΕΟΚΕ συµφωνεί 
µε την άποψη της Επιτροπής ότι οι κοινωνικοί εταίροι λόγω των γνώσεων που διαθέτουν σχετικά µε τους 
επιµέρους τοµείς µπορούν να διαδραµατίσουν προειδοποιητικό ρόλο. Ωστόσο, το µέσο αυτό δεν πρέπει να 
εφαρµόζεται µόνο σε καταστάσεις κρίσης. Οι ευρωπαϊκές επιτροπές επιχειρήσεων διαδραµατίζουν αρκετά 
σηµαντικό ρόλο στις αναδιαρθρώσεις. Συνεπώς, µολονότι η διαβούλευση σχετικά µε την αναθεώρηση της 
οδηγίας για τις ευρωπαϊκές επιτροπές επιχειρήσεων πρέπει να συνδέεται µε το θέµα των αναδιαρθρώσεων, η 
διαβούλευση θα πρέπει, ωστόσο, να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. 

 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί κατ’ αρχήν τη δηµιουργία ενός Φόρουµ «Αναδιαρθρώσεις» µε στόχο την ανάπτυξη της 
παρουσίασης των βέλτιστων πρακτικών και την ανάλυση των τοπικών εµποδίων (ρυθµίσεις) κατά την 
εφαρµογή τους. 

 
Η Επιτροπή εξαγγέλλει µία Πράσινη Βίβλο για την εξέλιξη του εργατικού δικαίου. Ειδικά στο πλαίσιο των 
αναδιαρθρώσεων, στόχος της εξέλιξης του εργατικού δικαίου πρέπει να είναι η σχέση ισορροπίας µεταξύ 
ευελιξίας και ασφάλειας. 

 
Όσον αφορά την προώθηση της κινητικότητας εντός της Ένωσης, η µοναδική σύσταση που διατυπώνει η 
Επιτροπή αφορά την υποβολή πρότασης οδηγίας σχετικά µε τη βελτίωση της δυνατότητας µεταφοράς των 
επικουρικών συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων, η οποία είναι ανεπαρκής. 

 
– Επικοινωνία: κ. José Miguel Cólera (Τηλ. : 00 32 2 546 96 29 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
• Κρατικές ενισχύσεις:σχέδιο δράσης 
– Εισηγητής: κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 107 τελικό – CESE 1483/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τον εκσυγχρονισµό της ευρωπαϊκής πολιτικής κρατικών ενισχύσεων στη βάση µιας 
νέας προσέγγισης και ενός νέου γενικού κοινοτικού πλαισίου. Στη γνωµοδότησή της διατυπώνει λεπτοµερείς 
σχετικές συστάσεις.  

 
– Επικοινωνία: κ. João Pereira dos Santos (Τηλ.: 32 2 546 9245 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Ανταγωνιστικότητα και καινοτοµία 
– Εισηγητής: κ. WELSCHKE (Εργοδότες – DE) 
– Συνεισηγήτρια: κα FUSCO (∆ιάφορες δραστηριότητες – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 121 τελικό – 2005/0050 COD – CESE 1485/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει τους στόχους και τη δοµή του προγράµµατος-πλαισίου µε 

ακόµη πιο σαφή τρόπο. 
 
 Αναµένει ότι µε τη διασύνδεση πολλών προγραµµάτων και δράσεων θα παραχθεί προστιθέµενη αξία. 
 
 Ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει τη συνάφεια µεταξύ του προγράµµατος-πλαισίου για την 

ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία και άλλων παρεµφερών πρωτοβουλιών που εξελίσσονται ήδη ή θα 
αναληφθούν στο µέλλον.  

 
 Θα παρακολουθήσει µε προσοχή την εφαρµογή του προγράµµατος-πλαισίου. Επιφυλάσσεται δε του 

δικαιώµατος να υποβάλει νέες συστάσεις µε βάση τις εµπειρίες που θα συναχθούν ή στο πλαίσιο του 
εξαµηνιαίου απολογισµού. 

 
– Επικοινωνία: κ. João Pereira dos Santos (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• Κρατικές ενισχύσεις στην καινοτοµία 
– Εισηγητής: κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 436 τελικό – CESE 1498/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ υποδέχεται θετικά το έγγραφο της Επιτροπής που προσδιορίζει κριτήρια για τη χορήγηση πιο 

στοχοθετηµένων ενισχύσεων και αποβλέπει στην απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου. 
 
 Η ανεπαρκής ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στον περιορισµένο βαθµό 

καινοτοµίας, που συχνά εξαρτάται από αδυναµίες της αγοράς. Χωρίς καινοτοµία, η Ένωση είναι 
καταδικασµένη σε παρακµή, τόσο πολιτιστική όσο και οικονοµική. 

 
 Η ΕΟΚΕ έχει ήδη εκφραστεί σε παλαιότερες γνωµοδοτήσεις για πολλά από τα ζητήµατα που θέτει η 

Επιτροπή. 
 
– Επικοινωνία: κ. João Pereira dos Santos (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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3. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Ι∆ΙΩΣ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ 
 
• 7° πρόγραµµα-πλαίσιο ΕΤΑ 
– Εισηγητής: κ. WOLF (∆ιάφορες δραστηριότητες – DE) 
– Συνεισηγητής: κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 119 τελικό – 2005/0043 COD/2005/0044 CNS – CESE 1484/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η πρόταση της Επιτροπής να αυξήσει τις µέχρι τούδε δαπάνες της για την υλοποίηση των στόχων ΕΤΑ 

περίπου στο 8% του κοινοτικού προϋπολογισµού είναι ένα θετικό και απολύτως απαραίτητο πρώτο βήµα προς 
τη σωστή κατεύθυνση. 

 
 Η EOKE απευθύνει έκκληση στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών µελών και στην 

ευρωπαϊκή βιοµηχανία να συµβάλουν στην επίτευξη του στόχου του 3% όσο το δυνατόν συντοµότερα. 
 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να απλουστεύσει τις διοικητικές διαδικασίες και να περιορίσει 

τον αντίστοιχο γραφειοκρατικό φόρτο, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσµατικότητα των ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων ερευνών. 

 
 Επικροτεί επίσης την πρόθεση της Επιτροπής να ενισχύσει ακόµη περισσότερο τη συµµετοχή των ΜΜΕ στη 

διαδικασία έρευνας, ανάπτυξης και καινοτοµίας.  
 
 Γα περισσότερες και αναλυτικότερες παρατηρήσεις και συστάσεις, η ΕΟΚΕ παραπέµπει στη γνωµοδότηση. 
 
– Επικοινωνία: κ. João Pereira dos Santos (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
– Εισηγήτρια: κα SIRKEINEN (Εργοδότες – FI) 
– Συνεισηγητής: κ. WOLF (∆ιάφορες δραστηριότητες – DE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1502/2005 
 
− Κύρια σηµεία 
 
 Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στο ενεργειακό µείγµα της Ευρώπης 

και έχουν σηµαντικές δυνατότητες αύξησης του µεριδίου τους στη συνολική κατανάλωση και παραγωγή 
ενέργειας στην ΕΕ. Η ΕΕ χρειάζεται ένα ισορροπηµένο ενεργειακό µείγµα, στο οποίο να υπάρχει χώρος για τα 
ορυκτά καύσιµα, το φυσικό αέριο, την πυρηνική ενέργεια, αλλά και για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.  

 
 
 

Παρότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να καταστούν σηµαντικό µέρος του 
µελλοντικού ενεργειακού µείγµατος, για αρκετό χρονικό διάστηµα δεν πρόκειται να αντικαταστήσουν τα 
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ορυκτά καύσιµα και την πυρηνική ενέργεια. Το µεγαλύτερο µέρος της ανανεώσιµης ενέργειας προέρχεται από 
διαλείπουσες πηγές όπως η αιολική ενέργεια και οι φωτοβολταϊκές πλάκες, οι οποίες εγείρουν ερωτήµατα 
όσον αφορά την ενίσχυση των δικτύων τροφοδοσίας και την ασφάλεια του εφοδιασµού µε ηλεκτρική ενέργεια 
(η δυνητική συµβολή των ανανεώσιµων πηγών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτιµάται σε 15-20% 
της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής).  

 
 Στη γνωµοδότηση αναγνωρίζεται ότι οι ΑΠΕ θα χρειαστούν υποστήριξη µέχρι να µπορέσουν να σταθούν 

αυτοδύναµα στην αγορά· ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη σηµαντικά θέµατα όπως οι αλλαγές 
στις (παγκόσµιες) ενεργειακές αγορές (εξέλιξη των τιµών), η ανταγωνιστικότητα και ο αντίκτυπος στην 
οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση. Οι σηµερινές νοµοθετικές ρυθµίσεις για την υποστήριξή τους 
συνεπάγονται σηµαντικές δαπάνες, ενώ δεν λαµβάνουν υπόψη την ανταγωνιστική θέση των διάφορων πηγών 
ενέργειας στις αγορές. Θα πρέπει γενικά να παρακολουθούνται διαρκώς η αποδοτικότητα και ο αντίκτυπος 
των µηχανισµών υποστήριξης και οι αλλαγές στις σχετικές αγορές θα πρέπει να συνοδεύονται από 
επανεξέταση της έκτασης και της έντασης της ανάγκης υποστήριξης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στον αντίκτυπο του συστήµατος εµπορίας εκποµπών της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ µιας κοινής ευρωπαϊκής 
προσέγγισης της στήριξης των ΑΠΕ, έτσι ώστε να µην προκύψει απώλεια συνεργιών, ούτε άσκοπη αύξηση 
του κόστους ή έλλειψη αγοραστικών κινήτρων. 

 
– Επικοινωνία: κ. Siegfried Jantscher (Τηλ.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
4. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
• Πρόγραµµα της Χάγης – Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 
– Εισηγητής: κ. PARIZA CASTAÑOS (Μισθωτοί – ES) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 184 τελικό – CESE 1504/2005 
 
– Κύρια σηµεία:  

 
 Πέντε χρόνια µετά το Τάµπερε, δεν έχουν επιτευχθεί οι προβλεπόµενοι στόχοι. Η ΕΕ δεν αποτελεί ακόµη 

κοινό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Αν και το πρόγραµµα της Χάγης είναι λιγότερο 
φιλόδοξο, οι στόχοι του είναι πολύ σηµαντικοί. 

 
 Για τη δηµιουργία ενός πραγµατικού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης απαιτείται κατάλληλη 

ισορροπία µεταξύ των τριών διαστάσεων. Το πρόγραµµα της Χάγης δεν τηρεί επαρκώς αυτήν την ισορροπία. 
Οι πολιτικές που θα υιοθετηθούν στον τοµέα της ασφάλειας πρέπει να προστατεύουν τις αξίες της ελευθερίας 
και της δικαιοσύνης. Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η βάση για τις πολιτικές αυτές πρέπει να είναι η προστασία των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων που κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών και από τον Χάρτη των Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της ΕΕ. 

 
 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να είναι η πολιτική ασφαλείας αποτελεσµατική και να υπερασπίζεται τους πολίτες σε µία 

ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία, όπου βασιλεύει ο νόµος και η δικαιοσύνη, στο πλαίσιο του κράτους δικαίου. 
Την ηµέρα που, στο όνοµα της καταπολέµησης της τροµοκρατίας, θα υιοθετηθούν δυσανάλογοι νόµοι, οι 
οποίοι θα θυσιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα στον βωµό της ασφάλειας, θα δίνουµε στους τροµοκράτες την 
πρώτη νίκη. Η ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών πρέπει να διαδραµατίσει καίριο και ενεργητικό ρόλο σε αυτό 
το θέµα. 
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 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να αναπτυχθεί µια ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πρέπει να είναι µία ιθαγένεια 
ενεργητική. 

 
 Πρέπει να διασφαλιστεί η δίκαιη µεταχείριση των µεταναστών και των αιτούντων άσυλο, σύµφωνα µε το 

ανθρωπιστικό δίκαιο, τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και τη νοµοθεσία για την καταπολέµηση των 
διακρίσεων. Είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν πολιτικές για την υποδοχή και την ενσωµάτωση των 
µεταναστών. 

 
 Κανένας από τους στόχους που προβλέπονται στο πρόγραµµα της Χάγης και στο σχέδιο δράσης δεν µπορεί 

να επιτευχθεί χωρίς τους κατάλληλους χρηµατοδοτικούς πόρους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει 
τρία προγράµµατα-πλαίσια (Απρίλιος 2005), τα οποία αποτελούν αντικείµενο αντίστοιχων γνωµοδοτήσεων 
της ΕΟΚΕ. 

 
– Επικοινωνία: κ. Pierluigi Brombo (Τηλ.: 00 32 2 546 96 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
• Ασφάλεια και προστασία των ελευθεριών 
– Εισηγητής: κ. CABRA de LUNA (∆ιάφορες δραστηριότητες – ES) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 124 τελικό – 2005/0034 (CNS) – CESE 1496/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει σθεναρά την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας και της τροµοκρατίας και τονίζει ότι 

πρέπει να παγιωθεί η πρόοδος στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας και της εγκληµατικότητας στην ΕΕ.  
 
 Πρέπει να επιτευχθεί αποτελεσµατική συνεργασία και συντονισµός µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά 

την επιβολή του νόµου, την ανταλλαγή πληροφοριών και τα δικαστικά θέµατα.  
 
 Ωστόσο, η καταπολέµηση της τροµοκρατίας και του οργανωµένου εγκλήµατος δεν θα πρέπει να θέτει σε 

κίνδυνο τις ατοµικές ελευθερίες και το κράτος δικαίου. 
 
 Το προτεινόµενο πρόγραµµα-πλαίσιο συνάδει µε την πρόθεση της Επιτροπής να υποστηρίξει την ανάπτυξη 

του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και ∆ικαιοσύνης στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών προοπτικών 2007-
2013. Με την επέκτασή του έτσι ώστε να ενσωµατώσει και την ιθαγένεια, αναπτύσσεται «µια ευρύτερη, πιο 
ολοκληρωµένη προσέγγιση» της ασφάλειας. Η προστιθέµενη αξία του προγράµµατος-πλαισίου έγκειται στην 
ευρωπαϊκή του διάσταση, η οποία επιτρέπει τη δηµιουργία συνεργιών µεταξύ του ευρωπαϊκού και του εθνικού 
πεδίου δράσης. 

 
 Η νοµική µορφή και η διαχείριση των προτεινόµενων µέσων απλοποιούνται, η χρηµατοδότηση 

εξορθολογίζεται, ο καθορισµός των προτεραιοτήτων γίνεται πιο ευέλικτος και αυξάνεται η διαφάνεια.  
 
 Οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στις επιχειρησιακές πτυχές, ιδίως σε σχέση µε την καταπολέµηση 

της τροµοκρατίας, µιας ιδιαίτερα δόλιας µορφής εγκληµατικότητας που απαιτεί επείγουσα δράση. 
 
− Επικοινωνία: κα Ewa Kaniewska (Τηλ.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
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5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
 

• Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους (2007) 
– Εισηγήτρια: κα HERCZOG (∆ιάφορες δραστηριότητες – HU) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 225 τελικό – 2005/0107 (COD) – CESE 1507/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
 
• Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει θερµά το πρόγραµµα του Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών για Όλους (2007) και 

τους στόχους του, καθώς υπάρχουν κοινωνικές και οικονοµικές εκτιµήσεις που συνηγορούν υπέρ της 
εξασφάλισης ίσων ευκαιριών για όλους. 

 
• Η ΕΟΚΕ έχει επανειληµµένα τονίσει την ανάγκη πιο απτής προόδου από όση έχει επιτευχθεί έως σήµερα, 

προκειµένου να εξαλειφθούν οι διακρίσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της Συνθήκης. Για να επιτευχθούν 
πραγµατικές αλλαγές, θα χρειαστεί να πραγµατοποιηθεί κατάλληλη αξιολόγηση της προόδου που έχει 
συντελεστεί έως σήµερα και να διασφαλιστεί η συνέχει του Ευρωπαϊκού Έτους. 

 
• H EOKE πιστεύει ότι για κάθε άτοµο που κατοικεί στην ΕΕ θα πρέπει να κατοχυρώνονται η απαγόρευση των 

διακρίσεων και οι ίσες ευκαιρίες στην απολαβή όλων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Θα πρέπει να 
απαγορεύονται οι διακρίσεις για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 13 της Συνθήκης στους 
τοµείς της απασχόλησης, της κατάρτισης, της εκπαίδευσης, κοινωνικής προστασίας, των κοινωνικών 
πλεονεκτηµάτων και της πρόσβασης στα αγαθά και τις υπηρεσίες, προκειµένου να αποτραπεί ενδεχόµενη 
ιεράρχηση αυτών των λόγων. 

 
• Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την ανάγκη συµµετοχής των ΜΚΟ και εκπροσώπων των ενδιαφερόµενων 

µειονοτικών οµάδων, των εργοδοτών του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, των φορέων της κοινωνικής 
οικονοµίας, των εργαζοµένων και των περιφερειών σε όλα τα στάδια και σε όλα τα επίπεδα της εφαρµογής. 

 
• Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι ο προβλεπόµενος προϋπολογισµός είναι πολύ περιορισµένος σε σχέση µε τις φιλοδοξίες 

και τις ανάγκες. Θα πρέπει να δοθεί η προσοχή στην κατανοµή των διαθέσιµων πόρων, ώστε να διασφαλιστεί 
η πρόσβαση των κυριότερων ενδιαφεροµένων. 

 
– Επικοινωνία: κ. Torben Bach Nielsen (Τηλ.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
• Πώς µπορεί να ενσωµατωθεί η κοινωνική διάσταση στις διαπραγµατεύσεις για τις 

Συµφωνίες Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης 
− Εισηγητής: κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
− Συνεισηγητής: κ. DANTIN (Μισθωτοί – FR) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 1497/2005 
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− Κύρια σηµεία: 
 

 Στο σχέδιο γνωµοδότησης διατυπώνονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα και συστάσεις: 

 
• Οι Συµφωνίες Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης θα αποδειχθούν πλήρως αποτελεσµατικές και θα έχουν θετική 

επίδραση µόνον υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλισθεί η συµµετοχή των οικονοµικών και κοινωνικών 
παραγόντων στο σχεδιασµό, στην προετοιµασία και στην εφαρµογή τους – και κυρίως στις µελέτες 
αξιολόγησης του αντικτύπου – καθώς και στις διαπραγµατεύσεις και στον προσδιορισµό των εγγενών 
κοινωνικών τους πτυχών.  

 
• Οι ΣΟΕΣ αποτελούν µια εξαιρετικά δύσκολη πρόκληση για την ΕΕ και για την παγκόσµια οικονοµία και κατά 

πάσα πιθανότητα θα συναφθούν αργότερα από ό,τι αναµένεται. 
 
• Πρώτιστο και µείζον µέληµα των Συµφωνιών Εταιρικής Σχέσης στις διάφορες περιφέρειες πρέπει να 

αποτελέσει η ενίσχυση των ενώσεων των εργαζοµένων, των επιχειρηµατιών, των καταναλωτών, των 
οργανώσεων για την ισότητα των ευκαιριών και πολλών άλλων που συντελούν στη δηµιουργία πολιτισµού 
και στον προσανατολισµό της συναίνεσης προς µέτρα που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της προόδου του 
ανθρώπου, της κοινωνίας και της οικονοµίας. 

 
• Oι βασικές πτυχές που σχετίζονται µε την κοινωνία και το φύλο, η προαγωγή της ισότητας ευκαιριών στον 

τοµέα της απασχόλησης, καθώς και η παροχή εγγυήσεων όσον αφορά την κοινωνική προστασία, χρήζουν 
ενσωµάτωσης στις διαπραγµατεύσεις και απτής υλοποίησης, εν συνεχεία. 

 
• Οι διαφορές στις πρακτικές της κοινωνίας των πολιτών µεταξύ των χωρών θα οδηγήσουν λογικά σε 

διαφοροποιηµένες περιφέρειες, µε αποτέλεσµα διαφορετικές ΣΟΕΣ ως προς το περιεχόµενό τους. 
 
• H ΕΟΚΕ συνιστά τη δηµιουργία Περιφερειακών Επιτροπών Κοινωνικού ∆ιαλόγου, µε τη συµµετοχή 

εκπροσώπων των κοινωνικο-επαγγελµατικών οµάδων, για να συµβάλουν στη χάραξη και την υποβολή 
προγραµµάτων κοινωνικής ανάπτυξης. και να διασφαλίσουν την παρακολούθηση και την εφαρµογή τους. Οι 
αρµοδιότητες αυτών των επιτροπών θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τον οικονοµικό, τον 
κοινωνικό και τον περιφερειακό αντίκτυπο των ΣΟΕΣ. 

 
• Θα πρέπει, επίσης, να επισηµανθεί ότι τα επίπεδα ανάπτυξης που έχουν επιτευχθεί από τις διάφορες χώρες 

ΑΚΕ είναι πολύ διαφορετικά µεταξύ τους. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την καταβολή ιδιαίτερης 
προσπάθειας εκ µέρους της Επιτροπής  για την επιλογή ορισµένων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
στοιχείων κάθε περιφέρειας, στα οποία θα επικεντρωθούν η προσοχή και τα συµφέροντα της κοινωνίας των 
πολιτών. 

 
• Τέλος, παρότι είναι αδιαµφισβήτητο ότι αυτή καθαυτή η ελευθέρωση των εµπορικών συναλλαγών δεν 

αποτελεί ούτε ίαµα για την καταπολέµηση της πείνας και της φτώχειας ούτε το βέλτιστο µέσο για την 
επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, θα πρέπει ωστόσο να εκληφθεί ως ένας από τους παράγοντες που δύνανται να 
προωθήσουν την ανταγωνιστικότητα, στο πλαίσιο ενός σχεδίου εταιρικής σχέσης. 

 
− Επικοινωνία: κα Susanna Baizou (Τηλ.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 

mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

∆ελτίο 16.01.2006 - EL - PE 369.010 

75

 
• Πολιτική προστασία 
– Εισηγήτρια: κα SÁNCHEZ MIGUEL (Μισθωτοί – ES) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 137 τελικό – CESE 1491/2005 
 
– Επικοινωνία: κα Annika Korzinek, (Τηλ.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
6. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 
• Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 
– Εισηγητής: κ. RAVOET (Εργοδότες – BE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 177 τελικό – CESE 1508/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι αυτός ο απολογισµός των όσων έχουν επιτευχθεί και όσων αποµένουν ακόµη να γίνουν 

στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών παρέχει στην ΕΕ µια καλή ευκαιρία να συµβάλει σηµαντικά 
στην αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονοµίας.  

 
 Στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών η ΕΕ µπορεί να επιτελέσει σηµαντική πρόοδο προς την 

υλοποίηση των στόχων της Λισσαβόνας µέσω της αντιµετώπισης µιας σειράς βασικών θεµάτων, τα οποία 
εξετάζονται λεπτοµερώς στη γνωµοδότηση. 

 
 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες ενίσχυσης και εµβάθυνσης του διαλόγου σχετικά µε το 

ρυθµιστικό πλαίσιο µε τους παγκόσµιους ανταγωνιστές της ΕΕ, όπως π.χ. οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Κίνα και η 
Ινδία. 

 
– Επικοινωνία: κα Aleksandra Klenke (Τηλ.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
• Ενυπόθηκη πίστη 
– Εισηγητής: κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 327 τελικό – CESE 1503/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 

 Παρότι συµφωνεί µε τον τελικό στόχο που προτείνει η Επιτροπή, η ΕΟΚΕ θεωρεί ωστόσο ότι η πλήρης 
ολοκλήρωση είναι δύσκολο να επιτευχθεί βραχυπρόθεσµα. Στη γνωµοδότησή της εξετάζει µια σειρά θεµάτων 
που αφορούν ιδίως την προστασία του καταναλωτή, τις νοµικές πτυχές και τις εξασφαλίσεις και τη 
χρηµατοδότηση των ενυπόθηκων δανείων. 
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– Επικοινωνία: κα Aleksandra Klenke (Τηλ.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
• Εξορθολογισµός των παρεκκλίσεων και µέτρα εναντίον της φοροδιαφυγής σχετικά 

µε την 6η οδηγία ΦΠΑ 
− Εισηγητής: κ. PÁLENÍK (∆ιάφορες δραστηριότητες – SK) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 89 τελικό – 2005/0019 (CNS) – CESE 1501/2005 
 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την απλούστευση του συστήµατος ΦΠΑ στην εσωτερική αγορά σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της ανακοίνωσης της Επιτροπής COM(2000) 348 τελικό.  
 
 Στις παρατηρήσεις της, η ΕΟΚΕ αναφέρεται στους εξής τοµείς: εξορθολογισµός των ειδικών µέτρων για 

παρεκκλίσεις, αντιµετώπιση των προβληµάτων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, συνασπισµοί επιχειρήσεων, 
µεταβιβάσεις επιχειρήσεων εν πλήρη λειτουργία και φορολόγηση επενδυτικού χρυσού, βάση επιβολής του 
φόρου βάσει της αγοραίας αξίας (διευκρινίζοντας ότι απαιτούνται ακριβείς ορισµοί για την αγοραία αξία και τη 
σηµαντική διαφορά), εφαρµογή διακανονισµού εκπτώσεων του καταβληθέντος σε προηγούµενο στάδιο ΦΠΑ 
για τα επενδυτικά αγαθά, µηχανισµοί αντιστροφής ως εργαλείο πρόληψης της φοροδιαφυγής και της 
φοροαποφυγής.  

 
 Η πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου είναι ρεαλιστική σε ό,τι αφορά την εφαρµογή της και ανταποκρίνεται στον 

στόχο της Επιτροπής – στον οποίο δεσµεύτηκε µε την ανακοίνωσή της προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο της 7ης Ιουνίου 2000 – να εξορθολογίσει µερικές από τις πολυάριθµες παρεκκλίσεις της έκτης 
οδηγίας ΦΠΑ που ισχύει σήµερα. Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει, ωστόσο, ότι µία πιο σφαιρική λεπτοµερής εξέταση της 
νοµοθεσίας ΦΠΑ και περαιτέρω εναρµόνιση των φορολογικών κανόνων θα συνέβαλλαν πολύ περισσότερο στο 
να καταστήσουν το κοινό σύστηµα ΦΠΑ απλούστερο και αποτελεσµατικότερο. 

 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η πρόταση, εάν εφαρµοστεί σωστά και γρήγορα, συνιστά ένα βήµα προς τη σωστή 

κατεύθυνση. Πιστεύει δε ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν περαιτέρω ενέργειες για την απλοποίηση του κοινού 
συστήµατος ΦΠΑ. 

 
− Επικοινωνία: κα Imola Bedő,(Τηλ.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@esc.eu.int) 
 
• Εισαγωγές µπίρας στη Φινλανδία 
– Εισηγητής: κ. BYRNE (Εργοδότες – IE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 427 τελικό – 2005/0175 CNS – CESE 1487/2005 
 
– Επικοινωνία: κ. João Pereira dos Santos (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:imola.bedo@cese.europa.eu
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7. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 
• Η ασφάλεια στα µέσα µεταφοράς 
– Εισηγητής: κ. SIMONS (Εργοδότες – NL) 

 
– Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 1488/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Στη διερευνητική της γνωµοδότηση η ΕΟΚΕ τονίζει τα εξής:  
 

•  πρέπει να ληφθούν µέτρα για την ασφάλεια των επίγειων µέσων µεταφοράς, ιδιαίτερα λόγω της 
έντονης αλληλεξάρτησης που υφίσταται µεταξύ των διάφορων µέσων µεταφοράς και του ευάλωτου 
χαρακτήρα των σηµείων αποθήκευσης και µεταφόρτωσης των διατροπικών µεταφορών· 

 
•  η ευθύνη για τη λήψη των µέτρων ασφαλείας ανήκει στα κράτη µέλη, τα οποία πρέπει να θεσπίσουν 

ένα πλαίσιο ελάχιστων κανόνων. Για να εξασφαλιστεί η εναρµόνιση αυτών των µέτρων, οι δηµόσιες 
αρχές θα πρέπει να συστήσουν ένα ειδικό όργανο, το οποίο θα διασφαλίζει την εφαρµογή τους· 

 
•  ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνίσταται κυρίως στον συντονισµό των µέτρων σε κοινοτικό και 

διεθνές επίπεδο, ενώ ο ρόλος των εθνικών και των τοπικών αρχών συνίσταται περισσότερο στη λήψη 
συγκεκριµένων διατάξεων, στον έλεγχο της εφαρµογής τους, στη διάδοση πληροφοριών και στη 
συµβολή στην ευαισθητοποίηση έναντι της τροµοκρατίας και της εγκληµατικότητας σε όλα τα επίπεδα· 

 
•  οι χρήστες των µέσων µεταφοράς διαδραµατίζουν ουσιώδη ρόλο στο θέµα της ασφάλειας. Οι επιβάτες 

και οι πελάτες θα πρέπει να παροτρυνθούν, µέσω ενηµερωτικών εκστρατειών, να δείχνουν µεγαλύτερη 
επαγρύπνηση και να υιοθετήσουν πιο ενεργητική στάση, ενώ οι εργαζόµενοι στα επίγεια µέσα µεταφοράς 
θα πρέπει να λαµβάνουν ειδική κατάρτιση, επικεντρωµένη στον ρόλο τους στην ασφάλεια του 
συγκεκριµένου µέσου µεταφοράς· 

 
•  ο ρόλος των διευθυντών των επιχειρήσεων συνίσταται κυρίως στην ενσωµάτωση των µεληµάτων 

ασφαλείας στη φιλοσοφία και στο πνεύµα της συγκεκριµένης επιχείρησης, στην παροχή ευκαιριών στους 
υπαλλήλους τους να παρακολουθήσουν ειδικά µαθήµατα κατάρτισης σε αυτόν τον τοµέα και στην 
εξασφάλιση της ενσωµάτωσης της «διαχείρισης κρίσεων» στην κατάρτιση στις τεχνικές διοίκησης 
επιχειρήσεων. 

 
 Τέλος, όσον αφορά τη χρηµατοδότηση, η ΕΟΚΕ φρονεί: 

 
−  ότι το κόστος της ασφάλειας πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην τιµή του τελικού προϊόντος, ώστε να 

επιβαρύνει τον καταναλωτή ή σε τελική ανάλυση τον πολίτη, µέσω του κρατικού προϋπολογισµού µε τη 
µορφή φόρων, σε περίπτωση που τα µέτρα λαµβάνονται από τις δηµόσιες αρχές· 
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−  ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες διαδραµατίζουν δευτερεύοντα ρόλο και ότι το ύψος των ασφαλίστρων 

πρέπει να αντικατοπτρίζει τους κινδύνους της αγοράς· 
 
−  ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χρηµατοδότη θα πρέπει να λαµβάνει κυρίως τη µορφή της 

χρηµατοδότησης προγραµµάτων έρευνας, ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης στον τοµέα αυτό. 
 
– Επικοινωνία: κ. Luís Lobo (Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 
• Άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων - SIS II 
– Εισηγητής: κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 237 τελικό – 2005/0104 COD – CESE 1486/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η EOKE επαναλαµβάνει ότι συµφωνεί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η πρόσβαση στο SIS II θα πρέπει να 

διευρυνθεί προκειµένου να συµπεριλάβει τις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την έκδοση των αδειών 
κυκλοφορίας των οχηµάτων. Οι ιδιωτικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για το ίδιο αντικείµενο θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, υπό τον όρο ότι θα διασφαλίζεται η προστασία των δεδοµένων. 

 
 Θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται η πρόσβαση στα κράτη µέλη που δεν έχουν υπογράψει τη σύµβαση Σένγκεν 

και να ενισχυθεί η συνεργασία µε την Ιντερπόλ και την Europol.  
 
– Επικοινωνία: κα Aleksandra Klenke (Τηλ.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
8. ΑΛΙΕΙΑ 
 
• Εφαρµογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής/Χρηµατοδοτικά µέτρα 
– Εισηγητής: κ. SARRÓ IPARRAGUIRRE (∆ιάφορες δραστηριότητες – ES) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 117 τελικό – 2005/0045 CNS – CESE 1490/2005 
 
– Επικοινωνία: κα Yvette Azzopardi (Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
• Μικτές εταιρείες του τοµέα της αλιείας 
– Εισηγητής: κ. SARRÓ IPARRAGUIRRE (∆ιάφορες δραστηριότητες – ES) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1492/2005 
 
− Επικοινωνία: κα Yvette Azzopardi (Τηλ.: 00 2 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:yvette.azzopardi@cese.europa.eu
mailto:yvette.azzopardi@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
• Κανόνες υγιεινής – Βιοτεχνίες τροφίµων 
– Εισηγητής: κ. RIBBE (∆ιάφορες δραστηριότητες – DE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1489/2005 
 
− Κύρια σηµεία 
 
 Σε αυτή τη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας εξετάζεται ο αντίκτυπος που έχουν στις µικρές βιοτεχνίες 

επεξεργασίας τροφίµων οι νέοι νόµοι για τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης, οι οποίοι 
θα αρχίσουν να ισχύουν στην ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2006 (κανονισµοί ΕΚ 852/2004, ΕΚ 853/2004 και 
854/2004). Οι νόµοι αυτοί είναι λιγότερο λεπτοµερείς απ' ό,τι στο παρελθόν και αφήνουν περισσότερες 
διακριτικές εξουσίες στις τοπικές αρχές αδειοδότησης. Αυτό έχει αποδειχθεί προβληµατικό σε πολλές 
περιοχές, επειδή οι κανόνες εφαρµόζονται µε διαφορετικό τρόπο από τις διάφορες αρχές. Συχνά εφαρµόζονται 
µε αυστηρότερο τρόπο από ό,τι είχαν την πρόθεση οι νοµοθέτες.  

 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την ευελιξία των νέων κανονισµών. Επισηµαίνει, ωστόσο, ότι η διακριτική ευχέρεια που 

παρέχουν οι προτάσεις ενέχει κάποιο βαθµό κινδύνου, ιδίως για τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις τροφίµων. Η 
πείρα από την εφαρµογή αυτών των οδηγιών της ΕΕ δείχνει ότι σε ορισµένες χώρες υπάρχει πράγµατι 
στρέβλωση της αγοράς υπέρ των µεγάλων βιοµηχανικών επιχειρήσεων. Η ΕΟΚΕ συνιστά στις αρµόδιες αρχές 
να εξετάσουν περισσότερο τα τελικά αποτελέσµατα (δηλ. το καλό επίπεδο υγιεινής) παρά τα µέσα για την 
επίτευξή τους.  

 
 Ορισµένα σηµεία των κανονισµών πρέπει, κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, να τροποποιηθούν: 
 
• Η βιοτεχνική σφαγή µεµονωµένων ζώων θα πρέπει να αναγνωρισθεί ως παραδοσιακή µέθοδος.  
 
• Οι χώροι των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου που χρησιµοποιούνται για την προετοιµασία ή/και τον 

τεµαχισµό µεγάλων ποσοτήτων τροφίµων ζωικής προέλευσης, τα οποία προορίζονται για άλλες επιχειρήσεις 
λιανικού εµπορίου, πρέπει να υπαχθούν χωρίς εξαίρεση στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού. 

 
• Όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις, οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν οι ίδιες τη σφαγή 

των ζώων δεν πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν στάβλους αναµονής, αλλά αρκεί να παρέχουν απλές 
εγκαταστάσεις ταΐσµατος και ποτίσµατος.    

 
• Στην περίπτωση που µπορεί να αποδειχθεί ο χρονικός διαχωρισµός της σφαγής και του τεµαχισµού, θα πρέπει 

να αρθεί η απαίτηση για την ύπαρξη δεύτερου χώρου εργασίας. 
 
• Στην περίπτωση που το κρέας εξάγεται τµηµατικά από τις ψυκτικές εγκαταστάσεις για να τεµαχιστεί, όπως 

συµβαίνει στις βιοτεχνικές επιχειρήσεις, δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητη η µέτρηση της θερµοκρασίας 
στους χώρους τεµαχισµού. 
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 Η ΕΟΚΕ προτείνει, επίσης, τη διενέργεια συγκριτικής µελέτης µε στόχο 1) την ανάλυση της εφαρµογής του 
κανονισµού στα κράτη µέλη µεταξύ των οποίων υφίστανται διαρθρωτικές διαφορές όσον αφορά το πλέγµα 
των βιοτεχνικών επιχειρήσεων τροφίµων και 2) την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αυτών. Θα πρέπει ιδιαίτερα να εξετασθεί αν εφαρµόζονται 
προγράµµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης για µικρές επιχειρήσεις τροφίµων. Επιπλέον, θα πρέπει να 
εξεταστούν τα συστήµατα διάδοσης των οδηγιών της Επιτροπής ώστε να διασφαλιστεί ότι ακόµη και οι 
µικρές επιχειρήσεις πληροφορούνται κατάλληλα σχετικά µε τη διακριτική ευχέρεια που τους παρέχεται. 

 
– Επικοινωνία: κα Annika Korzinek (Τηλ.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 
10. ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
 
• Σύσταση ευρωπαϊκών οργανισµών – Θητείες των προέδρων και των διευθυντών 
– Γενικός εισηγητής: κ. CSER (Εργοδότες – HU) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM((2005) 190 τελικό – 2005/0077(CNS) – 2005/0078(CNS) – 2005/0089(CNS) – 

2005/0085(COD) – 2005/0086(COD) – 2005/0087(COD) – 2005/0088(COD) – 2005/0080(CNS) – 
2005/0072(COD) – 2005/0073(COD) – 2005/0074(COD) – 2005/0075(COD) – 2005/0076(COD) – 
2005/0081(COD) – 2005/0082(COD) – 2005/0083(COD) – CESE 1506/2005 

 
− Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την κατάρτιση, εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρότασης 

για την εναρµόνιση των αποκλινόντων σήµερα διατάξεων των κανονισµών του Συµβουλίου σχετικά µε τον 
διορισµό των εκτελεστικών διευθυντών και των αναπληρωτών τους για 18 ευρωπαϊκούς οργανισµούς και µε 
την παράταση της θητείας τους. 

 
 Η ΕΟΚΕ διατηρεί, ωστόσο, πολλές επιφυλάξεις, ιδίως όσον αφορά τη γενική παρέκκλιση από τις διαδικασίες 

των γενικών διαγωνισµών, τον πιθανό αποκλεισµό των πολιτών των δέκα νέων κρατών µελών από τις θέσεις 
του διευθυντή, του αναπληρωτή διευθυντή ή του εκτελεστικού διευθυντή ενός οργανισµού και τη µικρή 
θητεία που προβλέπεται για τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών.  

 
− Επικοινωνία: κ. Alan Hick (Τηλ.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
 
• Σφάγια των χονδρών βοοειδών – κωδικοποιηµένη έκδοση 
– Εισηγητής: κ. ALLEN (∆ιάφορες δραστηριότητες – IE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 402 τελικό – 2005/0171 CNS – CESE 1493/2005 
 
− Επικοινωνία: κα Filipa Pimentel Τηλ.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail : filipa.pimentel@esc.eu.int) 

 
_____________________________ 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 

 
Κατάλογος των ψηφισµάτων και των αποφάσεων  

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

 
 
 

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση : 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών 
 
 
 

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