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ΘΑΝΑΤΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΚΛΕΓΕΙ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 
 
 

Κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας στις 16 Ιανουαρίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πληροφορήθηκε τον 
θάνατο του κ. Phillip WHITEHEAD, που επήλθε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005, και, σύµφωνα µε το άρθρο 4, 
παράγραφος 1 του Κανονισµού, διαπίστωσε τη χηρεία της έδρας του µε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2006. 
 
Ο κ. WHITEHEAD ήταν µέλος του Κοινοβουλίου µας από τις 19 Ιουλίου 1994 και ανήκε στην 
Σοσιαλιστική Οµάδα (PSE). 
 
Ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και µέλος της 
Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ. 
 
 
 

____________________ 
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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. 01/2006: Αλλαγή ονόµατος (Domain Name) ∆ιαδικτύου στο Κοινοβούλιο  
   - Κράτηση ονόµατος τοµέα ∆ιαδικτύου σε προσωπική βάση· 
 

 Αριθ. 02/2006: Cartes de visite pour les Observateurs bulgares et roumains·  
 
  Αριθ. 03/2006: Επιστροφή των εξόδων κοινοβουλευτικής επικούρησης (βλ. ανακοίνωση 32/2005)· 
  
 Αριθ. 04/2006: Completion of fitting-out work in the entrance hall of the Altiero Spinelli Building in 
   Brussels. 
 
 
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 ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΚΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ  

 
 

Κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 18ης Ιανουαρίου 2006, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση, σύµφωνα µε το 
άρθρο 4, παράγραφος 1, του Κανονισµού, της παραίτησης του:  
 

 κ. Joachim WUERMELING (PPE-DE/DE) 
 
και διαπίστωσε τη χηρεία της έδρας του µε ισχύ από 19 ∆εκεµβρίου 2005. 
 

_____________________ 
 
 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΚΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ  

 
 

Κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 19ης Ιανουαρίου 2006, το Κοινοβούλιο έλαβε γνώση, σύµφωνα µε το 
άρθρο 4, παράγραφος 1, του Κανονισµού, της παραίτησης της:  
 

 κυρίας Ursula STENZEL (PPE-DE/AT) 
 
και διαπίστωσε τη χηρεία της έδρας του µε ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2006. 
 

_____________________ 
 
 
 
 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ 

 
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 1ης Φεβρουαρίου 2006, έλαβε γνώση 
του διορισµού του   

κ. Hubert PIRKER 
 

ως βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε αντικατάσταση της κυρίας Ursula STENZEL (PPE7DE-
AΤ),  µε ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2006. 
 

 
_____________________ 
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΛΕΓΕΙ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 1ης Φεβρουαρίου 2006, έλαβε γνώση 
του διορισµού της   

 
κυρίας Gabriele STAUNER 

 
 

ως βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε αντικατάσταση του κ. Joachim WUERMELING 
(PPE/DE-DE),  µε ισχύ από 18ης Ιανουαρίου 2006. 

 
 

_____________________ 
 
 
 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΛΕΓΕΙ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 1ης Φεβρουαρίου 2006, έλαβε γνώση 
του διορισµού της   

 
κυρίας Glenis WILLMOTT 

 
 

ως βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε αντικατάσταση του κ.Phillip WHITEHEAD (PSE/UKP),  
µε ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2006. 

 
_____________________ 
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                     Κατάσταση στις 03.02.2006 
 
 
 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Roberta Angelilli Συνολικό κόστος της έδρας του Στρασβούργου για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 

P-0001/06 

Oldřich Vlasák Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρύθµισης της Λισσαβόνας και η 
συµµετοχή των περιφερειών και των πόλεων 

P-0002/06 

Dimitrios Papadimoulis Απαγωγή και ανάκριση Πακιστανών που διαµένουν στην Ελλάδα E-0003/06 

Robert Kilroy-Silk Ανθρώπινα δικαιώµατα στη Ρωσία E-0004/06 

Robert Kilroy-Silk Ανθρώπινα δικαιώµατα στη Ρωσία E-0005/06 

Robert Kilroy-Silk Κατάργηση της µπούρκα E-0006/06 

Robert Kilroy-Silk Η απαγωγή της Susanne Osthoff από Ιρακινούς E-0007/06 

Robert Kilroy-Silk Αιτούντες άσυλο και τροµοκρατία E-0008/06 

Robert Kilroy-Silk Γρίπη των πτηνών E-0009/06 

Philip Claeys Οι πρώτες καταδίκες στην Τουρκία βάσει του άρθρου 301 E-0010/06 

Philip Claeys Άρθρο 301 του τουρκικού ποινικού κώδικα: απάντηση της 
Επιτροπής 

E-0011/06 

Frank Vanhecke Τουρκικοί νόµοι E-0012/06 

Frank Vanhecke ΕΕ και πληρωµή κονγκολέζων στρατιωτών E-0013/06 

Frank Vanhecke Αποστολές ευρωπαίων επιτρόπων κατά το έτος 2005 P-0014/06 

Frank Vanhecke Στάση της Αραβικής Λίγκας και της Ισλαµικής ∆ιάσκεψης 
απέναντι στη ∆ανία 

E-0015/06 

Paulo Casaca "Κοινωνικές προϋποθέσεις" για τη χρήση των κοινοτικών ταµείων E-0016/06 

Paulo Casaca Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα σε ιδιαίτερα 
αποµακρυσµένες περιφέρειες 

E-0017/06 

Charles Tannock Το κατώτατο όριο για την ισχύ του δικαιώµατος παρακολούθησης 
στο Ηνωµένο Βασίλειο 

P-0018/06 

Daniel Caspary Γραφειοκρατική επιβάρυνση λόγω της µεγαλύτερης αυστηρότητας 
του τελωνειακού δικαίου 

E-0019/06 

Charles Tannock Το κατώτατο όριο για την εφαρµογή του "δικαιώµατος 
παρακολούθησης" στον Ηνωµένο Βασίλειο 

E-0020/06 

James Nicholson Φυλάκιση χριστιανών στην Ινδονησία E-0021/06 
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James Nicholson Ανθρώπινα δικαιώµατα στο Βιετνάµ E-0022/06 

Erik Meijer ∆ιατήρηση από τις αεροπορικές εταιρείες των δικών τους τρόπων 
εκτίµησης της αποζηµίωσης που πρέπει να καταβάλλεται στους 
επιβάτες σε περίπτωση καθυστέρησης, υπεράριθµης κράτησης 
θέσεων ή ακύρωσης πτήσης 

E-0023/06 

Erik Meijer ∆ήλωση µέλους της Επιτροπής ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µπορεί 
να περιλαµβάνει περισσότερα από 27 κράτη µέλη και ως εκ τούτου 
θα είναι πλήρης το 2008 

E-0024/06 

José Ribeiro e Castro Πληµµύρες στη Μοζαµβίκη E-0025/06 

Paulo Casaca Επιστροφή στον κοινοτικό προϋπολογισµό πιστώσεων που δεν 
χρησιµοποιήθηκαν από το Ταµείο Αλληλεγγύης στην Πορτογαλία 

P-0026/06 

Armando Dionisi Ευρωπαϊκά σχολεία των Βρυξελλών P-0027/06 

Werner Langen ∆ιέλευση των συνόρων P-0028/06 

Daniel Caspary Περαιτέρω βήµατα για τη µείωση των υψηλών τιµών περιαγωγής 
και την ενηµέρωση των πολιτών 

P-0029/06 

Dimitrios Papadimoulis Ενεργειακή απόδοση κτιρίων E-0030/06 

Dimitrios Papadimoulis Οδηγία σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων E-0031/06 

Dimitrios Papadimoulis Περιβαλλοντικός θόρυβος E-0032/06 

Dimitrios Papadimoulis Θαλάσσια χελώνα καρέττα-καρέττα E-0033/06 

Charles Tannock Συµφιλίωση στη Σοµαλία E-0034/06 

Charles Tannock Συµφιλίωση στη Σοµαλία E-0035/06 

Simon Coveney ∆ιαθεσιµότητα ευρυζωνικών υπηρεσιών E-0036/06 

Erik Meijer Κατάρρευση της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης στις Κάτω Χώρες σε 
περίπτωση που απαγορευθούν οι εµπορικές παράπλευρες 
δραστηριότητες που είχαν ως στόχο να αντισταθµίσουν την 
ανεπαρκή κρατική ενίσχυση 

E-0037/06 

Erik Meijer Συνέπειες της ενδεχόµενης συµπερίληψης των νήσων της 
Καραϊβικής, Μπονέρ, Άγιος. Ευστάθιος και Σάµπα στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές της ΕΕ 

E-0038/06 

Erik Meijer και Kartika 
Liotard 

Άρνηση εκ µέρους των δηµοτικών αρχών ορισµένων κρατών µελών 
της ΕΕ να παράσχουν άδεια λειτουργίας σε τσίρκα µε άγρια ζώα 
και το επιχείρηµα της διοίκησης των τσίρκων ότι η ΕΕ δεν 
επιτρέπει απαγόρευση 

E-0039/06 

Pedro Guerreiro Αλιεία σαρδέλας στην Πορτογαλία E-0040/06 

Pedro Guerreiro Αλιεία µαλακοστράκων στο Algarve της Πορτογαλίας E-0041/06 



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

 

16 

∆ελτίο 13.02.2006 
 

- EL - PE 369.011 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Pedro Guerreiro Αλιείς από την Torreira (Πορτογαλία): Μέτρα και ενισχύσεις σε 
περίπτωση αναστολής της αλιευτικής δραστηριότητας 

E-0042/06 

Stavros Lambrinidis και 
Marilisa 
Xenogiannakopoulou 

Ασφάλεια εφοδιασµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε φυσικό αέριο E-0043/06 

Stavros Lambrinidis και 
Marilisa 
Xenogiannakopoulou 

Ασφάλεια εφοδιασµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε φυσικό αέριο E-0044/06 

Simon Busuttil Εφαρµογή του δικαίου της ΕΕ περί συµβάσεων ορισµένου χρόνου 
στη Μάλτα 

E-0045/06 

Struan Stevenson Έλλειψη θρησκευτικής ελευθερίας στην Ινδονησία E-0046/06 

 Ακυρωθείσα ερώτηση E-0047/06 

Dimitrios Papadimoulis Λυµατολάσπη και βιολογικός καθαρισµός Ψυττάλλειας E-0048/06 

Simon Busuttil Επιδόµατα ατόµων µε αναπηρία για το πρόγραµµα Erasmus E-0049/06 

Simon Coveney Αναγνώριση των προσόντων P-0050/06 

Ivo Belet Βελτίωση της οδικής σύνδεσης  Houthalen-Helchteren P-0051/06 

Paulo Casaca Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροµοκρατία E-0052/06 

Konrad Szymański Ενέργειες των επαγγελµατικών σωµατείων της Byggnads έναντι 
της πολωνικής εταιρίας Ζojax 

P-0053/06 

Harald Ettl Ηθική παρενόχληση στους χώρους εργασίας E-0054/06 

Terence Wynn Χριστιανοί στο Xinjiang στη βορειοδυτική Κίνα E-0055/06 

Terence Wynn Χριστιανοί στο Xinjiang στη βορειοδυτική Κίνα E-0056/06 

Simon Busuttil Καθεστώς θεώρησης διαβατηρίου για φοιτητές χωρών µη µελών 
της ΕΕ 

E-0057/06 

Geoffrey Van Orden Ανθρώπινα δικαιώµατα στην Αϊτή E-0058/06 

Mario Mauro ∆ιαγωνισµοί E-0059/06 

Gerardo Galeote Quecedo Ένταξη του πριγκιπάτου της Ανδόρα στις δράσεις της ΕΕ P-0060/06 

Christopher Heaton-
Harris 

∆ίκτυο Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών και πρόγραµµα 
ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας 2007-2013 

E-0061/06 

Paul van Buitenen Πρόσληψη άνω των διακοσίων συµβασιούχων υπαλλήλων από τον 
Εκτελεστικό Οργανισµό της Γ∆ Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

E-0062/06 

Margrietus van den Berg Μέτρα εµπορικού χαρακτήρα για τη στήριξη του Πακιστάν E-0063/06 
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Herbert Bösch Γραµµατεία της Επιτροπής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) 

P-0064/06 

Hélène Goudin Αναθεωρηµένη Οδηγία της Επιτροπής µε θέµα "Τηλεόραση χωρίς 
Σύνορα" 

P-0065/06 

Herbert Bösch Ασυλία των δηµοσίων υπαλλήλων E-0066/06 

Manolis Mavrommatis 2006 - Ευρωπαϊκό έτος της κινητικότητας των εργαζοµένων E-0067/06 

Georgios Karatzaferis Σεισµοί στην Ελλάδα E-0068/06 

Dimitrios Papadimoulis Ύψος των επενδύσεων για έρευνα και ανάπτυξη E-0069/06 

Dimitrios Papadimoulis Ενδεχόµενες παρατυπίες στη χορήγηση ενισχύσεων σε ελληνικές 
επιχειρήσεις 

E-0070/06 

Caroline Lucas Μεσοπρόθεσµη αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για τις 
βιολογικές επιστήµες και τη βιοτεχνολογία 

E-0071/06 

Hélène Goudin Η πράσινη βίβλος της Επιτροπής για την υγιεινή διατροφή και τη 
σωµατική άσκηση 

E-0072/06 

Frank Vanhecke Ιστοσελίδα της ΕΕ ("Η ΕΕ µε µια µατιά") E-0073/06 

Daniel Caspary Εισφορές για το δικαίωµα του δηµιουργού σε πολυµέσα και 
συσκευές στην ΕΕ 

E-0074/06 

Daniel Caspary Εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανά τον κόσµο που 
εφαρµόζουν προγράµµατα εξοικονόµησης CO2 

E-0075/06 

Marian Harkin Αµοιβές των συµβούλων E-0076/06 

James Allister Θρησκευτική ελευθερία και ελεύθερη κυκλοφορία για στελέχη των 
ΜΚΟ στη Ρωσία 

E-0077/06 

James Allister Θρησκευτική ελευθερία και ελεύθερη κυκλοφορία για τα στελέχη 
των ΜΚΟ στη Ρωσία 

E-0078/06 

Hélène Goudin Νοµοθεσία για τα µέσα ενηµέρωσης στην ΕΕ E-0079/06 

Hélène Goudin Τελωνειακοί δασµοί για υποδήµατα E-0080/06 

Baroness Sarah Ludford Μυστικές πτήσεις της CIA και χώροι κράτησης: Συνεργασία της 
ΕΕ µε το Συµβούλιο της Ευρώπης 

P-0081/06 

Pedro Guerreiro ∆ηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-20013 P-0082/06 

Iratxe García Pérez Ενδεχόµενο σύστασης ενός οργανισµού ή οργάνου το οποίο να 
ελέγχει κεντρικά τις πρωτοβουλίες για τα άτοµα µε αναπηρίες 

E-0083/06 

Hynek Fajmon Επαναλαµβανόµενη παρεµπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
προσώπων και εµπορευµάτων κατά τη διέλευση των 
τσεχοαυστριακών συνόρων 

E-0084/06 
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Mogens Camre Γενοκτονία των Αρµενίων E-0085/06 

Mechtild Rothe Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2005 
σχετικά µε τις ευρυζωνικές ηλεκτρονικές επικοινωνίες µέσω 
γραµµών ηλεκτρικής ισχύος (2005/292/ΕΚ) 

E-0086/06 

Dimitrios Papadimoulis Αντιπληµµυρικά έργα στην περιοχή Έβρου - Ελλάδα E-0087/06 

Dimitrios Papadimoulis Συµβάσεις έργου, που υποκρύπτουν εξαρτηµένη εργασία E-0088/06 

Catherine Stihler Έκθεση του επικεφαλής της αποστολής της ΕΕ για την Παλαιστίνη E-0089/06 

Paul van Buitenen Άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή ήπιων 
ναρκωτικών µεγάλης κλίµακας 

E-0090/06 

Frank Vanhecke Συµφωνία µε την Τουρκία για την επανεισδοχή των παράνοµων 
µεταναστών 

E-0091/06 

Frank Vanhecke Συµφωνία µε την Τουρκία για την επανεισδοχή των παράνοµων 
µεταναστών 

E-0092/06 

Frank Vanhecke Κέντρο υποδοχής για αιτούντες άσυλο στην Τανζανία E-0093/06 

Ilda Figueiredo Απόλυση εργαζοµένων από την πολυεθνική εταιρεία ECCO E-0094/06 

Marcello Vernola Ευρωπαϊκά σχολεία των Βρυξελλών - µεταφορές τµηµάτων P-0095/06 

Bernat Joan i Marí Αιολικό πρόγραµµα της Βαλένθια: παραβιάσεις του ευρωπαϊκού 
κανονισµού για τις συµβάσεις 

E-0096/06 

Stavros Lambrinidis Υποκλοπή προσωπικών δεδοµένων από κλειστό κύκλωµα 
τηλεόρασης 

E-0097/06 

Stavros Lambrinidis Υποκλοπή προσωπικών δεδοµένων από κλειστό κύκλωµα 
τηλεόρασης 

E-0098/06 

Georgios Karatzaferis Χρήση παράξενων όρων από την "Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Ανασυγκρότησης" 

E-0099/06 

Marco Pannella και άλλοι Συλλήψεις και διώξεις εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, 
δηµοσιογράφων, συνδικαλιστών και προσφύγων στην Καµπότζη 

E-0100/06 

Konrad Szymański ∆ιακρίσεις που γίνονται εις βάρος των πολωνοφώνων, από τη 
γερµανική διοίκηση και τα γερµανικά δικαστήρια (αρ. 2) 

E-0101/06 

Hélène Goudin Αλιευτικές ποσοστώσεις για τον βακαλάο στη Βαλτική E-0102/06 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Κοινή αλιευτική πολιτική και περιφερειακής ανάπτυξης E-0103/06 

Carlos Iturgaiz Angulo Απαγόρευση αλίευσης του γαύρου P-0104/06 
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Antonios Trakatellis ∆ράσεις και µέτρα για ανάπτυξη συστηµάτων/µηχανισµών 
εντοπισµού και έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάµι στη 
Μεσόγειο και στον Ατλαντικό - πολιτική προστασία 

P-0105/06 

Georgios Papastamkos Καταστροφές από την υπερχείλιση του ποταµού Έβρου P-0106/06 

Mario Borghezio Να διαπιστώσει η ΕΕ την πραγµατική κατάσταση σχετικά µε τη 
γρίπη των πτηνών στην Τουρκία 

P-0107/06 

Anne Van Lancker Συµβατότητα εκ των προτέρων δηλώσεων σχετικά µε την 
τοποθέτηση εργαζοµένων σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο 

P-0108/06 

Willy Meyer Pleite Παραβίαση της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στην περιφέρεια του Baix 
Maestrat (αυτόνοµη κοινότητα της Βαλένθια, Ισπανία) 

E-0109/06 

Bernat Joan i Marí Σφαγεία µικρής δυναµικότητας E-0110/06 

Carlos Carnero González Σύνδροµο µεταπολιοµυελίτιδας E-0111/06 

Paul Rübig ∆ιαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας σχετικά µε την 
τοποθέτηση ετικετών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

E-0112/06 

Charles Tannock Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Σρι Λάνκα E-0113/06 

Bairbre de Brún ∆ιακρίσεις στην παροχή στέγασης στο Βόρειο Μπέλφαστ E-0114/06 

Syed Kamall Συµφωνία ελεύθερων συναλλαγών µεταξύ της ΕΕ και της Κορέας E-0115/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Η κύρωση της Σύµβασης περί του καθεστώτος των ανιθαγενών των 
Ηνωµένων Εθνών 

E-0116/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Η υπογραφή και κύρωση του Πρωτοκόλλου 12 της ευρωπαϊκής 
σύµβασης για τα δικαιώµατα του ανθρώπου από τη Βουλγαρία 

E-0117/06 

Kader Arif Μελέτη που αποβλέπει στην αξιολόγηση των επιπτώσεων µιας 
ευρωµεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών µε ορίζοντα το 
2010 

E-0118/06 

Kader Arif Συνυπολογισµός των κοινωνικών προτύπων στους κανόνες του 
διεθνούς εµπορίου 

E-0119/06 

Kader Arif Απολογισµός της διάσκεψης που ήταν αφιερωµένη στα δέκα χρόνια 
της διαδικασίας της Βαρκελώνης 

E-0120/06 

Mario Mauro Ασφάλεια στους παιδικούς σταθµούς - Παιδικός σταθµός 
Palmerston 

E-0121/06 

Mario Borghezio Ανάγκη εξακρίβωσης από την ΕΕ της πραγµατικότητας σχετικά µε 
τη γρίπη των πτηνών στην Τουρκία 

E-0122/06 

Ilda Figueiredo Σχέδιο για τη συνεργασία και την ανάπτυξη της Αγκόλας E-0123/06 

Ilda Figueiredo Προβλήµατα στον τοµέα της ναυπηγικής E-0124/06 
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Ilda Figueiredo Προστασία της πολυγλωσσίας E-0125/06 

Daniel Caspary Ανάκτηση θερµότητας από βιοµηχανικές διαδικασίες και 
αποτέφρωση των αποβλήτων 

E-0126/06 

Robert Evans Αρµενικά νεκροταφεία στο Αζερµπαϊτζάν E-0127/06 

Robert Evans Κακοµεταχείριση των ισπανικών κυνηγόσκυλων E-0128/06 

Bairbre de Brún Η ιρλανδική γλώσσα ως επίσηµη γλώσσα εργασίας της ΕΕ E-0129/06 

Charles Tannock και Neil 
Parish 

Αυστρία και απαγόρευση της χρήσης αγρίων ζώων E-0130/06 

Cristiana Muscardini Σχέσεις ΕΕ-Ερυθραίας E-0131/06 

Erik Meijer και Kartika 
Liotard 

Ανάγκη για το αντιθροµβωτικό Plavix για ασθενείς µε αγγειακή 
ενδοαυλική πρόθεση στη στεφανιαία αρτηρία και η αναµονή των 
Κάτω Χωρών για έγκριση από την ΕΕ όσον αφορά την απόδοση 
των εξόδων 

E-0132/06 

Robert Evans Σρι Λάνκα P-0133/06 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Ο ευρωπαϊκός στόλος στην Οργάνωση Αλιείας του Βορειοδυτικού 
Ατλαντικού (NAFO) 

E-0134/06 

 Ακυρωθείσα ερώτηση E-0135/06 

Robert Evans Έλεγχος της εταιρείας Cinar Ltd από την ΕΕ E-0136/06 

Manolis Mavrommatis Νέα Ατζέντα για την Κοινωνική Πολιτική P-0137/06 

Georgios Karatzaferis Εισφορές υπέρ ΕΡΤ και δήµων στους ελληνικούς λογαριασµούς 
ηλεκτρικού ρεύµατος 

P-0138/06 

Panagiotis Beglitis Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των Ελλήνων 
οµογενών στη ∆ηµοκρατία της Γεωργίας 

P-0139/06 

Anne Ferreira Αποσυναρµολόγηση του γαλλικού αεροπλανοφόρου"Clemenceau" 
στην Ινδία 

P-0140/06 

Corien Wortmann-Kool Πρόστιµα για ιδιοκτήτες µεταφορικών εταιρειών στη Γερµανία P-0141/06 

Henrik Kristensen Ευθύνη λόγω ελαττωµατικών προϊόντων: συνέπειες απόφασης του 
∆ικαστηρίου των ΕΚ για την προστασία των καταναλωτών 

P-0142/06 

María Sornosa Martínez Μόλυνση του πόσιµου νερού µε νιτρικό άλας από αγροτική χρήση 
στις περιοχές L'Eliana και Ribarroja del Turia 

E-0143/06 

María Sornosa Martínez Αξιοποίηση της περιοχής La Cerrichera (δήµος Águilas, Murcia), η 
οποία έχει χαρακτηριστεί ως τόπος κοινοτικής σηµασίας 

E-0144/06 



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

 

21

∆ελτίο 13.02.2006 
 

- EL - PE 369.011 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Antonios Trakatellis ∆ράσεις και µέτρα για ανάπτυξη  συστηµάτων/µηχανισµών 
εντοπισµού και έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάµι στη 
Μεσόγειο και στον Ατλαντικό - πολιτική προστασία 

E-0145/06 

Georgios Karatzaferis Χρηµατοδότηση δικτύων πρόγνωσης σεισµών E-0146/06 

Georgios Karatzaferis Aναδασώσεις στην Ελλάδα E-0147/06 

Georgios Karatzaferis Ποσοστά ΦΠΑ στην αγορά κατοικίας E-0148/06 

Georgios Karatzaferis H "Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης" στην Ελλάδα E-0149/06 

Georgios Karatzaferis 8η Επιτροπή Παρακολούθησης στην Αθήνα E-0150/06 

Georgios Karatzaferis Απορροφητικότητα κοινοτικών κονδυλίων για τον ∆ήµο και το 
Νοµό Θεσσαλονίκης 

E-0151/06 

Georgios Karatzaferis Σήµανση προϊόντων που προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν 
τραφεί µε µεταλλαγµένους οργανισµούς 

E-0152/06 

Dimitrios Papadimoulis Κατάλογος αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδας και προστασία 
προσωπικών δεδοµένων 

E-0153/06 

Konstantinos Hatzidakis Καταστροφή των µνηµείων του αρµενικού κοιµητηρίου της 
Τζούλφα στο Αζερµπαϊτζάν 

E-0154/06 

Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou 

Ευρωπαϊκή ∆ύναµη Πολιτικής Προστασίας E-0155/06 

Georgios Papastamkos ∆ιαχείριση και διασπορά επιστηµονικών προγνώσεων σε 
περιπτώσεις σεισµών. 

E-0156/06 

Dimitrios Papadimoulis Ύπαρξη αµιάντου στο φράγµα Παπαδιάς. E-0157/06 

Dimitrios Papadimoulis Προσάραξη πλοίου στη θαλάσσια περιοχή Ποταµιάς Θάσου. E-0158/06 

Dimitrios Papadimoulis Ενίσχυση της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων των ευρωπαϊκών 
θεσµών. 

E-0159/06 

Dimitrios Papadimoulis Καταστροφή µνηµείων στο Αζερµπαϊτζάν. E-0160/06 

Dimitrios Papadimoulis Εφαρµογή της οδηγίας για τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας 
δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου 

E-0161/06 

Avril Doyle Ανταγωνισµός στην ιρλανδική αγορά ασφάλισης υγείας E-0162/06 

Margrietus van den Berg 
και Thijs Berman 

Ύψος των πληρωµών στο πλαίσιο της ΚΓΠ προς τη µεταποιητική 
βιοµηχανία 

E-0163/06 

Erik Meijer Σεβασµός των γάµων και των καταχωρηµένων συµβιώσεων 
ανάµεσα σε άτοµα ίδιου φύλου που βασίζονται στις εθνικές 
διατάξεις των κρατών µελών της ΕΕ, στο σύνολο της ΕΕ 

E-0164/06 

Renate Sommer Αραβικές επενδύσεις στην Τουρκία P-0165/06 
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 Ακυρωθείσα ερώτηση P-0166/06 

Margrietus van den Berg Βοήθεια προς το Τσαντ P-0167/06 

Dimitrios Papadimoulis Χρηµατοδοτήσεις Γ' ΚΠΣ στην τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα E-0168/06 

 Ακυρωθείσα ερώτηση P-0169/06 

Dimitrios Papadimoulis Προσφυγές για τα συγχρηµατοδοτούµενα αναπτυξιακά έργα E-0170/06 

Jim Higgins Πρόγραµµα "Fishing Vessel Lost At Sea" E-0171/06 

Philippe Busquin Κατάργηση του σχεδίου κανονισµού και οδηγίας για την 
ευρωπαϊκή ένωση κοινωνικής αλληλεγγύης 

E-0172/06 

Ewa Hedkvist Petersen Ευθύνη για την ασφάλεια των φορτίων στον τοµέα των µεταφορών E-0173/06 

Rosa Miguélez Ramos Απαγόρευση των συροµένων διχτυών P-0174/06 

Norbert Glante Πολιτική γεωπληροφοριών της ΕΕ P-0175/06 

Rosa Miguélez Ramos Απαγόρευση σχετικά µε τα απλάδια βυθού E-0176/06 

Robert Kilroy-Silk Ανακρίσεις της CIA στη Ρουµανία E-0177/06 

Robert Kilroy-Silk Βάση δεδοµένων DNA E-0178/06 

Robert Kilroy-Silk Βιολογικά τρόφιµα E-0179/06 

Robert Kilroy-Silk Έλλειµµα του προϋπολογισµού του Ηνωµένου Βασιλείου E-0180/06 

Mario Borghezio Αδικαιολόγητος αποκλεισµός του ιταλικού πολιτισµού από τον 
Πρόεδρο Barroso και την Επιτροπή 

E-0181/06 

Mario Borghezio Αδικαιολόγητος αποκλεισµός του ιταλικού πολιτισµού από τον 
Πρόεδρο Barroso και την Επιτροπή 

E-0182/06 

Giusto Catania Κατάσταση των Μαρτύρων του Ιεχωβά στην Ερυθραία E-0183/06 

Giusto Catania Μάρτυρες του Ιεχωβά στο Ουζµπεκιστάν E-0184/06 

Giusto Catania Μάρτυρες του Ιεχωβά στην Αίγυπτο E-0185/06 

Giusto Catania Μάρτυρες του Ιεχωβά στο Τουρκµενιστάν E-0186/06 

Giusto Catania Η ένωση Pannagh E-0187/06 

Saïd El Khadraoui Πιστοποίηση των εργαστηρίων συντήρησης του τροχαίου υλικού 
στον τοµέα των σιδηροδρόµων 

E-0188/06 

Robert Kilroy-Silk Ιράν και πυρηνικά όπλα E-0189/06 

Robert Kilroy-Silk Ιράν και πυρηνικά όπλα E-0190/06 

Robert Kilroy-Silk Καρκίνος του µαστού E-0191/06 
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Robert Kilroy-Silk Μέτρα αντιντάµπινγκ για υποδήµατα προστασίας E-0192/06 

Robert Kilroy-Silk ∆ράστες σεξουαλικών αδικηµάτων σε σχολεία E-0193/06 

Alyn Smith Χρεώσεις των αεροπορικών εταιρειών στη Σκωτία E-0194/06 

Stavros Arnaoutakis Ο ρόλος των ευρωπαϊκών δικτύων (Euro info centres, Innovation 
Relay Centres, Busines Innovation Centres κ.ά.) τη νέα 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013 

E-0195/06 

David Hammerstein 
Mintz 

Καταπολέµηση της παράνοµης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας E-0196/06 

Roberta Angelilli Πόροι για την κατασκευή ελαιοτριβείου µε εργαστήριο εµφιάλωσης E-0197/06 

Roberta Angelilli Πόροι για µια νέα διαδικασία εκµάθησης για τους τυφλούς E-0198/06 

Erik Meijer και Kartika 
Liotard 

Οι ανεξέλεγκτες δαπάνες των µελλοντικών γενεών για την 
επεξεργασία των αποβλήτων και τον παροπλισµό των σταθµών 
πυρηνικής ενέργειας και η αυξανόµενη πίεση για την ανάληψη 
νέων επενδύσεων 

E-0199/06 

José García-Margallo y 
Marfil 

Ο κλάδος των υποδηµάτων και οι εισαγωγές από την Κίνα P-0200/06 

Albert Maat Πιθανή µείωση της ποσόστωσης ζάχαρης για την περίοδο εµπορίας 
2006-2007 

P-0201/06 

Dimitrios Papadimoulis Μέτρα ενίσχυσης της Τουρκίας κατά της γρίπης των πουλερικών E-0202/06 

Robert Kilroy-Silk Κίνα και εκµετάλλευση των εργατών E-0203/06 

Robert Kilroy-Silk Αφρική - τελετουργικά κακοποίησης παιδιών E-0204/06 

James Allister Αφερεγγυότητα του εργοστασίου IFI III E-0205/06 

Albert Maat Πιθανή µείωση της ποσόστωσης ζάχαρης για την περίοδο εµπορίας 
2006-2007 

E-0206/06 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Απαγόρευση της αλιείας µε παρασυρόµενα δίχτυα P-0207/06 

Ioannis Kasoulides Σχόλια σχετικά µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από µια 
υποψήφια προς ένταξη χώρα 

P-0208/06 

Caroline Lucas Έκθεση σε φυτοφάρµακα των µόνιµων κατοίκων και κοινοτήτων 
των αγροτικών περιοχών 

P-0209/06 

James Nicholson Οικονοµική υποστήριξη σε οικογένειες βοµβιστών αυτοκτονίας P-0210/06 

Raül Romeva i Rueda Εξόρυξη άµµου από τους θαλάσσιους βυθούς ζωνών ΤΚΣ, για την 
αποκατάσταση παραλίων 

E-0211/06 

Georgios Papastamkos Οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης E-0212/06 
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Werner Langen Χαρακτηρισµός προστατευόµενης περιοχής κοντά στο αεροδρόµιο 
Hahn (Ρηνανία-Παλατινάτο) 

E-0213/06 

Glenys Kinnock Εισαγωγές της ΕΕ από τη Βιρµανία E-0214/06 

André Brie Καθυστερηµένη διάθεση πόρων από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το 
ΕΓΤΠΕ προς τη δηµοκρατία της Σαξονίας 

E-0215/06 

Bill Newton Dunn Φθοριωµένο νερό στην Ιρλανδία και στο Ηνωµένο Βασίλειο E-0216/06 

Anne Van Lancker Έκθεση σχετικά µε την ισραηλινή πολιτική στην ανατολική 
Ιερουσαλήµ 

E-0217/06 

Claude Moraes Βοήθεια προς τη Γρενάδα P-0218/06 

Salvador Garriga Polledo Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας 
στον τοµέα της νανοτεχνολογίας 

E-0219/06 

Salvador Garriga Polledo Συµµετοχή της Επιτροπής στην εταιρεία κεφαλαίου 
επιχειρηµατικών συµµετοχών Uninvest 

E-0220/06 

Salvador Garriga Polledo Συµµετοχή της Ισπανίας στην επόµενη σύνοδο της οµάδας G-8 E-0221/06 

Mogens Camre ∆ηµιουργία ενός µοντέλου αυτοδιοίκησης για τις κουρδικές 
περιοχές στην Τουρκία 

E-0222/06 

Georgios Karatzaferis ∆ηµοψηφίσµατα στην Ελλάδα E-0223/06 

Georgios Karatzaferis Εθνικό Κτηµατολόγιο E-0224/06 

Georgios Karatzaferis Εκλογή Περιφερειαρχών στην Ελλάδα E-0225/06 

Georgios Karatzaferis Χρηµατοδότηση Νοµαρχιών Αθηνών και Πειραιώς από την ΕΕ E-0226/06 

Georgios Karatzaferis Νέα προβλήµατα κατά την προώθηση ΑΜΕΑ από την ελληνική 
κυβέρνηση στην αγορά εργασίας 

E-0227/06 

Georgios Karatzaferis Χρηµατοδότηση για αποκατάσταση ζηµιών από σεισµούς στην 
Ελλάδα 

E-0228/06 

Georgios Karatzaferis Καταγγελίες για επιβολή παρανόµου τέλους από τη Νοµαρχία 
Χαλκιδικής 

E-0229/06 

Georgios Karatzaferis Τέλος ακίνητης περιουσίας που επιβάλλεται από την ελληνική 
τοπική αυτοδιοίκηση 

E-0230/06 

Georgios Karatzaferis Επικίνδυνα για την υγεία τρόφιµα E-0231/06 

Maria Matsouka Ο περιορισµός των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας στην 
Ελλάδα δηµιουργεί συνθήκες παραβίασης της εργατικής 
νοµοθεσίας 

E-0232/06 

Stavros Lambrinidis και 
άλλοι 

Καταδίκη των κοµµουνιστικών καθεστώτων από το Συµβούλιο της 
Ευρώπης 

E-0233/06 
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Claude Moraes ∆ιακρίσεις λόγω γλώσσας E-0234/06 

Claude Moraes ∆ιακρίσεις σε βάρος χριστιανών E-0235/06 

John Bowis Εθνικές απελευθερωτικές δυνάµεις, Μπουρούντι E-0236/06 

Marc Tarabella Εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση 
κοινών κανόνων αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών 
µεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση 
άρνησης επιβίβασης και µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης της 
πτήσης 

E-0237/06 

Giulietto Chiesa Μη εξέταση του εγγράφου που εκπονήθηκε από τη βρετανική 
Προεδρία σχετικά µε την Ανατολική Ιερουσαλήµ για "λόγους 
σκοπιµότητας" 

E-0238/06 

Jim Higgins Καταχώρηση ιπποειδών P-0239/06 

Chris Davies Επιβίωση του τοµέα ελαιοχηµικών προϊόντων P-0240/06 

Raül Romeva i Rueda και 
άλλοι 

Συνθήκη για το Εµπόριο Όπλων (ATT) E-0241/06 

Chris Davies Πληθυσµοί καρχαριών E-0242/06 

Giles Chichester Ενδοευρωπαϊκές επενδύσεις στον τοµέα των χρηµατοοικονοµικών 
υπηρεσιών και απόσυρση της οδηγίας/κανονισµού για τα ταµεία 
αλληλασφάλισης 

E-0243/06 

Cristiana Muscardini και 
άλλοι 

∆ικαίωµα ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κροατία E-0244/06 

Antonio Di Pietro Παραβίαση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2000/78/EΚ από το ιταλικό 
κράτος 

E-0245/06 

Georgios Karatzaferis Η προστασία της δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα E-0246/06 

Georgios Karatzaferis ∆ηµιουργία αποκεντρωµένου οργανισµού της ΕΕ στην Κύπρο E-0247/06 

Georgios Karatzaferis Στοιχεία για την εγκληµατικότητα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη E-0248/06 

Georgios Karatzaferis Στόχοι της στρατηγικής της Λισαβώνας και πρακτική της ελληνικής 
κυβέρνησης 

E-0249/06 

Georgios Karatzaferis Χρηµατοδότηση Νοµαρχιών στην Ελλάδα από την ΕΕ E-0250/06 

Roger Helmer Περιοδεία της Επιτροπής για το Σύνταγµα της ΕΕ P-0251/06 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Μείωση του αριθµού των µεταφραστών της ισπανικής E-0252/06 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Αποτέλεσµα της µελέτης επιπτώσεων σχετικά µε τη µέθοδο 
προστιθέµενης αξίας 

E-0253/06 
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Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Προσδιορισµός των καθοριστικών παραγόντων για την αλλαγή των 
ορίων προστιθέµενης αξίας 

E-0254/06 

Giusto Catania Κρίση του αλιευτικού κλάδου στην περιοχή Mazara del Vallo E-0255/06 

James Allister Οδηγία 2000/78/ΕΚ P-0256/06 

David Hammerstein 
Mintz 

Τροποποιήσεις του Ισπανικού PORN (Χωροταξιακού Σχεδίου 
Φυσικών Πόρων) και κατασκευή ξενοδοχείου στο Algarrobico 

P-0257/06 

Marian Harkin Συστήµατα συγκράτησης παιδιών - ΝΠΑΣΣΠ - Πρότυπα 
ασφάλειας 

P-0258/06 

Michael Cramer Στρέβλωση του ανταγωνισµού µεταξύ θαλασσίων και οδικών 
µεταφορών στη Βαλτική 

E-0259/06 

Helmuth Markov Η θέση της ΕΕ για την µεταφορά της παραγωγής των εργοστασίων 
της AEG από την Νυρεµβέργη στην Πολωνία 

E-0260/06 

Maria Matsouka Ανεργία, φτώχεια και αποβιοµηχάνιση επεκτείνονται ανησυχητικά 
στη Βόρεια Ελλάδα 

E-0261/06 

Ashley Mote Φθίνουσα εµπιστοσύνη στην ευρωζώνη E-0262/06 

Ashley Mote Παραγραφή των εισπράξιµων οφειλών E-0263/06 

Ashley Mote Μετρικό σύστηµα E-0264/06 

Ashley Mote Στα χαµηλότερα επίπεδα όλων των εποχών η εµπιστοσύνη του 
Ηνωµένου Βασιλείου στην ΕΕ 

E-0265/06 

Ashley Mote Τρίτη οδηγία για την άδεια οδηγήσεως E-0266/06 

Ashley Mote Όρκος πίστης E-0267/06 

Ashley Mote Συνταξιοδοτικό ταµείο E-0268/06 

Robert Kilroy-Silk Φάρµακο Velcade κατά του καρκίνου E-0269/06 

Robert Kilroy-Silk Η Βουλγαρία και το έγκληµα E-0270/06 

Robert Kilroy-Silk ∆ιάκριση σε βάρος φοιτητών στην Αγγλία E-0271/06 

Roger Helmer Η έκθεση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για τα 
χωροκατακτητικά ξένα είδη 

E-0272/06 

Robert Kilroy-Silk Παγίδευση των τηλεφώνων των βουλευτών των εθνικών 
κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

E-0273/06 

Robert Kilroy-Silk Ευρωπαϊκό Σύνταγµα E-0274/06 

Marian Harkin ∆ράση της αυστριακής Προεδρίας για την οδική ασφάλεια E-0275/06 

Adriana Poli Bortone και 
άλλοι 

Χρηµατοδότηση στη µη κυβερνητική οργάνωση ABSPP 
(Φιλανθρωπική ένωση αλληλεγγύης µε τον παλαιστινιακό λαό) 

E-0276/06 
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Alessandro Battilocchio 
και άλλοι 

Συνάντηση για τον πολιτισµό και την ολοκλήρωση - 12 Ιανουαρίου 
2006 

E-0277/06 

Bart Staes Επέκταση του φλαµανδικού διατάγµατος περί λιµένων (µέρος ΙΙ) E-0278/06 

Joseph Muscat Μετάφραση του "ευρώ" P-0279/06 

David Hammerstein 
Mintz 

Κατασκευή του σταθµού αλπικού σκι στο San Glorio E-0280/06 

Joseph Muscat Ρήτρες διασφάλισης E-0281/06 

Joseph Muscat Γεωργική βιοµηχανία E-0282/06 

Toine Manders Σταθµοί ηλιακής ενέργειας E-0283/06 

Ignasi Guardans Cambó Έργο αγωγού αερίου Denia-Ibiza-Platja του Sant Joan de Déu 
(Μαγιόρκα) 

E-0284/06 

Georgios Karatzaferis Κοινοτική ενθάρρυνση σε νέους εφευρέτες E-0285/06 

Fiona Hall Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των κρατικών ενισχύσεων 
για το πρόγραµµα του Ηνωµένου Βασιλείου για αυτοκίνητα µε 
χαµηλές εκποµπές άνθρακα 

E-0286/06 

Antonio Masip Hidalgo Ερµηνεία του άρθρου 51 της πρότασης για κανονισµό του 
Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής 

E-0287/06 

Robert Kilroy-Silk ∆οκιµασία ιθαγένειας E-0288/06 

Robert Kilroy-Silk ∆ΕΚ και αποφάσεις µε αναδροµική ισχύ E-0289/06 

Robert Kilroy-Silk Ανταγωνισµός E-0290/06 

Richard Corbett ∆ιωγµοί χριστιανών στην Ινδονησία E-0291/06 

Joseph Muscat Μετάφραση του "ευρώ" E-0292/06 

Frederika Brepoels ∆ιεθνείς σιδηροδροµικές υπηρεσίες E-0293/06 

Frederika Brepoels Εκµετάλλευση των σιδηροδροµικών υπηρεσιών E-0294/06 

Frederika Brepoels Νέα ιταλική νοµοθεσία για τους µοτοσυκλετιστές E-0295/06 

Antolín Sánchez Presedo ∆ιωγµοί για θρησκευτικούς λόγους στην Κίνα E-0296/06 

David Hammerstein 
Mintz 

Γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας E-0297/06 

Georgios Karatzaferis Αλιεία από ερασιτέχνες ψαράδες E-0298/06 

Elizabeth Lynne Ενίσχυση των περιοχών της Νότιας Ασίας που επλήγησαν από τον 
σεισµό 

E-0299/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Satu Hassi και Bart Staes Νέος ρωσικός νόµος για τις ΜΚΟ - αντίκτυπος στην κοινωνία των 
πολιτών και στη χρηµατοδότηση από την ΕΕ; 

E-0300/06 

Bogusław Sonik Συγχώνευση των τραπεζών BPH S.A.και Pekao S.A. P-0301/06 

Ignasi Guardans Cambó Χρηµατοδότηση οµάδων που ενέχονται σε τροµοκρατικές ενέργειες 
και περιλαµβάνονται στον κατάλογο που συνέταξε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στο πλαίσιο των αντιτροµοκρατικών της µέτρων 

E-0302/06 

Mary McDonald Καταγγελία προς την Επιτροπή E-0303/06 

Mary McDonald ∆ικαίωµα προσφυγής στη δικαιοσύνη E-0304/06 

Mary McDonald Σχέδιο οδηγίας για τους προσωρινά απασχολούµενους E-0305/06 

Eija-Riitta Korhola Η υπόθεση του κυρίου Parajasingham E-0306/06 

Eija-Riitta Korhola Θρησκευτική ελευθερία στη Σρι Λάνκα E-0307/06 

Eija-Riitta Korhola Η υπόθεση του κυρίου Pararajasingham E-0308/06 

Eija-Riitta Korhola Θρησκευτική ελευθερία στη Σρι Λάνκα E-0309/06 

Henri Weber Κοινοτική ρύθµιση όσον αφορά τις θαλάσσιες συγκοινωνίες µε 
επιβατικά και φορτηγά πλοία 

E-0310/06 

Françoise Castex Το καταστατικό των ευρωπαϊκών ταµείων αλληλασφάλισης E-0311/06 

Roberta Angelilli ∆εδοµένα και στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τα γεωργικά είδη 
διατροφής -αποµιµήσεις, όπως το κρασί, το τυρί και η σοκολάτα µε 
προέλευση την Κίνα 

E-0312/06 

Roberta Angelilli ∆εδοµένα και στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τα υφάσµατα και τα 
είδη ένδυσης και υπόδησης, τα οποία αποτελούν αντικείµενο 
αποµίµησης, µε προέλευση την Κίνα 

E-0313/06 

Roberta Angelilli ∆εδοµένα και στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις αποµιµήσεις 
καλλυντικών και φαρµακευτικών προϊόντων µε προέλευση την 
Κίνα 

E-0314/06 

Glyn Ford Ποδοσφαιρικές µεταγραφές E-0315/06 

Glyn Ford Προκήρυξη διαγωνισµών στην ΕΕ E-0316/06 

Glyn Ford Άρθρο 296 E-0317/06 

Glyn Ford Το κόστος της µη Ευρώπης στον αµυντικό τοµέα E-0318/06 

Glyn Ford Υποχρεωτικά φώτα πορείας ηµέρας E-0319/06 

Paul van Buitenen Έρευνες της OLAF για τις εσωτερικές απάτες όσον αφορά τις 
υποθέσεις καταγγελλόντων 

E-0320/06 

Paul van Buitenen Απόκτηση του κτιρίου Tour Madou E-0321/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Luca Romagnoli Νοµική αναγνώριση της ισχύος του πανεπιστηµιακού διπλώµατος 
µε τον παλαιό κανονισµό 

P-0322/06 

Alyn Smith Μεταφορές πετρελαίου µεταξύ πλοίων στο Firth of Forth της 
Σκωτίας 

E-0323/06 

Robert Kilroy-Silk Ανθρώπινα δικαιώµατα E-0324/06 

Robert Kilroy-Silk Κακοµεταχείριση παιδιών - Τσεχική ∆ηµοκρατία E-0325/06 

Robert Kilroy-Silk ∆ιαφθορά - Παλαιστίνη E-0326/06 

Giovanni Pittella Καθαρά αποτελέσµατα P-0327/06 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Ταµείο Συνοχής - Ισπανία E-0328/06 

Dimitrios Papadimoulis Τρόπος πρόσληψης συµβούλων στα κέντρα προώθησης 
απασχόλησης του ελληνικού Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού 
∆υναµικού (ΟΑΕ∆) 

E-0329/06 

Georgios Papastamkos Πρέσβεις Ευρωπαϊκής Καλής Θέλησης E-0330/06 

Albert Maat Ερυθραία E-0331/06 

Simon Busuttil Φόρος αναχώρησης επί των αεροπορικών µεταφορών στη 
Μάλτα/ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων 

E-0332/06 

Simon Busuttil Φόρος αναχώρησης επί των αεροπορικών µεταφορών στη 
Μάλτα/διεθνείς πτήσεις κατά εσωτερικών πτήσεων 

E-0333/06 

Simon Busuttil Ο φόρoς αναχώρησης επί των αεροπορικών µεταφορών στη 
Μάλτα/ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών 

E-0334/06 

Simon Busuttil Φόρος αναχώρησης επί των αεροπορικών µεταφορών στη 
Μάλτα/ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων 

E-0335/06 

Simon Busuttil Φόρος αναχώρησης επί των αεροπορικών µεταφορών στη 
Μάλτα/διάκριση µεταξύ των διαφορετικών τύπων µεταφοράς 

E-0336/06 

Chris Davies Ενεργειακά αποδοτικές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές E-0337/06 

Charles Tannock ∆ιωγµοί χριστιανών στην Ερυθραία E-0338/06 

Monica Frassoni Προστασία των δικαιωµάτων των θεατών και των συµφερόντων 
των χορηγών σε ευρωπαϊκούς αγώνες κυπέλλου ράγκµπι 

E-0339/06 

Matteo Salvini Ακρωτηριασµός των γεννητικών οργάνων P-0340/06 

Koenraad Dillen Συνοµιλίες µεταξύ του Ευρωπαίου Επιτρόπου Louis Michel και του 
Jacques Delors 

P-0341/06 

Heide Rühle Σύστηµα πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (Internal Market 
Information System) 

E-0342/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Σχέδια για τους Ροµ στα κράτη µέλη της ΕΕ, στις υποψήφιες χώρες 
και στα δυτικά Βαλκάνια 2000-2006 

E-0343/06 

Marie-Noëlle Lienemann Υβριδικά οχήµατα E-0344/06 

Hiltrud Breyer Ενίσχυση του προγράµµατος για την έρευνα σχετικά µε τις χίµαιρες 
και τα υβρίδια 

E-0345/06 

Hiltrud Breyer Επέκταση του πολιτικού αεροδροµίου του Βερολίνου (Schönefeld) 
από τις 13.8.2004: παραβίαση της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (οδηγία για 
τους φυσικούς οικότοπους) 

E-0346/06 

Herbert Reul Αρµοδιότητες και δηµοκρατικός έλεγχος της ευρωπαϊκής οµάδας 
ρυθµιστικών αρχών 

E-0347/06 

Dimitrios Papadimoulis Αµµοληψίες στον Αχελώο E-0348/06 

James Allister ∆ιωγµοί χριστιανών στην Ινδονησία E-0349/06 

James Allister ∆ιωγµοί των χριστιανών στην Ινδονησία E-0350/06 

James Nicholson Αλιεία σολοµού µε παρασυρόµενο δίχτυ ανοιχτά της δυτικής ακτής 
της Ιρλανδίας 

E-0351/06 

Glenys Kinnock Ανάπτυξη των ικανοτήτων στις χώρες ΑΚΕ E-0352/06 

Satu Hassi Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τον αγωγό αερίου της Βαλτικής P-0353/06 

Francisca Pleguezuelos 
Aguilar 

∆ιάκριση λόγω φύλου σε σχέση µε συντάξεις γήρατος E-0354/06 

Hynek Fajmon Ερµηνεία της οδηγίας 2002/24/EΚ E-0355/06 

Jillian Evans Κεραίες συστήµατος Tetra E-0356/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven και 
Hiltrud Breyer 

Η υπογραφή και επικύρωση της ∆ιεθνούς Σύµβασης του ΟΗΕ για 
την προστασία των δικαιωµάτων των διακινούµενων εργαζοµένων 
και των µελών των οικογενειών τους 

E-0357/06 

Ashley Mote ECHO/Eurostat Mk 2 E-0358/06 

Ashley Mote Εφαρµογή νέων λογιστικών προτύπων E-0359/06 

Ashley Mote Πληροφορίες για την ασφάλεια των αεροπορικών µεταφορών και 
δικαιώµατα των επιβατών Mk 2 

E-0360/06 

Ashley Mote ∆ικαιώµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες όταν ταξιδεύουν 
αεροπορικώς 

E-0361/06 

Robert Goebbels Γραµµατεία της επιτροπής εποπτείας της OLAF E-0362/06 

Marie-Noëlle Lienemann Είσοδος ποδοσφαιρικών συλλόγων στο χρηµατιστήριο E-0363/06 

Luca Romagnoli Kίνδυνοι από την τροµοκρατία και δηµόσιες διαδηλώσεις οµάδων 
µε τροµοκρατικά λάβαρα 

E-0364/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Luca Romagnoli ∆ιαφοροποίηση στον εφοδιασµό σε ενέργεια E-0365/06 

Marcello Vernola Αναγνώριση του ιταλικού διακριτικού σήµατος αναπηρίας στο 
ευρωπαϊκό έδαφος 

E-0366/06 

Marco Pannella και άλλοι Ελευθερία δράσης των ΜΚΟ στον Βόρειο Καύκασο και 
αποτελεσµατικότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

E-0367/06 

Paweł Piskorski Κατάσταση στο Ιράν E-0368/06 

Jonas Sjöstedt Παράνοµα αλιεύµατα βακαλάου στην ΕΕ E-0369/06 

Ashley Mote Ο λογότυπος της αυστριακής προεδρίας P-0370/06 

Gay Mitchell Κρατικές ενισχύσεις στην αγορά των ιδιωτικών ιατρικών 
ασφαλίσεων 

P-0371/06 

Cristiana Muscardini Η γαλλική κυβέρνηση και η υπόθεση Μαρκιανί P-0372/06 

Sebastiano Musumeci Νέα µεταναστευτική κρίση στη Μεσόγειο P-0373/06 

Stavros Arnaoutakis Προβλήµατα παράκτιων αλιέων σε περιοχές  της Ελλάδας E-0374/06 

Glenys Kinnock Επισιτιστική κρίση στη δυτική Αφρική E-0375/06 

Kader Arif και Sérgio 
Sousa Pinto 

Κατάσταση των διαπραγµατεύσεων ΕΕ-Mercosur µετά τη σύνοδο 
κορυφής του ΠΟΕ στο Χονγκ Κονγκ 

E-0376/06 

 
 
 

_____________________ 
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B6-0676/2005)     17 και 18 Ιανουαρίου 2006 
 
22 ερωτήσεις (άρθρο 109 του Κανονισµού) 
 
 
Συvτάκτης Θέµα Aριθ. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ   
 

 
Liam AYLWARD 

 
Αλλαγή του κλίµατος 

 
H-1119/05  

 
Ursula STENZEL 

 
Συντονισµός των θεσµικών οργάνων (ΕΕ-Συµβούλιο της 
Ευρώπης-ΟΑΣΕ) και προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων στον αγώνα κατά της τροµοκρατίας 

 
H-1165/05  

 
Diamanto MANOLAKOU 

 
Παράνοµη απαγωγή και σύλληψη Πακιστανών που ζουν 
στην Ελλάδα 

 
H-1178/05  

 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Ευρωµεσογειακή ∆ιάσκεψη της Βαρκελώνης 

 
H-1110/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου 

 
H-1126/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
∆ιευθέτηση του καθεστώτος του Κοσόβου 

 
H-1152/05  

 
Othmar KARAS 

 
∆υτικά Βαλκάνια/Κοσσυφοπέδιο 

 
H-1177/05  

 
John BOWIS 

 
∆ιωγµοί και παρενοχλήσεις Χριστιανών 

 
H-1149/05  

 
Inger SEGELSTRÖM 

 
Κολοµβία 

 
H-1159/05  

 
Athanasios PAFILIS 

 
Προσπάθεια καταδίκης του κοµµουνισµού 

 
H-1175/05  

 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ 
 

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Κίνδυνος λειψυδρίας στη Μεσόγειο 

 
H-1144/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Βάσεις δεδοµένων της Ιντερπόλ 

 
H-1146/05  

 
Proinsias DE ROSSA 

 
Οδηγία για την απόσπαση των εργαζοµένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών 

 
H-1173/05  
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ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
ΣΥΝΟ∆ΟΥ 
 
 
κ. KOVÁCS 
 

 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Πρόταση εναρµόνισης της άµεσης φορολόγησης των 
επιχειρήσεων 

 
H-1131/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Απόφαση ∆ΕΚ σχετικά µε την εταιρεία "Marks & Spencer" 

 
H-1153/05  

  
 
κ. McCREEVY 
 

 
Hélène GOUDIN 

 
Απελευθέρωση ταχυδροµικών υπηρεσιών στην ΕΕ 

 
H-1133/05  

 
Zuzana ROITHOVÁ 

 
Υπηρεσίες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στην πρόταση 
οδηγίας για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 

 
H-1140/05  

 
Katerina BATZELI 

 
∆ηµόσιες συµβάσεις αµυντικού εξοπλισµού 

 
H-1141/05  

 
  
κα FERRERO-WALDNER 
 

 
Bernd POSSELT 

 
ΕΕ-Ουκρανία 

 
H-1127/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Σρι Λάνκα: η απάντηση της ΕΕ στο αποτέλεσµα των 
προεδρικών εκλογών και τη δήλωση Pirapaharan 

 
H-1128/05  

 
Inger SEGELSTRÖM 

 
Κολοµβία 

 
H-1160/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
∆ιάσκεψη Κορυφής ASEAN και προστασία των δικαιωµάτων 
του ανθρώπου 

 
H-1169/05  

 
 

_____________________ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 
 

 
΄Οργανο 

 

Αριθµός 
ερωτήσεων 
που κατατέ-

θηκαν 
 

Αριθµός των 
ερωτήσεων 

που  
εξετάστηκαν 

στην 
Ολοµέλεια 

Ερωτήσεις 
µε γραπτή 
απάντη- 

ση 

Συµπληρωτικές 
ερωτήσεις 

Μη 
εξετασθεί- 

σες ερωτήσεις 
(απουσία του 
συντάκτη) 

Ερωτήσεις 
που 

αποσύρθηκαν 
από το 

συντάκτη 
τους 

Ερωτήσεις που 
προβλέπονται 
ήδη στην 
Ηµερήσια 
∆ιάταξη 

Εκπρόσωποι των Θεσµικών 
Οργάνων 

 
Συµβούλιο 
 

 
19 

 
10 

 
6 

 
21 

 
1 

 
1 

 
1 

 
κ. WINKLER 

 
Επιτροπή 
 

 
42 

 
12 

 
27 

 
21 

 
1 

 
0 

 
2 

 
κ. DIMAS 
κ..FRATTINI 
κ. ŠPIDLA 
κ. KOVÁCS 
κ. McCREEVY  
 

 
Σύνολο 

 
61 

 
22 

 
33 

 
42 

 
2 

 
1 

 
3 
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1 

 
 
 

 
Αριθ. 

 
Αριθ. ΡΕ 

 
Συντάκτης 

 
Θέµα 

Ηµεροµηνία 
κατάθεσης 

Λήξη  
προθεσµίας 

 
Υπογραφές 

 
59/2005 

 
365.207 

 
Daniel Strož, Miloslav Ransdorf και 
Jaromír Kohlíček 
 

 
Η κρίσιµη κατάσταση της τσεχικής λογοτεχνίας και 
των Τσέχων συγγραφέων 

 
24.10.205 

 
24.1.2006 

 
19 

 
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 

 
24.1.2006 

 
72 

 
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 

 
24.1.2006 

 
210 

 
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 

 
24.1.2006 

 
265 

                                                      
1  Κατάσταση στις  19.02.2006 
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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 

 
24.1.2006 

 
61 

 
64/2005 

 
366.135 

 
Sylwester Chruszcz και Andrzej 
Zapałowski 

 
Το υψηλό κόστος των υπηρεσιών περιαγωγής στην 
ΕΕ 

 
14.11.2005 

 
14.2.2006 

 
58 

 
65/2005 

 
366.136 

 
Bruno Gollnisch 

 
Οι συνθήκες κράτησης του κ. Tarek Aziz 

 
14.11.2005 

 
14.2.2006 

 
7 
 

 
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 

 
14.2.2006     

 
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 

 
102 
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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 

 
239 

 
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 

 
32 

 
71/2005 

 
367.451 

 
Nathalie Griesbeck 

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

 
8.12.2005 

 
8.3.2006 

 
55 

 
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 

 
59 

 
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 

 
42 
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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 

 
74 

 
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 

 
75 

 
76/2005 

 
367.652 

 

 
Alyn Smith 
 

 
Η δικαιοσύνη στον τοµέα του εµπορίου 

 
12.12.2005 

1 

 
12.3.2006 

 
19 

 
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 

 
115 

 
78/2005 

 
367.655 

 
Daniel Strož 

 
Ππίµονες προσπάθειες να ασκηθεί πολιτική επιρροή 
επί των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας 
 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
8 
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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 

 
56 

 
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 
καιMarco Pannella 

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

 
12.12.2005 

 
12.3.2005 

 
17 

 
82/2005 

 
368.509 

 
Dimitrios Papadimoulis, Feleknas 
Uca και Panagiotis Beglitis 

 
Απόσυρση των κατηγοριών εναντίον του τούρκου 
συγγραφέα Ορχάν Παµούκ 

 
15.12.2005 

 
15.3.2005 

 
38 

 
83/2005 

 
369.016 

 
Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, 
Kader Arif, Françoise Castex και 
Jean Louis Cottigny 

 
Ανάγκη να επιβληθούν κοινωνικές ρήτρες στις 
διαπραγµατεύσεις του ΠΟΕ 
 

 
20.12.2005 

 
20.3.2006 

 
28 
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ΕΤΟΣ 2006 
 

 
Αριθ. 

 
Αριθ. ΡΕ 

 
Συντάκτης 

 
Θέµα 

Ηµεροµηνία 
κατάθεσης 

Λήξη  
προθεσµίας 

 
Υπογραφές 

 
01/2006 

 
369.297 

 

 
John Bowis, Georgs Andrejevs, 
Dorette Corbey και Karin Scheele 

 
∆ιαβήτης 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
125 

 
02/2006 

 
369.298 

 
Vittorio Agnoletto, Giovanni 
Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio 
Panzeri και Pia Elda Locatelli 

 
Πρόσβαση όλων των διαµενόντων στην Ευρώπη, 
ακόµη και των µη πληρούντων τις προϋποθέσεις 
εισόδου και παραµονής, στη βασική υγειονοµική 
περίθαλψη 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
31 

 
03/2006 

 
369.299 

 
Andreas Mölzer 

 
Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία υπέρ των γεννήσεων 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
9 

 
04/2006 

 
369.300 

 
Andreas Mölzer 

 
Ταραχές επί σειρά εβδοµάδων στη Γαλλία 
 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
5 

 
 
 

______________________________
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ                      (Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση) 
 
 
Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία 

 
∆ιαδικασία 

Friedrich Ingo 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ερµηνεία/τροποποίηση του 
κανονισµού προκειµένου να 
καταστεί ευχερέστερη η επίλυση των 
συγκρούσεων αρµοδιότητας κυρίως 
όσον αφορά τις µη νοµοθετικές 
διαδικασίες 
 

AFCO (Ο)
 

24/01/2006 2005/2239(REG) 

Reynaud 
Marie-Line 
(PSE) 
 

Απλοποίηση της κοινοτικής 
νοµοθεσίας 

AFCO (Ο)
 

24/01/2006 2005/2238(REG) 

Reynaud 
Marie-Line 
(PSE) 
 

Στρατηγική για την απλούστευση 
του ρυθµιστικού περιβάλλοντος 

AFCO (Γ)
 

24/01/2006 2006/2006(INI) 

Aubert Marie-
Hélène 
(Verts/ALE) 
 

Βιολογικός τρόπος παραγωγής 
γεωργικών προϊόντων και σχετικές 
ενδείξεις στα γεωργικά προϊόντα και 
στα είδη διατροφής 
 

AGRI (Ο) 
 

26/01/2006 2005/0279(CNS) 

Graefe zu 
Baringdorf 
Friedrich-
Wilhelm 
(Verts/ALE) 
 

Βιολογική παραγωγή και σήµανση 
των βιολογικών προϊόντων 

AGRI (Ο) 
 

26/01/2006 2005/0278(CNS) 

Busk Niels 
(ALDE) 
 

Ορισµός, περιγραφή, παρουσίαση 
και επισήµανση των αλκοολούχων 
ποτών 
 

AGRI (Γ) 
 

26/01/2006 2005/0028(COD) 

Hieronymi 
Ruth (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Συντονισµός ορισµένων διατάξεων 
των κρατών µελών σχετικά µε την 
τηλεοπτική µετάδοση 
 

CULT (Ο)
 

23/01/2006 2005/0260(COD) 

Prets Christa 
(PSE) 
 

Σύµβαση της UNESCO για την 
προστασία και την προώθηση της 
πολυµορφίας της πολιτιστικής 
έκφρασης 
 

CULT (Ο)
 

23/01/2006 2005/0268(CNS) 
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία 

 
∆ιαδικασία 

Sifunakis 
Nikolaos 
(PSE) 
 

Στατιστικές για την εκπαίδευση και 
τη διά βίου µάθηση 

CULT (Ο)
 

23/01/2006 2005/0248(COD) 

Bono Guy 
(PSE) 
 

Εφαρµογή του κοινοτικού 
προγράµµατος της Λισαβόνας:  
Περισσότερη έρευνα και 
καινοτοµία - Επενδύσεις για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση 
 

CULT (Γ) 
 

23/01/2006 2006/2005(INI) 

Resetarits 
Karin (ALDE) 
 

Κανόνες συµµετοχής για την 
εφαρµογή του έβδοµου 
προγράµατος-πλαισίου (2007-
2013) 

CULT (Γ) 
 

23/01/2006 2005/0277(COD) 

Martínez 
Martínez 
Miguel Angel 
(PSE) 
 

Ενισχυµένη εταιρική σχέση µεταξύ 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής 
Αµερικής 

DEVE (Γ)
 

25/01/2006 2005/2241(INI) 

García-
Margallo y 
Marfil José 
Manuel (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

∆ιαβίβαση στοιχείων των εθνικών 
λογαριασµών 

ECON (Ο)
 

17/01/2006 2005/0253(COD) 

De Rossa 
Proinsias 
(PSE) 
Silva Peneda 
José Albino 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο 
για το µέλλον 

EMPL (Ο)
 

23/01/2006 2005/2248(INI) 

Madeira 
Jamila (PSE) 
 

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

EMPL (Γ)
 

12/01/2006 2005/0187(CNS) 

Lucas Caroline 
(Verts/ALE) 
 

Περιορισµός του αντικτύπου των 
αεροµεταφορών στην αλλαγή του 
κλίµατος 

ENVI (Ο) 
 

11/01/2006 2005/2249(INI) 
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία 

 
∆ιαδικασία 

Kratsa-
Tsagaropoulou 
Rodi (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Η γυναικεία µετανάστευση, ο 
ρόλος και η θέση των 
µεταναστριών στην ΕΕ 

FEMM 
(Ο) 
 

24/01/2006 2006/2010(INI) 

Sartori Amalia 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Εργασίες χαµηλής ειδίκευσης για 
γυναίκες - µια νέα πολιτική 

FEMM 
(Ο) 
 

24/01/2006 2006/2011(INI) 

Jäätteenmäki 
Anneli 
(ALDE) 
 

Βασικές ικανότητες για τη διά βίου 
µάθηση 

FEMM 
(Γ) 
 

30/01/2006 2005/0221(COD) 

Heaton-Harris 
Christopher 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ένα περιβάλλον χωρίς υπόθεµα 
από χαρτί για το τελωνείο και το 
εµπόριο 

IMCO (Ο)
 

30/01/2006 2005/0247(COD) 

Audy Jean-
Pierre (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας INTA (Γ) 
 

25/01/2006 2005/0246(COD) 

Laperrouze 
Anne (ALDE) 
 

Προσανατολισµοί για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα στον τοµέα της 
ενέργειας 

ITRE (Ο) 
 

19/01/2006 2003/0297(COD) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Αποστολές ραδιενεργών 
αποβλήτων και αναλωµένου 
πυρηνικού καυσίµου 

ITRE (Ο) 
 

26/01/2006 2005/0272(CNS) 

De Michelis 
Gianni (NI) 
 

Συντονισµός ορισµένων διατάξεων 
των κρατών µελών σχετικά µε την 
τηλεοπτική µετάδοση 
 

ITRE (Γ) 
 

26/01/2006 2005/0260(COD) 

Ransdorf 
Miloslav 
(GUE/NGL) 
 

Ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο 
για το µέλλον 

ITRE (Γ) 
 

26/01/2006 2005/2248(INI) 

Buitenweg 
Kathalijne 
Maria 
(Verts/ALE) 
 

∆ιαβίβαση πληροφοριών σχετικά 
µε τροµοκρατικές αξιόποινες 
πράξεις 

LIBE (Ο) 
 

23/01/2006 2005/0271(CNS) 
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία 

 
∆ιαδικασία 

Duquesne 
Antoine 
(ALDE) 
 

Ανταλλαγή πληροφοριών βάσει της 
αρχής της διαθεσιµότητας 

LIBE (Ο) 
 

23/01/2006 2005/0207(CNS) 

Gaubert 
Patrick (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

∆ιαδικασία αµοιβαίας 
πληροφόρησης στους τοµείς του 
ασύλου και της µετανάστευσης 

LIBE (Ο) 
 

23/01/2006 2005/0204(CNS) 

Angelilli 
Roberta (UEN) 
 

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

LIBE (Γ) 
 

23/01/2006 2005/0037A(CO
D) 

Cavada Jean-
Marie (ALDE) 
 

Οι συνέπειες της απόφασης του 
∆ικαστηρίου της 13.09.05 (C-
176/03 Επιτροπή κατά 
Συµβουλίου) 
 

LIBE (Γ) 
 

23/01/2006 2006/2007(INI) 

Deprez Gérard 
(ALDE) 
 

Απαλλαγή 2004: γενικός 
προϋπολογισµός ΕΚ, ευρωπαίος 
επόπτης προστασίας δεδοµένων 

LIBE (Γ) 
 

23/01/2006 2005/2208(DEC) 

Gál Kinga 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισµικού 
διαλόγου (2008) 
 

LIBE (Γ) 
 

23/01/2006 2005/0203(COD) 

Aubert Marie-
Hélène 
(Verts/ALE) 
 

Συµφωνία ΕΚ/Τανζανίας για την 
αλιεία 

PECH (Ο)
 

31/01/2006 2005/0276(CNS) 

Guerreiro 
Pedro 
(GUE/NGL) 
 

Συµφωνία ΕΚ/ Αγκόλας για την 
αλιεία 

PECH (Ο)
 

31/01/2006 2005/0262(CNS) 

Galeote 
Quecedo 
Gerardo 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές 
και πληµµύρες) - θέµατα 
περιφερειακής ανάπτυξης 

REGI (Ο) 
 

23/01/2006 2005/2193(INI) 

 
 

__________________________ 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Εκθέσεις και Ανακοινώσεις  
 
Θέµα 
 

Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή σχετικά µε τις εργασίες του κοινού φόρουµ της ΕΕ για 
τις τιµές µεταβίβασης όσον αφορά την τεκµηρίωση σχετικά µε 
τον καθορισµό των τιµών µεταβίβασης των συνδεδεµένων 
επιχειρήσεων στην ΕΕ - Πρόταση Κώδικα ∆εοντολογίας όσον 
αφορά την τεκµηρίωση σχετικά µε τον καθορισµό των τιµών 
µεταβίβασης των συνδεδεµένων επιχειρήσεων στην ΕΕ 
 

ECON 
ITRE 
IMCO 
 

COM(2005)0543 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Εφαρµογή του 
κοινοτικού προγράµµατος της Λισσαβώνας - Σύγχρονη πολιτική 
για τις ΜΜΕ µε στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης 
 

ITRE 
EMPL 
IMCO 
 

COM(2005)0551 

Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρµογής του 
κοινοτικού δικαίου (2004) 

JURI 
PETI 
 

COM(2005)0570 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Ένα νέο 
στρατηγικό πλαίσιο για την πολυγλωσσία 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2005)0596 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούηλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά µε τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, 
της διαλειτουργικότητας και των συνεργιών µεταξύ των 
ευρωπαϊκών βάσεων δεδοµένων στον τοµέα της ∆ικαιοσύνης και 
των Εσωτερικών Υποθέσεων 
 

LIBE 
 

COM(2005)0597 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Μέτρα προτεραιότητας για την 
αντιµετώπιση των προκλήσεων της µετανάστευσης: Πρώτος 
απολογισµός µετά το Hampton Court 

LIBE 
AFET 
DEVE 
 

COM(2005)0621 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Στήριξη της ηλεκτροπαραγωγής 
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

ITRE 
ECON 
ENVI 
 

COM(2005)0627 
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Θέµα 
 

Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Σχέδιο δράσης για τη βιοµάζα ITRE 
ENVI 
AGRI 
 

COM(2005)0628 

34η ∆ηµοσιονοµική ΄Εκθεση για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων  – ΕΓΤΠΕ, Τµήµα 
Εγγυήσεων - Οικονοµικό έτος 2004 – 

CONT 
AGRI 
PECH 
 

COM(2005)0633 

Πράσινο Βιβλίο: «Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της 
σωµατικής άσκησης: µια ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη 
του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των χρόνιων 
παθήσεων» 

ENVI 
EMPL 
IMCO 
 

COM(2005)0637 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: Στρατηγική της ΕΕ για δράση που αφορά την 
έλλειψη ανθρώπινων πόρων στον τοµέα της υγείας στις 
αναπτυσσόµενες χώρες 
 

DEVE 
ENVI 
 

COM(2005)0642 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ενδιάµεση έκθεση σχετικά µε τη 
συνέχεια της άτυπης συνόδου των αρχηγών κρατών ή 
κυβερνήσεων που διεξήχθη στο Hampton Court 

ITRE 
AFET 
INTA 
BUDG 
ECON 
EMPL 
IMCO 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2005)0645 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Σχέδιο δράσης 2006-2008 για την 
απλούστευση και βελτίωση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 
 

PECH 
 

COM(2005)0647 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο µε την οποία 
καλείται το Συµβούλιο να καταστήσει εφαρµοστέο το άρθρο 251 
της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στα 
µέτρα που λαµβάνονται δυνάµει του άρθρου 65 της Συνθήκης σε 
θέµατα υποχρεώσεων διατροφής 
 

LIBE 
JURI 
 

COM(2005)0648 
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Θέµα 
 

Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την καταπολέµηση του HIV/AIDS 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009 

ENVI 
AFET 
ITRE 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2005)0654 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την επανεξέταση της 
στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη - Πλαίσιο δράσης 

ENVI 
DEVE 
ECON 
EMPL 
ITRE 
TRAN 
 

COM(2005)0658 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο , στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Ένα βήµα 
µπροστά για την αειφόρο χρήση των πόρων: Θεµατική 
Στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας και την 
ανακύκλωση των αποβλήτων 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0666 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Θεµατική 
στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0670 

Πράσινο βιβλίο: Αγωγές αποζηµίωσης για παράβαση των 
αντιµονοπωλιακών κανόνων της ΕΚ 

ECON 
ITRE 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0672 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή: ∆εύτερη έκθεση για την εφαρµογή της οδηγίας 
93/7/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την επιστροφή 
πολιτιστικών αγαθών που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το 
έδαφος κράτους µέλους 
 

CULT 
 

COM(2005)0675 
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Θέµα 
 

Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Συµβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Η δράση της ΕΕ 
στο πεδίο της εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού για την 
αξιοποίηση των επιτευγµάτων του Ευρωπαϊκού Έτους 
Εκπαίδευσης µέσω του Αθλητισµού (EYES) 2004 
 

CULT 
EMPL 
 

COM(2005)0680 

Έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο βάσει των εκθέσεων 
των κρατών µελών σχετικά µε την εφαρµογή της σύστασης του 
Συµβουλίου (2002/77/ΕΚ) για τη συνετή χρήση των 
αντιµικροβιακών παραγόντων στην Ιατρική 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0684 

Ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τις προσπάθειες επίτευξης 
βιώσιµης ισορροπίας µεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των 
αλιευτικών δυνατοτήτων εκ µέρους των κρατών µελών κατά τη 
διάρκεια του 2004 
 

PECH 
 

COM(2005)0691 

Έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1185/2003 του Συµβουλίου σχετικά µε την αφαίρεση πτερυγίων 
καρχαρία επί του σκάφους 
 

PECH 
ENVI 
 

COM(2005)0700 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: “Περαιτέρω κατευθύνσεις για τα 
σχέδια κατανοµής της περιόδου 2008-2012 του συστήµατος 
εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής εντός της Κοινότητας” 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0703 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά µε µια θεµατική στρατηγική για το Αστικό 
Περιβάλλον 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
 

COM(2005)0718 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο για ένα κοινοτικό σχέδιο δράσης για την 
προστασία και την καλή µεταχείριση των ζώων 2006-2010 

AGRI 
INTA 
ENVI 
 

COM(2006)0013 

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο για τις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ - Tµήµα Εγγυήσεων - 
Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 8–11/2005 

CONT 
DEVE 
AGRI 
PECH 
 

SEC(2005)1739 

 
________________________ 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 
 

∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 
 
 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβίβασε στις 25 Ιανουαρίου 2006 στον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακριβές αντίγραφο της απόφασης του Συµβουλίου περί του 
διορισµού στο Ελεγκτικό Συνέδριο των ακόλουθων µελών για µία περίοδο έξι ετών από την 1η Μαρτίου 
2006 : 
 
κ. Massimo VARI 
κ. Juan RAMALLO MASSANET 
κα Máire GEOGHEGAN-QUINN 
κ. Morten Louis LEVYSOHN 
κ. Karel PINXTEN 
κ. Olavi ALA NISSILÄ 
κ. Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA 
κ. Lars HEIKENSTEN 
 
 

_____________________ 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
 
1/2006 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εις απάντηση στη δήλωση των Μαοϊστών περί τερµατισµού 

της µονοµερούς κατάπαυσης του πυρός 
Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2006 

 
Η ΕΕ εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναγγελία του CPN (M) να θέσει τέρµα στην κατάπαυση του πυρός. Η 
ΕΕ έχει προβεί επανειληµµένα σε εκκλήσεις προς τους Μαοϊστές (πρόσφατα δε στη δήλωση της Προεδρίας της 
31ης ∆εκεµβρίου 2005) να τερµατίσουν οριστικά τη χρήση βίας και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, καθώς και ενέργειες που διακυβεύουν την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, και είχε κρίνει ως 
ενθαρρυντική την κατάπαυση του πυρός και τη συµφωνία που επετεύχθη µε την επτακοµµατική πολιτική 
συµµαχία. Η απόφαση για τον τερµατισµό της κατάπαυσης του πυρός αποτελεί οπισθοδρόµηση. 
 
Η ΕΕ σηµειώνει ότι η κατάπαυση του πυρός εκ µέρους των Μαοϊστών είχε γίνει δεκτή µε χαρά από τον λαό του 
Νεπάλ και εκφράζει τη βαθιά της απογοήτευση για την αδυναµία της κυβέρνησης του Νεπάλ να ανταποκριθεί σε 
αυτή την ισχυρή βούληση για ειρήνη κηρύσσοντας εκεχειρία. 
Ενέχει πάντοτε ζωτική σηµασία όλα τα εµπλεκόµενα µέρη να αναλάβουν άµεση δράση για την πλήρη παύση των 
εχθροπραξιών και να συνεργαστούν για τη διενέργεια ενός συνολικού εθνικού διαλόγου στο Νεπάλ προκειµένου 
να επιλυθούν µε ειρηνικό τρόπο τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης. 
 
Η ΕΕ υπενθυµίζει προς όλα τα αντιµαχόµενα µέρη τη σηµασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την ανάγκη να 
σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. 

 
_____________________ 

 
 
3/2006 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε την πρόοδο που πραγµατοποίησε η Κιργιζία 

όσον αφορά την πορεία προς την πλήρη κατάργηση της θανατικής ποινής 
Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2006 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για το διάταγµα που εξέδωσε ο Πρόεδρος Μπακίεβ στις 30 
∆εκεµβρίου 2005, µε το οποίο παρατείνεται το µορατόριουµ για τις εκτελέσεις στη χώρα έως την πλήρη 
κατάργηση της θανατικής ποινής, καθώς και για την ανάθεση στην κυβέρνηση να εκπονήσει νοµοσχέδιο για τον 
σκοπό αυτό. 
 
Η ΕΕ είναι έτοιµη να υποστηρίξει τις προσπάθειες που θα καταβάλει η Κιργιζία προκειµένου να θέσει τέρµα στη 
θανατική ποινή και συνεχίζει να προτείνει την βοήθειά της για τη µεταρρύθµιση της σχετικής νοµοθεσίας. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συµβάλλει στην ενίσχυση της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και στη σταδιακή ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Επιβεβαιώνει ότι στόχος της είναι να 
εργασθεί υπέρ της κατάργησης σε παγκόσµιο επίπεδο της θανατικής ποινής και θεωρεί ότι η απεριόριστης 
διάρκειας παράταση των µορατόριουµ για τις εκτελέσεις έως την πλήρη, προβλεπόµενη κατάργηση της θανατικής 
ποινής, αποτελεί αποφασιστικό βήµα προς την κατεύθυνση αυτή. 
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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. 

 
 

_______________________ 
 
 
 
4/2006 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε την πρόθεση του Ιράν να επαναλάβει 
τις πυρηνικές δραστηριότητες που είχε αναστείλει 

Βρυξέλλες, 7 Ιανουαρίου 2006 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί σοβαρά µε την πρόθεση της ιρανικής κυβέρνησης να επαναλάβει τις πυρηνικές 
δραστηριότητες που τελούσαν εν αναστολή. Υπενθυµίζει ότι το µέρος αυτό, όπως και άλλα µέρη του ιρανικού 
πυρηνικού προγράµµατος, είχε παγώσει υπό την επίβλεψη του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας έπειτα 
από την ανακάλυψη λαθραίων πυρηνικών δραστηριοτήτων στις οποίες επιδιδόταν το Ιράν επί µία δεκαετία και 
πλέον. 
 
Η ΕΕ ζητεί µετ’επιτάσεως από το Ιράν να µην προχωρήσει στο µέτρο αυτό, το οποίο αποτελεί παραβίαση τόσο του 
γράµµατος όσο και του πνεύµατος των οκτώ προηγουµένων αποφάσεων, µε τις οποίες καλείται το Ιράν να 
αναστείλει οιαδήποτε δραστηριότητα εµπλουτισµού. 
 
H EE λυπάται διότι το Ιράν αποφάσισε να εξαγγείλει το εν λόγω µονοµερές µέτρο ενώ δεν έχει ακόµη στο 
παραµικρό αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας όσον αφορά τον ειρηνικό χαρακτήρα του 
ιρανικού προγράµµατος. Θεωρεί περίεργο και παράλογο το γεγονός ότι το Ιράν προτίθεται να λάβει το µέτρο αυτό 
τη στιγµή ακριβώς που, µετά από πρόταση του κ. Larijani, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερµανία 
µελετούν από κοινού µε την ΕΕ τη δυνατότητα επιστροφής στην τράπεζα των διαπραγµατεύσεων. Η επανάληψη 
των δραστηριοτήτων και η πλήρης αδιαφορία για τα αιτήµατα που κατ’επανάληψη έχει υποβάλει το διοικητικό 
συµβούλιο του ∆ΟΑΕ δεν µπορεί παρά να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη δυνατότητα επανάληψης των 
διαπραγµατεύσεων. 

 
 

_______________________ 
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5/2006 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την αποφυλάκιση του Jiang Weiping 
Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2006 

 

Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την αποφυλάκιση του Jiang Weiping. Το όνοµά του περιλαµβανόταν στον 
κατάλογο των κρατουµένων των οποίων η κατάσταση κρίνεται ανησυχητική. Ο κατάλογος αυτός συντάσσεται από 
την ΕΕ, η οποία αναφέρθηκε στην περίπτωση του συγκεκριµένου κρατουµένου επανειληµµένα σε συζητήσεις µε 
τις κινεζικές αρχές. 

Η ΕΕ ελπίζει ότι οι κινεζικές αρχές θα αφήσουν ελεύθερους σύντοµα κι άλλους κρατουµένους που 
περιλαµβάνοντα στον κατάλογο. 

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 και Λιχτενστάιν, 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. 

 
_______________________ 

 
 
6/2006 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά µε τη συναφθείσα συµφωνία µεταξύ 
του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και 

του Προέδρου του Κοινοβουλίου στη Σοµαλία 
Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2006 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί θερµά τη δήλωση που υπέγραψαν από κοινού στις 5 Ιανουαρίου 2006 στο Άντεν ο 
Πρόεδρος της Σοµαλίας κ. Abdullahi Yusuf Ahmed και ο Πρόεδρος του µεταβατικού οµοσπονδιακού 
Κοινοβουλίου κ. Sharif Hassan Sheikh Aden και συγχαίρει τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας της Υεµένης κ. Ali 
Abdalla Salah που διευκόλυνε τις σχετικές συζητήσεις. 
 
Η ΕΕ σηµείωσε µε ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι τα δύο µέρη εµπνεύστηκαν από το µεταβατικό οµοσπονδιακό χάρτη 
της ∆ηµοκρατίας της Σοµαλίας και δεσµεύτηκαν να πραγµατοποιήσουν εντός τριάντα ηµερών συνεδρίαση του 
Κοινοβουλίου. Η ΕΕ επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει πλήρως και ανεπιφύλακτα τους µεταβατικούς θεσµούς, οι 
οποίοι αποτελούν το µόνο νόµιµο πλαίσιο για πολιτικό διάλογο, σταθερότητα και διακυβέρνηση στη Σοµαλία. 
 
Η ΕΕ απευθύνει έκκληση σε όλα τα µέλη του µεταβατικού οµοσπονδιακού Κοινοβουλίου και της µεταβατικής 
οµοσπονδιακής κυβέρνησης να αντιδράσουν ενεργά και ευνοϊκά στην πρωτοβουλία αυτή του Προέδρου της 
∆ηµοκρατίας και του Προέδρου του Κοινοβουλίου που έρχεται την κατάλληλη στιγµή και επαναλαµβάνει την 
προθυµία της να συµβάλει υλικοτεχικά και οικονοµικά, εάν και όπως χρειαστεί, στις εργασίες του Κοινοβουλίου 
στη Σοµαλία. 
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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 εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
______________________ 

 
 
7/2006/αναθ.1 

 
∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά µε τον Λίβανο 
Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2006 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στη σταθερότητα, την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την 
εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει το διορισµό του κ. Serge Brammertz ως επικεφαλής της διεθνούς επιτροπής 
έρευνας για τη δολοφονία του Rafic Hariri. Εκφράζει την ικανοποίησή της για το υποδειγµατικό έργο του 
κ. Detlev Mehlis ως επικεφαλής της επιτροπής έρευνας και τον ευχαριστεί για τη δράση του υπέρ της δικαιοσύνης 
και της αλήθειας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι είναι ανάγκη να υλοποιηθούν οι αποφάσεις 1595, 1636 και 1644 του 
Συµβουλίου Ασφαλείας και, κατ’εφαρµογήν τους, η Συρία να συνεργασθεί πλήρως και άνευ όρων µε την επιτροπή 
έρευνας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τις έντονες ανησυχίες της ενώπιον των δολοφονιών αθώων πολιτών στο Λίβανο. 
Επιθυµεί να διαλευκανθούν πλήρως αυτά τα εγκλήµατα και απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση στους δράστες και 
τους εντολείς τους. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξή της στην κυβέρνηση του κ. Fouad Siniora. Απευθύνει 
έκκληση προς όλες τις λιβανικές πολιτικές δυνάµεις να επιδείξουν πνεύµα ευθύνης προκειµένου η κυβέρνηση να 
µπορέσει χωρίς καθυστέρηση να προχωρήσει στις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις του δηµοκρατικού Λιβάνου που 
προέκυψε από τις εκλογές του Ιουνίου 2005. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι είναι πολύ σηµαντικό η εξουσία της λιβανικής κυβέρνησης να εκτείνεται στο 
σύνολο του εδάφους της χώρας, και ενθαρρύνει την κυβέρνηση να συνεχίσει τον διάλογο που άρχισε, σύµφωνα µε 
την απόφαση 1559, µε σκοπό τον αφοπλισµό των πολιτοφυλακών, λιβανικών και µη. 

Υποστηρίζει πλήρως τη βούληση της κυβέρνησης του Λιβάνου να αρχίσει µε τη Συρία διαπραγµατεύσεις µε στόχο 
τη χάραξη όλων των συνοριακών γραµµών µεταξύ των δύο χωρών. 

Φρονεί ότι η πλήρης και αµέριστη αναγνώριση της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας του Λιβάνου πρέπει να 
επικυρωθεί µε την καθιέρωση ολοκληρωµένων διπλωµατικών σχέσεων µεταξύ της Συρίας και του Λιβάνου. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει το σχέδιο διεξαγωγής στη Βηρυτό, το 2006, µιας διεθνούς 
διάσκεψης για την ανοικοδόµηση και τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις στο Λίβανο. Η διάσκεψη αυτή θα έχει ως 
στόχο την κινητοποίηση περιφερειακής και διεθνούς υποστήριξης στο πρόγραµµα οικονοµικής ανασυγκρότησης 
και πολιτικών µεταρρυθµίσεων της λιβανικής κυβέρνησης. 
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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 εξακολουθούν να συµµετέχουν 
στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
____________________ 

 
 
 
8/2006/αναθ.1 

 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης στην Καµπότζη 

Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2006 
 
Η ΕΕ εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι η βασιλική κυβέρνηση της Καµπότζης εξακολουθεί να ασκεί 
ποινικές διώξεις για δυσφήµιση κατά στελεχών της αντιπολίτευσης, των µέσων ενηµέρωσης, των εργατικών 
ενώσεων και των ΜΚΟ, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα τη σύλληψη των συγκεκριµένων ατόµων. Η ανησυχητική 
αυτή τάση, που αποκορυφώθηκε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 µε τη σύλληψη του διευθυντή του Κέντρου 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων της Καµπότζης καθώς και άλλων υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωµάτων, παίρνει 
διαστάσεις οργανωµένου εκφοβισµού που στοχεύει τόσο τις ΜΚΟ όσο και τους υπερασπιστές των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων στην Καµπότζη. 
 
Η ΕΕ ζητά επιτακτικά από την κυβέρνηση της Καµπότζης να απόσχει από οποιεσδήποτε ποινικές διώξεις για 
πράξεις θεωρούµενες ως δυσφηµιστικές. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση 
απελευθέρωσης του κ. Yeng Virak στις 11 Ιανουαρίου και ελπίζει ότι και όλα τα άλλα άτοµα που συνελήφθησαν 
µετά τα γεγονότα που σηµάδεψαν την εκδήλωση για την Ηµέρα των Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων στις 
10 ∆εκεµβρίου 2005 θα αφεθούν ελεύθερα. 
 
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 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 τη δήλωση αυτή. 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
 

_____________________ 
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9/2006 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε την πλήρη κατάργηση της θανατικής ποινής στο Μεξικό 

Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2006 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει θερµά την ικανοποίησή της για το διάταγµα που εξέδωσε ο Πρόεδρος Φόξ στις 9 
∆εκεµβρίου 2005, το οποίο, τροποποιώντας τα άρθρα 14 και 22 του πολιτικού Συντάγµατος των Ηνωµένων 
Πολιτειών του Μεξικού, καταργεί πλήρως τη θανατική ποινή στο Μεξικό. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συµβάλλει στην ενίσχυση της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και στη σταδιακή ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Επιβεβαιώνει ότι στόχος της είναι να 
εργασθεί υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής παγκοσµίως. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ιδιαίτερη χαρά της για την προοπτική ενίσχυσης της συνεργασίας µε το Μεξικό 
στην επιδίωξη του κοινού στόχου που συνιστά η παγκόσµια κατάργηση της θανατικής ποινής. 
 
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, 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. 

 
_______________________ 

 
 
10/2006 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά µε τις προεδρικές εκλογές στη Χιλή 
Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2006 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει τα θερµά της συγχαρητήρια στην νεοεκλεγείσα πρόεδρο της Χιλής, ∆ρα Michelle 
Bachelet Jeria. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την οικονοµική και κοινωνική πρόοδο που σηµειώθηκε υπό την κυβέρνηση του 
Προέδρου κ. Ricardo Lagos Escobar, καθώς και την προσήλωση της κυβέρνησης αυτής στη διεθνή συνεργασία και 
στην προαγωγή των δηµοκρατικών αξιών. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπει στη συνέχιση της εξαίρετης συνεργασίας της µε τη Χιλή καθώς και σε 
περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών της µε τη χώρα αυτή στο πλαίσιο της Συµφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Χιλής η οποία 
προλείανε το έδαφος για ιδιαίτερα προνοµιακές σχέσεις. 
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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, 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 συµµετέχουν 
στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_____________________ 

 
 
11/2006/αναθ.1 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά µε τα σοβαρά επεισόδια που σηµειώθηκαν στην Ακτή του Ελεφαντοστού 
Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2006 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει σθεναρά τις οργανωµένες πράξεις βίας που σηµειώνονται στην Ακτή του 
Ελεφαντοστού, και ιδίως στο Αµπιτζάν, από τη ∆ευτέρα, 16 Ιανουαρίου µέχρι σήµερα, καθώς και τις επιθέσεις 
κατά του αποσπάσµατος της ONUCI. Οι πράξεις αυτές αποτελούν σοβαρό εµπόδιο για την ειρηνευτική 
διαδικασία. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολιτικούς παράγοντες για τον άµεσο τερµατισµό των 
απαράδεκτων αυτών ενεργειών, και ζητά να ληφθούν όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την ασφάλεια της διεθνούς 
και της διπλωµατικής παρουσίας. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι µέλος της ∆ιεθνούς Οµάδας Εργασίας, επαναλαµβάνει την πλήρη υποστήριξή 
της προς τον Πρωθυπουργό, κ. Konan Banny, προκειµένου να φέρει εις αίσιο πέρας τη διαδικασία µετάβασης που 
δροµολογήθηκε από την Αφρικανική Ένωση σύµφωνα µε την απόφαση 1633 του ΣΑΗΕ, που είναι δεσµευτική για 
όλα τα µέρη της Ακτής του Ελεφαντοστού. Η διαδικασία αυτή έχει ως κύριο στόχο τη διεξαγωγή αδιάβλητων και 
αδιαµφισβήτητων εκλογών στην Ακτή του Ελεφαντοστού πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2006. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες 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 εξακολουθούν να συµµετέχουν 
στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_________________________ 
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12/2006/αναθ.1 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά µε την πολιτική κατάσταση στο Νεπάλ 
Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2006 

 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να ανησυχεί πολύ σοβαρά για την κατάσταση στο Νεπάλ, όπου κατά τα 
φαινόµενα εντείνεται διαρκώς η αντιπαράθεση και πόλωση των πολιτικών δυνάµεων µε αποτέλεσµα να αυξάνεται 
ο κίνδυνος εµβάθυνσης της πολιτικής κρίσης. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πλήρως τους φορείς µετριοπαθών απόψεων στο Νεπάλ και τις προσπάθειές τους 
για µια διαρκή ειρήνη που θα στηρίζεται στις αρχές της µη στρατιωτικής και δηµοκρατικής διακυβέρνησης µε 
φερεγγυότητα.  
 
Η ΕΕ καταδικάζει αυστηρά τη χρήση βίας κατά της άσκησης των θεµελιωδών δικαιωµάτων του λαού του Νεπάλ, 
συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας της έκφρασης. Κατά την άποψη της 
Ε.Ε., οι εκτεταµένοι περιορισµοί που επέβαλε η κυβέρνηση την περασµένη εβδοµάδα στην κοινωνία του Νεπάλ, 
στα πολιτικά κόµµατα και στην κοινωνία των πολιτών είναι δυσανάλογοι και δεν συνάδουν µε τις υποχρεώσεις του 
Νεπάλ δυνάµει του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα. 
 
Η ΕΕ καλεί το Βασιλέα, την κυβέρνηση του Νεπάλ και τις δυνάµεις ασφαλείας να αποκαταστήσουν άµεσα όλες τις 
ατοµικές και πολιτικές ελευθερίες σύµφωνα µε τις διεθνείς υποχρεώσεις του Νεπάλ, να ελευθερώσουν αµέσως 
όλους τους πολιτικούς κρατούµενους και τους προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και να εξασφαλίσουν 
την άσκηση των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων, µεταξύ δε αυτών της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της 
ελευθερίας του λόγου, σε συνθήκες ειρήνης. 
 
Η ΕΕ καταδικάζει έντονα την επανάκαµψη της µαοϊκής βίας και την πρόσφατη δολοφονία ενός υποψήφιου στις 
εκλογές. 
 
Η ΕΕ λυπάται βαθύτατα διότι η κυβέρνηση δεν επωφελήθηκε της ευκαιρίας η οποία δηµιουργήθηκε µε τη 
µονοµερή κατάπαυση του πυρός εκ µέρους των µαοϊκών για να κηρύξει ανακωχή. 
 
Η ΕΕ τονίζει την υποχρέωση όλων των µερών να τηρήσουν πλήρως το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, µεταξύ 
άλλων µέσω της παροχής προστασίας προς τους άοπλους πολίτες και µέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης των 
ανθρωπιστικών οργανώσεων που επιζητούν να συνδράµουν τα θιγόµενα άτοµα. 
 
Η ΕΕ επαναλαµβάνει ότι η παύση των ένοπλων συγκρούσεων, ως πρώτο βήµα για µια συνολική και καθολική 
ειρηνευτική διαδικασία, είναι επείγουσα ανάγκη για το Νεπάλ και το λαό του. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει τη θέση της για τις εκλογές. Για να έχουν νόηµα οι εκλογές, είναι ζήτηµα κρίσιµης 
σηµασίας να διεξαχθούν σε απευθείας διαβούλευση µε τα πολιτικά κόµµατα ως πρώτο βήµα µιας διαδικασίας 
πλήρους αποκατάστασης της δηµοκρατίας. Εφόσον δεν πραγµατοποιείται η διαβούλευση αυτή, οι προβλεπόµενες 
εκλογές για τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης θα αποτελέσουν ένα ακόµη βήµα προς τα πίσω για τη δηµοκρατία και 
ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω πόλωση των θέσεων. 
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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 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 τη δήλωση αυτή. 
 
* Η Κροατία και η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_________________________ 

 
 
 
14/2006 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε τη θέσπιση του ρωσικού νόµου για τις µη κερδοσκοπικές οργανώσεις 

Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2006 
 
 
Η ΕΕ εξέφρασε σαφώς στη Ρωσική Οµοσπονδία την ανησυχία της σχετικά µε τις επιπτώσεις που θα µπορούσε να 
έχει το νοµοσχέδιο στις ΜΚΟ. Επέµεινε επίσης στη µεγάλη σηµασία που αποδίδει η ΕΕ στην ελευθερία της 
έκφρασης και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, οι οποίες είναι θεµελιώδεις για µια δηµοκρατική κοινωνία. Η ΕΕ 
υπενθυµίζει ότι υποστηρίζει σαφώς τις νόµιµες και ειρηνικές δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών. Είναι 
προς το συµφέρον της Ρωσίας να µπορεί να αναπτυχθεί ελεύθερα η κοινωνία των πολιτών. 
 
Η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση για τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο νοµοσχέδιο πριν από τη δεύτερη ανάγνωση, 
αλλά εξακολουθεί να φοβάται ότι αυτός ο νόµος, όπως θεσπίστηκε, θα µπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στις 
νόµιµες δραστηριότητες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία. 
 
Η ΕΕ θα παρακολουθήσει προσεκτικά την εφαρµογή αυτού του νόµου όταν τεθεί σε ισχύ και θέλει να ελπίζει ότι ο 
νόµος αυτός θα εφαρµοσθεί σύµφωνα µε τους αποδεδεγµένους κανόνες και τις ανειληµµένες δεσµεύσεις στο 
πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ. 
 
«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 και Βοσνία-Ερζεγοβίνη, οι χώρες της ΕΖΕΣ Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη 
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση». 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν 
στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
___________________ 
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15/2006/αναθ.1 

 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την κατάσταση στη Σρι Λάνκα 
Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2006 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη σoβαρή της αvησυχία για τη συvεχιζόµεvη βία στη Σρι Λάνκα.  
 
Ο λαός της Σρι Λάνκα θέλει την ειρήνη. Όσοι βρίσκονται πίσω από τη βία φαίνεται ότι θέλουν µια επιστροφή στις 
συγκρούσεις, ενώ γνωρίζουν ότι αυτό θα κάνουν τις κοινότητες όλης της Σρι Λάνκα να υποφέρουν ακόµη 
περισσότερο, µαζί και εκείνες που υποστηρίζουν ότι αντιπροσωπεύουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλους όσους 
εµπλέκονται στη βία, και όλους όσους έχουν επιρροή επάνω τους, να θέσουν ένα τέρµα σε αυτόν τον κατήφορο 
προς τη σύγκρουση. 
 
Η πλήρης εφαρµογή της τρέχουσας συµφωνίας εκεχειρίας µεταξύ της κυβέρνησης της Σρι Λάνκα και της 
απελευθερωτικής οργάνωσης «Τίγρεις Τamil Eelam» (LTTE) αποτελεί προϋπόθεση προκειµένου να σηµειωθεί 
πρόοδος προς µια µόνιµη ειρήνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει µε τον πιο έντονο τρόπο την επίθεση στα 
γραφεία της Αποστολής Παρακολούθησης της Σρι Λάνκα (SLMM) στην Batticaloa στις 13 Ιανουαρίου. Η επίθεση 
αυτή ήταν µια σκόπιµη προσπάθεια να υπονοµευθεί η συµφωνία εκεχειρίας. 
 
Η SLMM είναι άοπλο σώµα, το οποίο κλήθηκε τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους LTTE για να επιβλέψει 
τη συµφωνία εκεχειρίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τα µέρη της συµφωνίας εκεχειρίας να εξασφαλίσου την 
ασφάλεια του SLMM ώστε η αποστολή να µπορέσει να εκπληρώσει την εντολή της. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανεώνει τη προσήλωσή της υπέρ της SLMM και επαινεί τις συνεισφέρουσες χώρες ∆ανία, 
Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία και Σουηδία για την ανεκτίµητη προσφορά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει 
τους LTTE να συµφωνήσουν να συναντήσουν αντιπροσώπους της κυβέρνησης ώστε να συζητήσουν χωρίς 
καθυστέρηση την εφαρµογή της συµφωνίας εκεχειρίας. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία* και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ 
Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η 
∆ηµοκρατία της Μολδαβίας προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να µετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
 

_________________________ 
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16/2006 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε την αναστολή των θανατικών εκτελέσεων στο Νιου Τζέρσεϊ 

Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2006 
 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την έντονη ικανοποίησή της όσον αφορά την απόφαση του νοµοθετικού σώµατος 
του Νιου Τζέρσεϊ για την αναστολή των θανατικών εκτελέσεων στην πολιτεία αυτή. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συµβάλλει στην ενίσχυση της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και στην προοδευτική ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και επαναβεβαιώνει ότι στόχος της 
είναι να εργασθεί για την κατάργηση της θανατικής ποινής σε ολόκληρο τον κόσµο. 
 
Κανένα σύστηµα απονοµής της δικαιοσύνης δεν είναι άτρωτο στις κακοδικίες. ∆ικαστικές πλάνες συµβαίνουν σε 
όλα τα συστήµατα ακόµη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η 
θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Με την θανατική ποινή οι κακοδικίες καθίστανται 
αµετάκλητες και ουδέποτε είναι δυνατόν να επανορθωθούν. 
 
«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 καθώς και οι χώρες της 
ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία 
και η ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.» 
 
* Η Κροατία και η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_______________________ 

 
 
17/2006 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 
σχετικά µε τη δίκη του Orhan Pamuk 

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2006 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το απαλλακτικό βούλευµα που εξέδωσε το 
τουρκικό δικαστήριο έθεσε στο αρχείο την υπόθεση Orhan Pamuk στις 22 Ιανουαρίου 2006. Ταυτοχρόνως, η ΕΕ 
υπενθυµίζει ότι εξακολουθεί να ανησυχεί για άλλες υποθέσεις που αφορούν την έκφραση γνώµης µε µη βίαιο 
τρόπο και οι οποίες εκκρεµούν ενώπιον τουρκικών δικαστηρίων. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευελπιστεί ότι η απόφαση αυτή θα καθοδηγεί τις τουρκικές δικαστικές αρχές κατά την 
εκδίκαση παρόµοιων υποθέσεων και υπογραµµίζει τη σηµασία της τήρησης των σχετικών µε την ελευθερία 
έκφρασης κανόνων της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, καθώς και τη σηµασία της συνέχισης 
των σχετικών µεταρρυθµίσεων. 

 
_____________________ 

 
 
 
 
19/2006/αναθ.1 
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∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης της Σρι Λάνκα 

και των Τίγρεων Απελευθέρωσης των Ιαµούλ του Εελάµ να αρχίσουν συνοµιλίες 
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2006 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει για τη συµφωνία που επετεύχθη µεταξύ της κυβέρνησης της Σρι Λάνκα και των 
Τίγρεων Απελευθέρωσης των Ιαµούλ του Εελάµ να αρχίσουν συνοµιλίες στην Ελβετία ώστε να ενισχυθεί η 
συµφωνία κατάπαυσης του πυρός που συνήφθη το Φεβρουάριο του 2002 και να βελτιωθεί η εφαρµογή της. 
 
Η ΕΕ αποτίει φόρον τιµής στον υπουργό κ. Εric Solheim για τις προσπάθειες που καταβάλλει ακατάπαυστα εδώ 
και πολύ καιρό ώστε να εξευρεθεί µια ειρηνική λύση της σύγκρουσης που µαστίζει τη Σρι Λάνκα. Η ΕΕ 
επιβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξή της προς τη Νορβηγία που επιτελεί ρόλο καταλύτη στην ειρηνευτική 
διαδικασία. 
 
Η ΕΕ ελπίζει θερµά να καταστεί δυνατόν, µέσω αυτών των συνοµιλιών, να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη χώρα 
και να επιτευχθεί η ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης. 
 
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 χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο και το Λιχτενστάιν, χώρα της 
ΕΖΕΣ, µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας 
προσυπογράφουν τη δήλωση αυτή. 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_________________________ 

 
 
20/2006 

 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την εκλογή του Παλαιστινιακού Νοµοθετικού Συµβουλίου 

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2006 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την επιτυχή διεξαγωγή της εκλογής του Παλαιστινιακού 
Νοµοθετικού Συµβουλίου στις 25 Ιανουαρίου. Ο παλαιστινιακός λαός εξέφρασε µε σαφήνεια τη βούλησή του να 
καθορίσει το πολιτικό του µέλλον µε δηµοκρατικές διαδικασίες. Οι εκλογές χαρακτηρίζονται από µαζική 
συµµετοχή σε µια διαφανή και οµαλή εκλογική διαδικασία που διεξήγαγε αποτελεσµατικά η κεντρική ανεξάρτητη 
εκλογική επιτροπή. 
 
Η επιτυχής διεξαγωγή των εκλογών αυτών συνιστά σηµαντικό βήµα για την εδραίωση της παλαιστινιακής 
δηµοκρατίας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει οι Παλαιστίνιοι στα πλαίσια του Οδικού 
Χάρτη. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για τα µέτρα που έλαβε το Ισραήλ για να διευκολύνει τη διεξαγωγή 
της εκλογής, µεταξύ άλλων στην Ανατολική Ιερουσαλήµ. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειµένη να συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη της παλαιστινιακής οικονοµίας 
και τη δηµιουργία δηµοκρατικού κράτους. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει από το νεοεκλεγέν 
Παλαιστινιακό Νοµοθετικό Συµβούλιο να υποστηρίξει το σχηµατισµό κυβέρνησης που θα δεσµευθεί να θέσει 
τέρµα στη βία, θα είναι αποφασιστικά υπέρ µιας κατόπιν διαπραγµατεύσεων λύσης στην ισραηλινοπαλαιστινιακή 
σύγκρουση καθώς και υπέρ του κράτους δικαίου, της διαδικασίας µεταρρύθµισης και της χρηστής διαχείρισης των 
δηµόσιων οικονοµικών. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει εν προκειµένω την αποφασιστικότητα και τον προεξέχοντα ρόλο του Προέδρου 
Αµπάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει για µια ακόµη φορά ότι, στην πολιτική διαδικασία, δεν υπάρχει θέση 
για οµάδες ή άτοµα που υποστηρίζουν τη βία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλες τις φατρίες να καταθέσουν τα 
όπλα, να αποκηρύξουν τη βία και να αναγνωρίσουν το δικαίωµα ύπαρξης του Ισραήλ. 

 
______________________ 

 
 
21/2006 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε το διορισµό του Προέδρου, κ. Denis Sassou-Nguesso, 

ως Προέδρου της Αφρικανικής Ένωσης 
Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2006 

 
Εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Προεδρία χαιρετίζει µε τη δήλωσή της το διορισµό του νέου Προέδρου 
της Αφρικανικής Ένωσης. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τη ∆ηµοκρατία του Κονγκό και τον Πρόεδρό της, κ. Denis Sassou Nguesso, για 
την επιλογή του ως Προέδρου της Αφρικανικής Ένωσης για το επόµενο έτος. Ο Πρόεδρος Sassou Nguesso έχει 
ήδη διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην έγκριση του Συµφώνου Μη Επίθεσης και Κοινής Άµυνας της ΑΕ. Όταν 
ασκούσε την προεδρία της CEMAC (Οικονοµική και Νοµισµατική Κοινότητα της Κεντρικής Αφρικής), ο 
Πρόεδρος Sassou Nguesso υπήρξε επίσης η κινητήρια δύναµη της επιχείρησης διατήρησης της ειρήνης στην 
Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία (FOMUC). ∆ιαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην επίλυση της συνταγµατικής 
κρίσης στο Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε. Κατά συνέπεια, η ΕΕ δεν αµφιβάλλει ότι η ειρήνη και η ασφάλεια θα 
αποτελέσουν προτεραιότητα για την ΑΕ κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.  
 
Η προεδρία της Αφρικανικής Ένωσης αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό καθήκον, αλλά και µια πρόκληση. Η 
Αφρικανική Ένωση και τα όργανά της εκφράζουν κατά τρόπο χειροπιαστό τη νέα αφρικανική βούληση για τη 
βελτίωση των συνθηκών ζωής στην ήπειρο αυτή και για την ουσιαστική αντιµετώπιση των προβληµάτων 
ανάπτυξης, περιφερειακής ολοκλήρωσης, δηµοκρατίας, ειρήνης και ασφάλειας. 
 
Στο σύντοµο διάστηµα ύπαρξής της, η Αφρικανική Ένωση έχει ήδη επιτελέσει σηµαντικό έργο αλλά οι ηγέτες της 
έχουν καταρτίσει ένα φιλόδοξο πρόγραµµα ώστε η οργάνωση αυτή να καταστεί ακόµη πιο επιτυχής και ικανή να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες των αφρικανών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά, θα συµπράξει στο εγχείρηµα αυτό και 
προσβλέπει στη συνέχιση και την ενίσχυση της σύµπραξης αυτής προς αµοιβαίο µας όφελος. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε τον περασµένο ∆εκέµβριο µια στρατηγική για την Αφρική, και σηµειώσαµε µε 
ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι η διάσκεψη κορυφής της ΑΕ την επικρότησε. Η στρατηγική περιλαµβάνει πολύ 
εκτεταµένες και συγκεκριµένες δεσµεύσεις για την καλύτερη παροχή συνδροµής στην Αφρική χωρίς να θίγεται η 
αφρικανική οικείωση και ευθύνη. Προκειµένου το εγχείρηµα αυτό να στεφθεί µε επιτυχία, απαιτούνται οι κοινές 
προσπάθειες των εταίρων µας στην Αφρική στο επίπεδο της ηπείρου, καθώς και σε υπο-περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο. 
 
Το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο θα εγγραφεί η σύµπραξη για την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής θα είναι ο 
διάλογος ΕΕ-Αφρικής, που θα οδηγήσει στην οργάνωση δεύτερης διάσκεψης κορυφής ΕΕ/Αφρικής. 
 
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, Σερβία και Μαυροβούνιο, και οι χώρες της ΕΖΕΣ 
Ισλανδία και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία της 
Μολδαβίας προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_______________________ 

 
 
 
22/2006 
 
 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου 

2006/50/ΚΕΠΠΑ της 30ής Ιανουαρίου 2006 που παρατείνει και τροποποιεί την κοινή θέση 
2004/133/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά µέτρα κατά εξτρεµιστών στην πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της 

Μακεδονίας (πΓ∆Μ) 
Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2006 

 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία* και οι χώρες της 
ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου , καθώς και η Ουκρανία 
και η ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους στόχους της κοινής θέσης του Συµβουλίου 
2006/50/ΚΕΠΠΑ της 30ής Ιανουαρίου 2006 που παρατείνει και τροποποιεί την κοινή θέση 2004/133/ΚΕΠΠΑ για 
περιοριστικά µέτρα κατά εξτρεµιστών στην πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας ( πΓ∆Μ). Θα 
εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση των εθνικών τους πολιτικών µε την κοινή αυτή θέση. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τη δέσµευση και εκφράζει την ικανοποίησή της γι αυτήν. 
 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 

 
 

____________________ 
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23/2006 
 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την απόφαση του Συµβουλίου 
2006/51/ΚΕΠΠΑ της 30ής Ιανουαρίου 2006 για την εφαρµογή της κοινής θέσης 2004/161/ΚΕΠΠΑ περί 

ανανέωσης των περιοριστικών µέτρων κατά της Ζιµπάµπουε 
Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 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 δηλώνουν ότι συµµερίζονται τους στόχους της απόφασης του Συµβουλίου 2006/51/ΚΕΠΠΑ της 
30ής Ιανουαρίου 2006 για την εφαρµογή της κοινής θέσης 2004/161/ΚΕΠΠΑ περί ανανέωσης των περιοριστικών 
µέτρων κατά της Ζιµπάµπουε. Θα µεριµνήσουν ώστε οι εθνικές πολιτικές τους να συµµορφώνονται προς την εν 
λόγω απόφαση. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει και χαιρετίζει την δέσµευσή τους αυτή. 
 
*Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να αποτελούν µέρος της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.. 
 
 

_____________________________ 
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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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