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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. 5/2006: Αύξηση του παρεχόµενου εξοπλισµού πληροφορικής και των λογαριασµών 
             χρήστη·  
 

 Αριθ. 6/2006: Μετακόµιση των προσωπικών αντικειµένων των βουλευτών των οποίων 
             η εντολή λήγει πριν απ΄το τέλος µιας κοινοβουλευτικής περιόρου·  
 
  Αριθ. 8/2006: ΄Αρθρο 21, περί καταβολής των εξόδων και αποζηµιώσεων των βουλευτών   
   (Επιστροφή των ιατρικών εξόδων)· 
 
 Αριθ. 9/2006: Χρονοδιάγραµµα των επισήµων συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
             του 2006. 
 
 
 
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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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                     Κατάσταση στις 03.03.2006 
 
 
 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Carl Schlyter Παράνοµη αλιεία στη θάλασσα Μπάρεντς P-0377/06 

Carmen Fraga Estévez Απαγόρευση των απλαδιών P-0378/06 

Giusto Catania Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2003/109/ΕΚ σχετικά µε 
το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί µακρόν 
διαµένοντες 

P-0379/06 

Robert Kilroy-Silk Άρνηση χορήγησης φαρµάκου κατά του καρκίνου E-0380/06 

Robert Kilroy-Silk Ασθενείς µε νόσο Alzheimer - αναστολείς αντιχολινεστεράσης E-0381/06 

Glyn Ford ∆ιαβουλεύσεις για το Γιβραλτάρ E-0382/06 

David Martin H Gate Gourmet και η χρηµατοδότηση από την ΚΓΠ E-0383/06 

Philip Claeys Απόσυρση των κατηγοριών εις βάρος του Orhan Pamuk-περαιτέρω 
ενέργειες 

E-0384/06 

Philip Claeys Απόσυρση των κατηγοριών εις βάρος του Orhan Pamuk-περαιτέρω 
ενέργειες 

E-0385/06 

Paul van Buitenen Έλεγχος για συµµόρφωση προς την ευρωπαϊκή νοµοθεσία της 
ολλανδικής συµφωνίας για ανάκληση των αγωγών αποζηµίωσης, 
µε αντάλλαγµα την αποζηµίωση για ζηµίες που προκάλεσε ο 
καθορισµός των τιµών στην υπόθεση απάτης στον τοµέα των 
δοµικών έργων 

E-0386/06 

Erik Meijer Προσφορές σε δυνητικούς παραβάτες της κυκλοφορίας σε 
αυξανόµενο αριθµό κρατών µελών της ΕΕ για απαλλαγή τους από 
την υποχρέωση της καταβολής προστίµων αυτοπροσώπως 

E-0387/06 

Erik Meijer Καθεστώς και ίσα δικαιώµατα µεταξύ Ισραηλινών και 
Παλαιστινίων κατοίκων της Ανατολικής Ιερουσαλήµ και δικαίωµα 
των παιδιών τους να εγγράφονται στα µητρώα των κατοίκων 

E-0388/06 

Paulo Casaca Χρήση παρασυρόµενων διχτυών E-0389/06 

Hélène Goudin Οδηγία περί ταχυδροµικών υπηρεσιών E-0390/06 

Evangelia Tzampazi Ενσωµάτωση οδηγίας E-0391/06 

Georgios Karatzaferis Ενίσχυση απόδηµου Ελληνισµού E-0392/06 

Georgios Karatzaferis Κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις µέσω του αναπτυξιακού νόµου στην 
Ελλάδα 

E-0393/06 

Georgios Karatzaferis Επιστροφές ΦΠΑ στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις E-0394/06 

Georgios Karatzaferis Επιστολή του κ. Meadows προς την ελληνική κυβέρνηση για το Γ' 
ΚΠΣ 

E-0395/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Georgios Karatzaferis Πρόγραµµα "ΟΡΙΟ" για ανέργους µε συγχρηµατοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

E-0396/06 

Georgios Karatzaferis Aπορροφητικότητα στην Ελλάδα E-0397/06 

Georgios Karatzaferis Αποζηµίωση από την ΕΕ για τους οικονοµικούς µετανάστες E-0398/06 

Klaus-Heiner Lehne Ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ· διάταγµα περί αποζηµιώσεων 
στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Γερµανία 

E-0399/06 

Caroline Lucas Βουλγαρικοί ζωολογικοί κήποι E-0400/06 

María Salinas García Η κατάσταση όσον αφορά το καθεστώς των ενισχύσεων του τοµέα 
της µεταποιηµένης ντοµάτας 

P-0401/06 

Czesław Siekierski Ορισµός για τη βότκα P-0402/06 

Jörg Leichtfried Προστασία των ζώων - Αδέσποτοι σκύλοι στη Βουλγαρία P-0403/06 

Bill Newton Dunn Έρευνα για µεθόδους αντιντάµπινγκ σε προστατευτικά υποδήµατα E-0404/06 

Bill Newton Dunn Απώλεια θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ και οι εισαγωγές 
υποδηµάτων 

E-0405/06 

Bill Newton Dunn Ντάµπινγκ στα υποδήµατα από την Κίνα E-0406/06 

Bill Newton Dunn Αποτυχίες κατασκευαστών υποδηµάτων της ΕΕ E-0407/06 

Alyn Smith Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση για την έρευνα για τον καρκίνο του 
µαστού 

E-0408/06 

Alyn Smith Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση για την έρευνα για τον καρκίνο του 
µαστού 

E-0409/06 

Maria Matsouka και 
Stephen Hughes 

Βρετανοί εργαζόµενοι: θύµατα εργασιακής εκµετάλλευσης E-0410/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Έλλειψη τακτικής και αποτελεσµατικής κρατικής εποπτείας των 
συνθηκών εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα στη Βουλγαρία 

E-0411/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Μεταρρύθµιση του διατάγµατος σχετικά µε την καταπολέµηση του 
χουλιγκανισµού των ανηλίκων και του νόµου περί 
εγκληµατικότητας ανηλίκων στη Βουλγαρία 

E-0412/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Συνθήκες στις φυλακές της Βουλγαρίας E-0413/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Προστασία των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στη 
Βουλγαρία 

E-0414/06 

Robert Kilroy-Silk Τροµοκράτες και τα χρήµατα του προγράµµατος PEACE στη 
Βόρεια Ιρλανδία 

E-0415/06 

Bart Staes Μόλυνση του D'Hoppebos E-0416/06 

José Ribeiro e Castro Παραδοσιακές ονοµασίες του πορτό E-0417/06 

Hélène Goudin "Προώθηση" του σχεδίου ∆ E-0418/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Carlos Carnero González Ανθρώπινα δικαιώµατα και διαδίκτυο στην Κίνα E-0419/06 

Panagiotis Beglitis Απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης για την κατασκευή τραµ που 
θα συνδέει την παράνοµη εποικιστική περιοχή του Pisgat Ze'ev 
στην Ανατολική Ιερουσαλήµ µε το κέντρο της ∆υτικής Ιερουσαλήµ 

E-0420/06 

Georgios Karatzaferis Ενεργειακή αυτάρκεια της Ελλάδας E-0421/06 

Dimitrios Papadimoulis Παράταση της περιόδου υπογραφής συµβάσεων και απορρόφησης 
του ΚΠΣ 

E-0422/06 

Dimitrios Papadimoulis Άρθρο 301 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα E-0423/06 

James Nicholson Επιθέσεις κατά χριστιανών στο Πακιστάν E-0424/06 

Joseph Muscat Ενέργεια - Σταθµός παραγωγικής ηλεκτρικής ενέργειας Marsa E-0425/06 

Paulo Casaca Ελεγχόµενα είδη πτηνών από τη CITES E-0426/06 

Paulo Casaca Μη ελεγχόµενα είδη πτηνών από τη CITES E-0427/06 

Daniel Hannan Χώρες του ΠΟΕ E-0428/06 

Daniel Hannan Νοµική βάση των νέων ευρωπαϊκών υπηρεσιών E-0429/06 

Marco Pannella Κριτήρια και µέθοδοι για την επιλογή των µελών της Ευρωπαϊκής 
οµάδας για τη δεοντολογία της επιστήµης και των νέων 
τεχνολογιών (ΕΟ∆) 

E-0430/06 

Robert Kilroy-Silk Έλλειµµα του Ηνωµένου Βασιλείου P-0431/06 

Toine Manders Ο προβληµατισµός σχετικά µε τα αιωρούµενα σωµατίδια στην 
Ολλανδία 

P-0432/06 

Pier Panzeri Κρατική ενίσχυση C 38/2004 (πρώην NN 58/04) - Ενισχύσεις υπέρ 
της εταιρείας Portovesme Srl 

P-0433/06 

Eluned Morgan Μητρώο για δράστες σεξουαλικών εγκληµάτων P-0434/06 

Mary McDonald Μεταφορά Οδηγιών από τα κράτη µέλη P-0435/06 

Erna Hennicot-Schoepges Ειδική κατάσταση των διανοµέων µέσω καλωδίου του 
Λουξεµβούργου 

P-0436/06 

Willy Meyer Pleite Παραβίαση της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ σχετικά µε την επεξεργασία 
των αστικών λυµάτων στην αυτόνοµη κοινότητα της Ανδαλουσίας 
(Ισπανία) 

E-0437/06 

Willy Meyer Pleite Παραβίαση των οδηγιών 96/62/ΕΚ, 1999/30/ΕΚ και 2000/69/ΕΚ 
σχετικά µε την ποιότητα του αέρα του περιβάλλοντος στις 
ισπανικές πόλεις 

E-0438/06 

Robert Kilroy-Silk Η Παλαιστινιακή Αρχή και η Χαµάς E-0439/06 

Robert Kilroy-Silk Η γερµανική κυβέρνηση καταβάλλει λύτρα E-0440/06 

Caroline Lucas Παράνοµη παγίδευση πτηνών στην Κύπρο E-0441/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Robert Kilroy-Silk Τα γερµανικά µόνη γλώσσα στο γερµανικό σχολείο E-0442/06 

Mary McDonald ∆ιαδικασία επί παραβάσει κατά κρατών µελών E-0443/06 

Erna Hennicot-Schoepges Ανάδειξη του πολιτισµού σε πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης E-0444/06 

Erik Meijer Επαναφορά πρότασης η οποία απαιτεί από τους οδηγούς να 
χρησιµοποιούν τα φώτα κατά τη διάρκεια της ηµέρας και ο πιθανός 
αρνητικός αντίκτυπος για την ασφάλεια των ποδηλατών και των 
πεζών 

E-0445/06 

Adam Bielan Παράνοµη εισαγωγή γερµανικών αποβλήτων σε περιοχές εντός των 
συνόρων της Πολωνίας και της Τσεχίας 

E-0446/06 

Ilda Figueiredo Κοινοτικές ενισχύσεις για επιχειρήσεις στην περιοχή της Braga E-0447/06 

Ilda Figueiredo Συµφωνία για το εµπόριο οίνου µεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ E-0448/06 

Evangelia Tzampazi και 
Nikolaos Sifunakis 

Καταστροφή πολιτιστικού µνηµείου στην Ελλάδα λόγω 
κατασκευής υδροηλεκτρικού φράγµατος 

E-0449/06 

Georgios Karatzaferis Αδιαφορία της Επιτροπής για την ταλαιπωρία 1,5 εκατ. ελλήνων 
πολιτών 

E-0450/06 

Eluned Morgan Κατάλογος δραστών σεξουαλικών αδικηµάτων E-0451/06 

Paul van Buitenen Εξετάσεις µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (Computer Based 
Testing) από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού 
(EPSO), ευθύνη των θεσµικών οργάνων, ρόλος της εκπροσώπησης 
του προσωπικού, αξιολόγηση, έλεγχος 

E-0452/06 

Bart Staes Μετεγκατάσταση και διασφάλιση θέσεων εργασίας στην ΕΕ E-0453/06 

Bart Staes Προστασία που παρέχει η Σύµβαση CITES για το αφρικανικό 
αγριόσκυλο και το εµπόριό του - η λειτουργία των ζωολογικών 
κήπων µελών της EAZA 

E-0454/06 

Georgios Karatzaferis Κυκλοφορία κρεάτων µε ασθένειες στην Ελλάδα E-0455/06 

Robert Kilroy-Silk Γερµανία και πυρηνικά όπλα E-0456/06 

Cristiana Muscardini Παρέµβαση του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών στα 
θέµατα του Ιράν 

E-0457/06 

Karin Riis-Jørgensen Κρατική ενίσχυση για δηµόσιες επιχειρήσεις P-0458/06 

Raül Romeva i Rueda και 
María Valenciano 
Martínez-Orozco 

∆ολοφονία της Hester van Nierop στη Ciudad Juárez (Μεξικό) E-0459/06 

Raül Romeva i Rueda και 
María Valenciano 
Martínez-Orozco 

∆ολοφονία της Hester van Nierop στη Ciudad Juárez (Μεξικό) E-0460/06 

Markus Pieper Ενισχύσεις της ΕΕ για τη µετεγκατάσταση εργοστασίων - Έγκριση 
για µεγάλα έργα 

E-0461/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Hélène Goudin Ευρωπαϊκές ενισχύσεις για την Ιορδανία E-0462/06 

Gay Mitchell Ανθρώπινα δικαιώµατα στην Ερυθραία E-0463/06 

Caroline Lucas Απαγόρευση των εισαγωγών αγρίων πτηνών στην ΕΕ E-0464/06 

David Martin Απαιτήσεις ηθικής εµπορίας και σήµανσης για τα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στην ΕΕ 

E-0465/06 

Roger Helmer Ανανεώσιµη ενέργεια E-0466/06 

Christofer Fjellner Ενδεχόµενες συνέπειες της κοινοποίησης ψευδών πληροφοριών 
στην Επιτροπή 

E-0467/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Η θέση του Συµβουλίου για τον αποκλεισµό από δηµόσια εξέταση 
των αρχείων της µυστικής υπηρεσίας Darzavna Sigurnost του 
πρώην ολοκληρωτικού καθεστώτος της Βουλγαρίας 

E-0468/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Η θέση της Επιτροπής για τον αποκλεισµό από δηµόσια εξέταση 
των αρχείων της µυστικής υπηρεσίας Darzavna Sigurnost του 
πρώην ολοκληρωτικού καθεστώτος στη Βουλγαρία 

E-0469/06 

Bairbre de Brún Γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί E-0470/06 

Erik Meijer και Kartika 
Liotard 

Επιπτώσεις της αύξησης της τιµής της ενέργειας για οικιακή χρήση 
και δυνατότητες περιορισµού του κόστους µέσω της µείωσης του 
φόρου προστιθέµενης αξίας 

E-0471/06 

Agnes Schierhuber Πρόγραµµα "Χρηµατοδότηση του Natura 2000: κατευθυντήριες 
γραµµές και εργαστήρια" (2005/S 73-070009) της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 

P-0472/06 

Marie-Noëlle Lienemann ∆ηµόσια προσφορά εξαγοράς µετοχών του οµίλου Arcelor P-0473/06 

Paolo Cirino Pomicino Αναγνώριση των εξωτερικών οργανισµών αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας (ECAI) 

P-0474/06 

Jules Maaten Οι συνέπειες του νέου ολλανδικού νόµου περί ασφάλισης της 
υγειονοµικής περίθαλψης 

P-0475/06 

Bogdan Klich Ανησυχία σχετικά µε µειοδοτικό διαγωνισµό για τη δηµιουργία 
ραδιοτηλεοπτικού προγράµµατος µαζικής ενηµέρωσης που 
προορίζεται για την Λευκορωσία 

P-0476/06 

Jörg Leichtfried Κονκορδάτο / εναρµόνιση µε το κοινοτικό δίκαιο E-0477/06 

Markus Ferber Ενισχύσεις από την ΕΕ για τη χρηµατοδότηση της Παλαιστινιακής 
Αρχής 

E-0478/06 

Mary McDonald ∆ικαιώµατα εργαζοµένων και συνδικαλιστικών οργανώσεων E-0479/06 

Mary McDonald Οδηγία για την κινητικότητα των ασθενών E-0480/06 

Mary McDonald Εκλογές στην Παλαιστίνη E-0481/06 

Antoine Duquesne Εφαρµογή της έκτης οδηγίας για τον ΦΠΑ σχετικά µε τα 
παραϊατρικά επαγγέλµατα από το Βέλγιο 

E-0482/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Erik Meijer Το πρόγραµµα "Arvand Free Zone" στο νοτιοδυτικό Ιράν, στα 
σύνορα µε το Ιράκ, και η βία των κρατικών αρχών εις βάρος του 
υπερισχύοντος αραβικού πληθυσµού µε σκοπό τον διωγµό των 
κατοίκων 

E-0483/06 

Erik Meijer Ο ραγδαίος εκφυλισµός της ρουµανικής πρωτεύουσας 
(Βουκουρέστι), σε µια περιοχή οικολογικής καταστροφής όπου οι 
άνθρωποι δεν µπορούν πλέον να διάγουν υγιεινή ζωή λόγω 
ολιγωρίας 

E-0484/06 

Philip Claeys Ευρωπαϊκή ενίσχυση για την πίστα Snow Games E-0485/06 

Ilda Figueiredo Σιδηροδροµική σύνδεση Porto-Vigo E-0486/06 

Cecilia Malmström Παράνοµη αλιεία στην ΕΕ E-0487/06 

Roger Helmer Συντάξεις P-0488/06 

Georgios Karatzaferis Παράλειψη της φέτας Κεφαλονιάς από τον κατάλογο των 
προϊόντων "Προστατευοµένης Ονοµασίας Προελεύσεως" (Π.Ο.Π) 

E-0489/06 

Georgios Karatzaferis Απορρόφηση πόρων της ΕΕ στην Ελλάδα E-0490/06 

Georgios Karatzaferis Καταγγελίες του ελληνικού Τύπου για ανάµειξη πολιτικών σε 
έγκριση επενδυτικών σχεδίων 

E-0491/06 

Georgios Karatzaferis Ποιότητα ζωής στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη E-0492/06 

Roger Helmer Η έκδοση "Let's Explore Europe" E-0493/06 

Roberta Angelilli ∆εδοµένα και στατιστικά στοιχεία σχετικά µε προϊόντα-
αποµιµήσεις τα οποία προέρχονται από την Κίνα και κατάσχονται 
στα σύνορα της ΕΕ 

E-0494/06 

Henrik Lax Περιορισµός της διάδοσης πληροφοριών µέσω του ∆ιαδικτύου E-0495/06 

Libor Rouček Εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και προσώπων στα 
σύνορα Αυστρίας και Τσεχίας 

P-0496/06 

Jan Březina Αποκλεισµοί της τσεχο-αυστριακής συνοριακής διάβασης 
Wullowitz/Dolní dvořiště 

P-0497/06 

Frank Vanhecke Η Βαλωνία και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταµεία P-0498/06 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Ευρωπαϊκή υπηρεσία αλιείας E-0499/06 

Jens-Peter Bonde E-4515/05 E-0500/06 

Jens-Peter Bonde ∆ήλωση δώρων E-0501/06 

Georgios Papastamkos Συµφωνία ελευθέρου εµπορίου µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Χωρών του Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου 

E-0502/06 

Manolis Mavrommatis Κρατικές προµήθειες και ευρωπαϊκοί οργανισµοί E-0503/06 

Georgios Karatzaferis Ανακρίβειες σε έγγραφο της Επιτροπής για τα Σκόπια E-0504/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Ashley Mote Τιµολόγηση του πετρελαίου σε ευρώ; E-0505/06 

Robert Kilroy-Silk Εµπορικός αποκλεισµός των αραβικών χωρών από τη ∆ανία E-0506/06 

Robert Kilroy-Silk Προσφορά της εταιρείας Mittal για την εταιρεία Arcelor E-0507/06 

Robert Kilroy-Silk Κονδύλια για τους τροµοκράτες του Sinn Fein/IRA E-0508/06 

Michael Nattrass Οδηγία 1999/62/EΚ E-0509/06 

Toine Manders Χορήγηση αδειών λειτουργίας για τυχερά παιχνίδια E-0510/06 

Raül Romeva i Rueda και 
άλλοι 

Ali Salem Tamek, ακτιβιστής των Σαχραουί E-0511/06 

Raül Romeva i Rueda και 
άλλοι 

Ali Salem Tamek, ακτιβιστής των Σαχραουί E-0512/06 

Rosa Miguélez Ramos Προώθηση της βιοµάζας E-0513/06 

Antolín Sánchez Presedo Συνεργασία µε την Τουρκία για τα µέτρα καταπολέµησης της 
γρίπης των πτηνών 

E-0514/06 

Georgios Karatzaferis "Κοινωνία της Πληροφορίας" E-0515/06 

Josu Ortuondo Larrea Πρόγραµµα ∆άφνη ΙΙ 2004-2008 P-0516/06 

Erna Hennicot-Schoepges Ευρωπαϊκές υπηρεσίες και όργανα στο έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο 
για την έρευνα και την ανάπτυξη 

P-0517/06 

Mia De Vits Ελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας P-0518/06 

Dimitrios Papadimoulis ΄Ελεγχοι στον τοµέα της διατροφής των ζώων P-0519/06 

Duarte Freitas Aλιευτική Συµφωνία µεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου P-0520/06 

Mary McDonald και 
άλλοι 

Πολυγλωσσία E-0521/06 

David Martin Έρευνα για αντιντάµπινγκ σε πλαστικές τσάντες και σακούλες που 
προέρχονται από τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας, τη Μαλαισία και 
την Ταϊλάνδη 

E-0522/06 

Jean-Marie Cavada Συντονισµός της καταπολέµησης των ναρκωτικών E-0523/06 

Vittorio Agnoletto Συνεχείς σφαγές σε κοινότητες της Κολοµβίας P-0524/06 

Guy Bono ∆ηµόσια Προσφορά Εξαγοράς για τον όµιλο Arcelor P-0525/06 

Paulo Casaca Παραίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκ της απαίτησης  
57.761.250 ευρώ 

P-0526/06 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Υγειονοµικοί έλεγχοι σε τρόφιµα που εισάγονται στην ΕΕ E-0527/06 

David Hammerstein 
Mintz 

Χιονοδροµικό κέντρο στη Sierra de Béjar E-0528/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Dimitrios Papadimoulis Εγκατάσταση δεξαµενών αποθήκευσης καυσίµων στη 
λιµνοθάλασσα της Βάσοβας στη Νοµαρχία Καβάλας 

E-0529/06 

Yiannakis Matsis Βιωσιµότητα των Κυπριακών Αερογραµµών - Απόφαση Επιτροπής E-0530/06 

Yiannakis Matsis Ρεν για υποχρεώσεις της Τουρκίας E-0531/06 

Georgios Karatzaferis Θάνατος εργαζοµένου στη Νοµαρχία Θεσσαλονίκης E-0532/06 

Robert Kilroy-Silk Ανεργία των νέων στη Γαλλία E-0533/06 

Marie-Line Reynaud Το αλκοόλ και η ανακοίνωση E-0534/06 

Marie-Line Reynaud Γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί και υγεία E-0535/06 

Vittorio Agnoletto Συνεχείς σφαγές στις κοινότητες της Κολοµβίας E-0536/06 

Bart Staes Τοποθέτηση κατόπτρων τυφλής γωνίας στα υπάρχοντα οχήµατα E-0537/06 

Bart Staes Πώληση συναρµολογούµενων ποδηλάτων E-0538/06 

Bart Staes Ασφάλεια των ποδηλατών σε περίπτωση σύγκρουσης µε 
µηχανοκίνητο όχηµα 

E-0539/06 

Erik Meijer Προτεραιότητες για την κατανοµή πόρων για την ανασυγκρότηση 
στα ∆υτικά Βαλκάνια ανάµεσα στην εκπαίδευση, την υποδοµή, το 
περιβάλλον και τη µεταρρύθµιση στη διακυβέρνηση 

E-0540/06 

Katerina Batzeli ∆ιαχείριση της νοµοθεσίας  για τους Γενετικά Τροποποιηµένους 
Οργανισµούς (ΓΤΟ) 

P-0541/06 

Caroline Lucas ∆οκιµές τοξίνης σε µαλάκια P-0542/06 

Robert Kilroy-Silk Αραβικό µποϊκοτάζ E-0543/06 

Richard Ashworth Επιχείρηση Stack - Ηνωµένο Βασίλειο P-0544/06 

Robert Evans Άρνηση επιβίβασης P-0545/06 

Sahra Wagenknecht Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2004 σχετικά µε 
µια ενίσχυση αναδιάρθρωσης. Απαίτηση για εκποίηση της 
τραπεζικής εταιρείας Bankgesellchaft Berlin AG έως τα τέλη του 
2007 

P-0546/06 

Stavros Lambrinidis Αποκάλυψη παρακολούθησης τηλεφώνων πολιτικών προσώπων κι 
επιχειρηµατιών στην Ελλάδα. 

P-0547/06 

Matteo Salvini Απειλές για την ελευθερία της έκφρασης µετά την δηµοσίευση των 
σατιρικών σκίτσων για την µουσουλµανική θρησκεία 

P-0548/06 

Luisa Morgantini Έρευνα της Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) για 
την ΜHKYO Movimondo 

P-0549/06 

Luca Romagnoli Νοµοσχέδιο αριθ. 6229 της Ιταλικής Βουλής P-0550/06 

Czesław Siekierski Η αγορά γάλακτος στην Πολωνία P-0551/06 

Glyn Ford Κλείσιµο της  Thales Optronics Taunton P-0552/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Glenys Kinnock ∆ιάδοση της µολυσµατικής ασθένειας "Έλκος του Mπουρούλι" 
στην Ακτή του Ελεφαντοστού 

P-0553/06 

Antonio Masip Hidalgo Η δηµόσια προσφορά της Mittal Steel για την εξαγορά της Arcelor E-0554/06 

Salvador Garriga Polledo Η επιβίωση της βιοµηχανίας χάλυβα στην Ευρώπη E-0555/06 

María Valenciano 
Martínez-Orozco και 
Carlos Carnero González 

Απειλές κατά βασικών ελευθεριών προερχόµενες από 
φονταµενταλιστές κατόπιν της δηµοσίευσης γελοιογραφιών που 
απεικονίζουν τον Μωάµεθ 

E-0556/06 

Stavros Lambrinidis Αποκάλυψη παρακολούθησης τηλεφώνων πολιτικών προσώπων 
και επιχειρηµατιών στην Ελλάδα 

E-0557/06 

Stavros Arnaoutakis Αλιεία και γεωλογικές µεταβολές στη λεκάνη της Μεσογείου E-0558/06 

Caroline Lucas και Raül 
Romeva i Rueda 

Αλιεία στη ∆υτική Σαχάρα E-0559/06 

Caroline Lucas και Raül 
Romeva i Rueda 

Αλιεία στη ∆υτική Σαχάρα E-0560/06 

Caroline Lucas Πειράµατα σε ζώα για φαρµακευτικά προϊόντα E-0561/06 

Thijs Berman και Jan 
Mulder 

Καλή µεταχείριση των ζώων εντός του ΠΟΕ E-0562/06 

Neil Parish Σχέδιο δράσης για την απλούστευση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής 

E-0563/06 

Neil Parish Σχέδιο δράσης για την απλούστευση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής 

E-0564/06 

Neil Parish Σχέδιο δράσης για την απλούστευση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής 

E-0565/06 

Eija-Riitta Korhola ∆άση για την άµβλυνση της κλιµατικής αλλαγής E-0566/06 

Matteo Salvini Απειλές κατά της ελευθερίας της έκφρασης κατόπιν της 
δηµοσίευσης γελοιογραφιών για τη µουσουλµανική θρησκεία 

E-0567/06 

Luca Romagnoli ∆ιορισµός των διευθυντών της Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών: 
σύγκρουση συµφερόντων, ανεξαρτησία και αντιπροσωπευτικότητα 

E-0568/06 

Luca Romagnoli Στόχος 2 ΕΕΠ για την περίοδο 2000-2006 - ∆ράση 3.2.2: 
πρόσκληση υποβολής προσφορών και χορήγηση χρηµατοδοτήσεων 
στη Friuli Venezia Giulia 

E-0569/06 

Erik Meijer Η επανειληµµένη χρήση χρηµατοδοτούµενης από το κράτος βίας 
εναντίον του υπερισχύοντος αραβικού πληθυσµού του Κουζιστάν 
και της πόλης Ahwaz στο νοτιοδυτικό Ιράν µε σκοπό τον διωγµό 
από τις εστίες του 

E-0570/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Erik Meijer Το σύστηµα FIES στην Ισπανία για την κράτηση φυλακισµένων σε 
συνθήκες άκρας αποµόνωσης και οι δυνατότητες που προσφέρουν 
οι εναλλακτικές πρακτικές που εφαρµόζονται σε άλλα κράτη µέλη 
για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

E-0571/06 

Lapo Pistelli Ευρωπαϊκά Σχολεία στις Βρυξέλλες P-0572/06 

Paul van Buitenen Συµβασιούχοι υπάλληλοι, αποτέλεσµα των ευρωπαϊκών υπηρεσιών 
όσον αφορά τη µείωση των µόνιµων θέσεων εργασίας, κοινωνική 
ευθύνη της Επιτροπής 

E-0573/06 

Paul van Buitenen Γενικοί διαγωνισµοί µεταφραστών για τα 10 νέα κράτη µέλη, 
διάκριση µε αφορµή τον αριθµό των υποψηφίων που γίνονται 
δεκτοί για διόρθωση των γραπτών 

E-0574/06 

Paul van Buitenen Ηλεκτρονική Επιτροπή, ανεπίσηµοι προσωπικοί φάκελοι, έλλειψη 
ιχνηλάτησης, παραβίαση του κώδικα εργασίας 

E-0575/06 

Mario Mauro Η εµπορική σήµανση E-0576/06 

Georgios Karatzaferis Περιβαλλοντική υποβάθµιση στην Ελλάδα E-0577/06 

Giovanni Procacci ∆ιαχείριση των αποβλήτων P-0578/06 

Jeanine Hennis-
Plasschaert 

Σχετικά µε τις γελοιογραφίες στη δανική εφηµερίδα P-0579/06 

Bart Staes Εφαρµογή βιολογικής εξέτασης διαλογής (screening)  ως πρότυπης 
µεθόδου για τον µεγάλης κλίµακας έλεγχο των ζωοτρόφων και 
τροφίµων για την ανίχνευση διοξινοειδών ουσιών 

P-0580/06 

Henrik Lax Ο ρόλος της ΕΕ στη διαµάχη για τις γελοιογραφίες P-0581/06 

Jules Maaten Παράπονα εκ µέρους των ολλανδικών επιχειρήσεων για αθέµιτο 
ανταγωνισµό 

P-0582/06 

Dimitrios Papadimoulis Υποβολή αιτήσεων εξαίρεσης από τον κανόνα "ν+2" E-0583/06 

Konstantinos Hatzidakis ∆ανεισµός νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα E-0584/06 

Marco Pannella Παραβίαση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και καταπίεση των 
µη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στο Ουζµπεκιστάν 

E-0585/06 

Jeanine Hennis-
Plasschaert 

Σχετικά µε τις γελοιογραφίες στη δανική εφηµερίδα E-0586/06 

Werner Langen Εµπόριο γάλακτος µεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας P-0587/06 

Enrico Letta Ευρωπαϊκά σχολεία Βρυξέλλες IV P-0588/06 

Raül Romeva i Rueda Ρατσισµός στο ποδόσφαιρο E-0589/06 

Daniel Caspary Ένταξη στον ΠΟΕ και εµπορική συµφωνία µε τη Σαουδική Αραβία E-0590/06 

Robert Kilroy-Silk Αντισηµιτισµός και φυλετικό µίσος στην Τουρκία E-0591/06 

Robert Kilroy-Silk Σκίτσα και µουσουλµάνοι E-0592/06 
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Robert Kilroy-Silk Αιτούντες άσυλο των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε E-0593/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven και Cem 
Özdemir 

Η υπογραφή και επικύρωση του ευρωπαϊκού Χάρτη για τις 
περιφερειακές και µειονοτικές γλώσσες από τη Βουλγαρία 

E-0594/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven και Cem 
Özdemir 

Η επικύρωση της ευρωπαϊκής σύµβασης για την ιθαγένεια E-0595/06 

Caroline Lucas Αναθεώρηση της πολιτικής για την εισαγωγή αγρίων πτηνών στην 
ΕΕ 

E-0596/06 

Sajjad Karim Κούµπρια: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (NSRF) P-0597/06 

Andrzej Szejna Αναθεώρηση του εταιρικού δικαίου P-0598/06 

Charles Tannock και 
Simon Coveney 

Ισχυρισµοί ότι τα "Laogai" (κινεζικά στρατόπεδα καταναγκαστικής 
εργασίας και αναµόρφωσης) εξάγουν προϊόντα στην ΕΕ 

E-0599/06 

Charles Tannock και 
Simon Coveney 

Ισχυρισµοί ότι τα "Laogai" (κινεζικά στρατόπεδα καταναγκαστικής 
εργασίας και αναµόρφωσης) εξάγουν προϊόντα στην ΕΕ 

E-0600/06 

Neil Parish Απλούστευση της κοινής γεωργικής πολιτικής E-0601/06 

Daniel Hannan Τυποποίηση των απαιτήσεων για δελτίο ταυτότητας E-0602/06 

Barbara Kudrycka Αβεβαιότητα όσον αφορά µειοδοτικό διαγωνισµό για τη 
δηµιουργία ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων µαζικής ενηµέρωσης 
που προορίζονται για την Λευκορωσία 

P-0603/06 

Íñigo Méndez de Vigo Προεδρία της Ένωσης E-0604/06 

Íñigo Méndez de Vigo Προεδρία της Ένωσης E-0605/06 

Markus Pieper Μετεγκατάσταση εργοστασίων της GLORIA GmbH E-0606/06 

Lissy Gröner Αξιώσεις και δικαιώµατα των εργαζοµένων κατά την µεταφορά του 
εργοστασίου της AEG στη Νυρεµβέργη από τη Γερµανία στην 
Πολωνία 

P-0607/06 

Raül Romeva i Rueda Απαγόρευση έκδοσης της "El Mundo", ισπανικής ηµερήσιας 
εφηµερίδας, στο Μαρόκο 

E-0608/06 

Raül Romeva i Rueda Απαγόρευση έκδοσης της "El Mundo", ισπανικής ηµερήσιας 
εφηµερίδας, στο Μαρόκο 

E-0609/06 

Dimitrios Papadimoulis Γελοιογραφίες για τον Μωάµεθ και πολιτισµική κρίση E-0610/06 

Duarte Freitas Αδυναµία συµµόρφωσης µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς για τις 
θαλάσσιες ενδοµεταφορές 

E-0611/06 

Kathalijne Buitenweg ∆ηλώσεις του εκπροσώπου της Επιτροπής σχετικά µε τα σκίτσα-
καρικατούρες που δηµοσιεύθηκαν σε δανική εφηµερίδα 

P-0612/06 

Gay Mitchell Έρευνες για τον οµφάλιο λώρο P-0613/06 
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Adam Gierek Αθέµιτος ανταγωνισµός στον κλάδο της βιοµηχανίας 
κατεργασµένου αλουµινίου 

P-0614/06 

Konstantinos Hatzidakis Έκταση της διαφθοράς στο δηµόσιο τοµέα των κρατών µελών της 
Ε.Ε. 

E-0615/06 

Daniel Hannan Απαγόρευση του βρετανικού βοδινού κρέατος στη Γαλλία E-0616/06 

Erik Meijer ∆ιεθνές ενδιαφέρον για την καταστροφή που πλήττει την περιοχή 
του Mangagoy της νήσου Mindanao των Φιλιππίνων, όπου η 
επιχείρηση PICOP θέτει σοβαρά σε κίνδυνο τη ζωή των κατοίκων 

E-0617/06 

Erik Meijer Εµπόδια στην περαιτέρω διεύρυνση της ΕΕ λόγω των ολοένα 
αυξανόµενων ανησυχιών για την απασχόληση των υπηκόων των 
νέων κρατών µελών στα παλαιά κράτη µέλη υπό δυσµενείς 
συνθήκες 

E-0618/06 

Bernat Joan i Marí Albufera, Μαγιόρκα E-0619/06 

Christopher Heaton-
Harris 

Πράσινο Βιβλίο για την ενυπόθηκη πίστωση E-0620/06 

Christopher Heaton-
Harris 

Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα E-0621/06 

Astrid Lulling Καταχρηστική χρησιµοποίηση παραδοσιακής ένδειξης E-0622/06 

Raül Romeva i Rueda Ο Fabio Capello υπερασπίζεται το καθεστώς του Franco E-0623/06 

Graham Watson Εργασία στην Ευρώπη µετά την ηλικία των 60 ετών - κανονισµοί 
περί συνδυασµένων αεροπορικών υπηρεσιών 

E-0624/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Εθνικό συµβούλιο συνεργασίας για εθνοτικά και δηµογραφικά 
θέµατα στη Βουλγαρία 

E-0625/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Η εξαγορά ψήφων των Ροµά στη Βουλγαρία ως ένδειξη για 
βελτίωση του εκλογικού νόµου 

E-0626/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Ανάγκη βελτίωσης του βουλγαρικού νόµου περί πρώτων υλών του 
υπεδάφους 

E-0627/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Το κρατικό κέντρο εκπαιδευτικής ενσωµάτωσης των παιδιών και 
φοιτητών εθνοτικών µειονοτήτων στη Βουλγαρία δεν λειτουργεί 

E-0628/06 

Bairbre de Brún Βιοκαύσιµα E-0629/06 

Bairbre de Brún Εκτιµήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων E-0630/06 

Bairbre de Brún Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα E-0631/06 

Charles Tannock ∆ιώξεις χριστιανών στην Ινδία E-0632/06 

Albert Maat Οριακές τιµές αποβολής όσον αφορά την εφαρµογή της οδηγίας για 
την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση 

E-0633/06 

Sérgio Marques Aναπτυξιακή στρατηγική για τις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες P-0634/06 
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Willy Meyer Pleite Εξαφάνιση και δολοφονία γυναικών στην Θιουδάδ Χουάρεθ 
(Μεξικό) 

P-0635/06 

Arūnas Degutis Η εφαρµογή των κριτηρίων των συµφωνιών του Σένγκεν P-0636/06 

Georgios Papastamkos Ρύπανση του Αξιού ποταµού E-0637/06 

Dimitrios Papadimoulis Γεφύρι της Πλάκας και υδροηλεκτρικός σταθµός στον Άραχθο E-0638/06 

Robert Kilroy-Silk Οι πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου στερούνται τη δηµοκρατική 
ψηφοφορία 

E-0639/06 

Robert Kilroy-Silk Το Ιράν και οι ναζί E-0640/06 

Robert Kilroy-Silk ∆ιαδηλώσεις Αράβων κατά της ∆ύσης E-0641/06 

Robert Kilroy-Silk Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής E-0642/06 

Robert Kilroy-Silk Ριζοσπαστικό Ισλάµ και δυτικές αξίες E-0643/06 

Robert Kilroy-Silk Τοξικοµανή παιδιά E-0644/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Κατάχρηση προ-ενταξιακών πόρων από το πρόγραµµα Saphard στη 
Βουλγαρία 

E-0645/06 

Jean-Claude Fruteau Εµπορική διαµάχη για τον διαλυτό καφέ - Εµπορικές προτιµήσεις E-0646/06 

Philip Claeys ∆ολοφονία ενός καθολικού ιερέα στην Τουρκία E-0647/06 

Philip Claeys ∆ολοφονία ενός καθολικού ιερέα στην Τουρκία E-0648/06 

Philip Claeys ∆ηλώσεις τούρκου υπουργού για τις δανικές γελοιογραφίες του 
προφήτη Μωάµεθ 

E-0649/06 

Philip Claeys ∆ηλώσεις τούρκου υπουργού για τις δανικές γελοιογραφίες του 
προφήτη Μωάµεθ 

E-0650/06 

Philip Claeys Η δίκη πέντε τούρκων δηµοσιογράφων βάσει του άρθρου 301 E-0651/06 

Charlotte Cederschiöld Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και η 
διατήρηση προσωπικών δεδοµένων 

P-0652/06 

Claude Turmes Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (EKE) P-0653/06 

Willy Meyer Pleite Το βέτο που έθεσαν οι Ηνωµένες Πολιτείες στη σύµβαση που 
σύναψε η ισπανική εταιρεία CASA-EADS µε τη Βενεζουέλα 

E-0654/06 

Herbert Bösch Αθέµιτος ανταγωνισµός στη διαδικασία προκήρυξης διαγωνισµού 
για το MEDSTAT II Lot 2 (Περιφερειακό πρόγραµµα στατιστικής 
στην περιοχή της Μεσογείου, φάση 2) 

E-0655/06 

Charles Tannock Συνεχιζόµενη βία κατά των Χαλδαίων-Ασσυρίων-Σύρων 
χριστιανών στο Ιράκ 

E-0656/06 

Christopher Heaton-
Harris 

Έρευνα αντιντάµπινγκ για προστατευτικά είδη υπόδησης E-0657/06 
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Christopher Heaton-
Harris 

Έρευνα αντιντάµπινγκ για προστατευτικά είδη υπόδησης E-0658/06 

Christopher Heaton-
Harris 

Έρευνα αντιντάµπινγκ για προστατευτικά υποδήµατα E-0659/06 

Charlotte Cederschiöld ΕΣ∆Α και διατήρηση δεδοµένων E-0660/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Νοµοθετικά µέτρα στη Βουλγαρία σχετικά µε την υλοποίηση του 
σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2005-2008) 

E-0661/06 

Sharon Bowles Περιφερειακή χρηµατοδότηση E-0662/06 

Sharon Bowles Χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας E-0663/06 

Eija-Riitta Korhola Εκπλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης ευρωπαϊκών γεωργικών 
ενισχύσεων από ορισµένες φυτοκοµικές περιοχές στην Ισπανία 

E-0664/06 

Jonas Sjöstedt Συνεχίζονται τα προβλήµατα στη Ρουµανία E-0665/06 

Nikolaos Sifunakis Καθυστέρηση στην ένταξη και δηµοπράτηση έργου για τη 
βελτίωση της 36ης Εθνικής Οδού Μυτιλήνης - Καλλονής  της 
Νήσου Λέσβου στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Γ' Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης 

P-0666/06 

Georgios Karatzaferis ∆ολοφονία καθολικού ιερέα στην Τουρκία E-0667/06 

Péter Olajos Το πρωτόκολλο σχετικά µε την ευθύνη για τη διασυνοριακή 
ρύπανση των υδάτων 

E-0668/06 

Andreas Mölzer Γενετική µηχανική P-0669/06 

Jean-Claude Martinez Η δραµατική κατάσταση των ευρωπαίων αµπελουργών P-0670/06 

Cem Özdemir Κατευθυντήριες γραµµές της συνέντευξης για την εξέταση των 
αιτήσεων για πολιτογράφηση στη Βάδη-Βυρτεµβέργη 

P-0671/06 

David Hammerstein 
Mintz 

Αγωγός µεταφοράς φυσικού αερίου στο Coll d'en Rabassa 
(Μαγιόρκα) 

E-0672/06 

Renate Sommer Ευρωπαϊκή ενίσχυση για τις καταστροφές στη Βουλγαρία E-0673/06 

Jean-Claude Martinez Η δραµατική κατάσταση των αµπελουργών στην Ευρώπη E-0674/06 

Marco Pannella Απέλαση στο Λάος 26 εφήβων που ανήκουν στην εθνοτική οµάδα 
των Χµονγκ από την ταϊλανδική αστυνοµία 

E-0675/06 

Pasqualina Napoletano 
και Guido Sacconi 

∆ιατήρηση αγρίων ζώων σε ζωολογικούς κήπους E-0676/06 

Erik Meijer Αυξηµένος ανταγωνισµός στον τοµέα της φορολογίας 
επιχειρήσεων µεταξύ ελβετικών καντονιών και οι συνέπειες για τις 
συµφωνίες µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας 

E-0677/06 

Ian Hudghton Συνταξιοδοτικό σύστηµα του ∆ηµοσίου στη Σκωτία P-0678/06 

Anne Ferreira Αξιολόγηση ΓΤΟ και ζώνες απαλλαγµένες από ΓΤΟ P-0679/06 
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David Hammerstein 
Mintz 

Ζεύξη Fuensanta-Taibilla E-0680/06 

Erik Meijer Κανονισµοί της ΕΕ εµποδίζουν τη διαφάνεια και την ανεξάρτητη 
έρευνα σχετικά µε τον ρόλο της Κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας 
στην πτώχευση της τράπεζας Van der Hoop 

E-0681/06 

Henrik Lax Ενιαίες ρυθµίσεις για ειδικές µεταφορές µε φορτηγά αυτοκίνητα 
στην ΕΕ 

E-0682/06 

Robert Kilroy-Silk Ανοιχτή αγορά E-0683/06 

Robert Kilroy-Silk Προστατευτική νοµοθεσία του δικτύου Natura E-0684/06 

Robert Kilroy-Silk Σκίτσα του Μωάµεθ και µποϊκοτάζ του αραβικού εµπορίου E-0685/06 

Marie-Noëlle Lienemann Επιµέλεια των παιδιών σε περίπτωση διαζυγίου µεταξύ συζύγων 
διαφορετικής εθνικότητας 

E-0686/06 

Karin Resetarits Ενιαία ρύθµιση για την έγκριση φαρµάκων και παρασιτοκτόνων E-0687/06 

Karin Resetarits Οργανισµός Fair Trade E-0688/06 

Karin Resetarits Κοινό πιστοποιητικό ιδιοκτησίας οχήµατος E-0689/06 

Karin Resetarits Ηλεκτρονικό εµπόριο E-0690/06 

Karin Resetarits Τηλεοπτικοί σταθµοί δηµοσίου δικαίου E-0691/06 

Silvana Koch-Mehrin ∆ηµοσιονοµικές προοπτικές: διαρθρωτικοί πόροι, πόροι ΦΠΑ, 
έρευνα 

E-0692/06 

Silvana Koch-Mehrin ∆ηµοσιονοµικές προοπτικές: γενική εκτίµηση και καθαροί 
εισφορείς 

E-0693/06 

Proinsias De Rossa Ελευθέρωση ΓΤ ελαιούχων σπόρων κράµβης GT73 στο 
περιβάλλον 

E-0694/06 

Proinsias De Rossa ∆ιαβούλευση µε την επιστηµονική επιτροπή της ΕΕ για τους ΓΤΟ E-0695/06 

Proinsias De Rossa Ένσταση της Επιτροπής όσον αφορά το Σέλαφιλντ E-0696/06 

Proinsias De Rossa ∆ιάθεση ΓΤΟ στην αγορά E-0697/06 

Proinsias De Rossa Ρήτρα διασφάλισης για τη σκόπιµη ελευθέρωση ΓΤΟ στο 
περιβάλλον 

E-0698/06 

Proinsias De Rossa Μελέτες της Επιτροπής σχετικά µε την επίδραση του θορύβου στα 
παιδιά 

E-0699/06 

Proinsias De Rossa Οι περίοδοι ανάπαυσης και η νοµοθεσία της ΕΚ για τον χρόνο 
εργασίας 

E-0700/06 

Proinsias De Rossa ∆ιάθεση ραδιενεργών αποβλήτων από εγκαταστάσεις ατοµικών 
όπλων του Ηνωµένου Βασιλείου 

E-0701/06 

Proinsias De Rossa Μυοσκελετικές διαταραχές στη γεωργία E-0702/06 
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Ilda Figueiredo ∆ικαιώµατα των εργαζοµένων στις Κάτω Χώρες E-0703/06 

Gerardo Galeote Quecedo Πρόληψη πυρκαγιών P-0704/06 

Bart Staes Η Επιτροπή και η πολιτική για φιλικά προς το περιβάλλον ακίνητα E-0705/06 

Claude Moraes Ταξιδιωτική απαγόρευση στις Τίγρεις του Ταµίλ E-0706/06 

Koenraad Dillen Μποϊκοτάζ της ∆ανίας σε απάντηση στη διαµάχη για τα σκίτσα - 
"Carrefour" εναντίον ∆ανίας 

E-0707/06 

Koenraad Dillen Μποϊκοτάζ της δανικής οικονοµίας ως απάντηση στη διαµάχη για 
τα σκίτσα του Μωάµεθ 

E-0708/06 

Philip Bradbourn Απελευθέρωση της αγοράς παγκόσµιων συστηµάτων διανοµής για 
τις αεροπορικές εταιρίες 

P-0709/06 

Carmen Fraga Estévez Σκοπός της έκθεσης "Deepnet" E-0710/06 

Carmen Fraga Estévez Είδη στα οποία αναφέρεται η έκθεση "Deepnet" E-0711/06 

Carmen Fraga Estévez Συµπεράσµατα της έκθεσης "Deepnet" E-0712/06 

Horst Schnellhardt Έκθεση για την εφαρµογή της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού 
(COM(2005) 339) 

E-0713/06 

Claude Moraes Οι επιπτώσεις για τους παλαιστίνιους µαθητές που διαβιούν 
πλησίον ισραηλινών οικισµών 

E-0714/06 

Marco Pannella Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Κίνα - διωγµός 
χριστιανών και µελών του Falun Gong 

E-0715/06 

Marco Pannella Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Κίνα - διωγµός 
χριστιανών και µελών του Falun Gong 

E-0716/06 

Bart Staes Μειωµένος συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας για 
υπηρεσίες υψηλής έντασης εργασίας 

E-0717/06 

Bart Staes Τα κτίρια των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων και των σχετικών 
υπηρεσιών 

E-0718/06 

Bart Staes Τα κτίρια των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
σχετικών οργανισµών 

E-0719/06 

Erik Meijer Επιπτώσεις µιας απόφασης του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων για την περιβαλλοντική νοµοθεσία στην επιρροή της 
ΕΕ σε εθνικούς ποινικούς νόµους, η οποία αποκλίνει από την έως 
τώρα ισχύουσα ερµηνεία 

E-0720/06 

Erik Meijer Προστασία των εταιρειών κατασκευής σιδηροδροµικών γραµµών, 
τραµ και µετρό από εκπρόθεσµες ή ελαττωµατικές παραδόσεις 
τροχαίου υλικού ως αποτέλεσµα της αυξηµένης συγκέντρωσης και 
του ανταγωνισµού 

E-0721/06 

Dimitrios Papadimoulis Τηλεφωνικές υποκλοπές στην Ελλάδα E-0722/06 

Dimitrios Papadimoulis Τηλεφωνικές υποκλοπές στην Ελλάδα E-0723/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Charles Tannock και 
άλλοι 

Ανεπάρκεια του κράτους δικαίου στη Μολδαβία E-0724/06 

Charles Tannock και 
άλλοι 

Ανεπάρκεια του κράτους δικαίου στη Μολδαβία E-0725/06 

Robert Kilroy-Silk Ελευθερία του λόγου και προτεινόµενος κώδικας Τύπου E-0726/06 

Giovanni Pittella Προστασία των οδηγών στην Ιταλία E-0727/06 

Luisa Rudi Ubeda ∆ιδακτικό αντικείµενο τεχνολογιών της πληροφορίας και 
επικοινωνίας (ΤΠΕ) και διδάσκοντες ΤΠΕ στην Ισπανία 

E-0728/06 

Mogens Camre Με ποιον τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να προστατεύσει τις 
θρησκευτικές προλήψεις, προασπίζοντας ταυτόχρονα τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα; 

E-0729/06 

Mogens Camre Υποστήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής από την Ευρωπαϊκή Ένωση E-0730/06 

Mogens Camre Παραβίαση των κανόνων του ΠΟΕ από ορισµένα µέλη του E-0731/06 

Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou 

Προώθηση πολιτισµικού διαλόγου Ε.Ε. και αραβικών χωρών E-0732/06 

Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou 

Προώθηση πολιτισµικού διαλόγου Ε.Ε. και αραβικών χωρών E-0733/06 

Dimitrios Papadimoulis Εγκατάσταση δεξαµενών αποθήκευσης υγρών καυσίµων στη 
Σούδα του νοµού Χανίων 

E-0734/06 

Alyn Smith Μειωµένα αεροπορικά ναύλα προς και από τις νησιωτικές 
κοινότητες της Σκωτίας 

E-0735/06 

Alyn Smith Το κόστος των αεροπορικών ναύλων για τα Highlands και τα νησιά 
της Σκωτίας 

E-0736/06 

Alyn Smith Χαµηλότερα αεροπορικά ναύλα για τα Highlands και τα νησιά της 
Σκωτίας 

E-0737/06 

Alyn Smith Συλλογικές κρατικές συµβάσεις δηµοσίων έργων και προµηθειών E-0738/06 

Alyn Smith Οι κανόνες για τις κρατικές συµβάσεις δηµοσίων έργων και 
προµηθειών και η υποστήριξη των ΜΜΕ 

E-0739/06 

Alyn Smith Οι ενέργειες των κρατών µελών της ΕΕ για να υποστηρίξουν τις 
ΜΜΕ σε σχέση µε τις κρατικές συµβάσεις δηµοσίων έργων και 
προµηθειών 

E-0740/06 

Alyn Smith Οι στόχοι όσον αφορά τον αριθµό των κρατικών συµβάσεων 
δηµοσίων έργων και προµηθειών και τις ΜΜΕ 

E-0741/06 

Alyn Smith Οι επιπτώσεις της χρήσης απεµπλουτισµένου ουρανίου στην υγεία E-0742/06 

Alyn Smith Ενέργεια από βιοµάζα E-0743/06 

Eluned Morgan Η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας E-0744/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Czesław Siekierski Εισαγωγή αλουµινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση E-0745/06 

Patrizia Toia ∆ικαίωµα στη σώρευση των περιόδων απασχόλησης ευρωπαίων 
πολιτών µε σκοπό την συνταξιοδότηση: η περίπτωση των ιταλών 
διασυνοριακών εργαζοµένων στην περιφέρεια της Λιγουρίας 

P-0746/06 

Klaus-Heiner Lehne ∆ιαχωρισµός του ιδίου και ξένου κεφαλαίου σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ 
32 στις κοινοπραξίες 

E-0747/06 

Georgios Karatzaferis Αποµίµηση πινακίδων κυκλοφορίας και κερµάτων του ευρώ από 
την Τουρκία 

E-0748/06 

Georgios Karatzaferis Αποµίµηση πινακίδων κυκλοφορίας και κερµάτων του ευρώ από 
την Τουρκία 

E-0749/06 

Cristiana Muscardini Γλωσσικό καθεστώς της ΕΕ E-0750/06 

Wojciech Roszkowski Ισότητα δικαιωµάτων για γυναίκες και άνδρες P-0751/06 

Konrad Szymański Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών σχετικά µε την 
χρηµατοδότηση ανεξαρτήτων µέσων µαζικής ενηµέρωσης για τη 
Λευκορωσία 

P-0752/06 

Ilda Figueiredo ∆ιακρίσεις µεταξύ εργαζοµένων στις εξέδρες γεώτρησης της 
Βόρειας Θάλασσας 

P-0753/06 

David Hammerstein 
Mintz 

Έργα ανάπτυξης στην Rascafría (Ισπανία) E-0754/06 

Werner Langen Παροχή υπηρεσιών στη Γαλλία και ασφάλιση οικοδοµικής 
δραστηριότητας 

E-0755/06 

Richard Corbett Εσωτερικές διαδικασίες του Συµβουλίου E-0756/06 

Proinsias De Rossa Οδηγία για την απόσπαση εργαζοµένων και σχέδιο οδηγίας για τις 
υπηρεσίες 

E-0757/06 

Mario Mauro Στεροειδή E-0758/06 

Cristiana Muscardini Ενισχύσεις στις µελέτες για τα τρένα υψηλής ταχύτητας P-0759/06 

Witold Tomczak Ύψος της πολωνικής εισφοράς αφενός και της ενίσχυσης που 
λαµβάνει η Πολωνία αφετέρου 

P-0760/06 

Pedro Guerreiro Kοινοτικές ενισχύσεις για την εγκατάσταση µονάδας 
κονσερβοβιοµηχανίας στο Σετούµπαλ 

P-0761/06 

José García-Margallo y 
Marfil 

Επέκταση των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων στις Γειτονικές Χώρες P-0762/06 

Manolis Mavrommatis ∆ιαφηµίσεις ανθυγιεινών φαγητών (junk food) P-0763/06 

Bernard Poignant Οι συνθήκες εργασίας των ναυτικών στα οχηµαταγωγά P-0764/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Carlos Carnero González, 
Ana Gomes και María 
Valenciano Martínez-
Orozco 

Στήριξη της ΕΕ για µια πρόταση ψηφίσµατος του ΟΗΕ σχετικά µε 
τη θρησκευτική ελευθερία, την οποία έχει καταρτίσει η Οργάνωση 
για την Ισλαµική ∆ιάσκεψη (ΟΙ∆) 

E-0765/06 

Luis de Grandes Pascual ∆ηµιουργία πετρελαίου ντίζελ για τη δηµόσια µεταφορά επιβατών E-0766/06 

Luis de Grandes Pascual ∆ηµιουργία πετρελαίου ντίζελ για τη δηµόσια µεταφορά επιβατών E-0767/06 

David Hammerstein 
Mintz 

Λας Πάλµας: παράνοµη, µη δηλωθείσα και ανεξέλεγκτη αλιεία και 
εισαγωγές ιχθύων 

E-0768/06 

David Hammerstein 
Mintz 

∆ιαπλάτυνση του αυτοκινητοδρόµου M-501 (Μαδρίτη) E-0769/06 

David Hammerstein 
Mintz 

Χρήση της τέφρας αποτέφρωσης στον τοµέα των κατασκευών E-0770/06 

Willy Meyer Pleite Εχθρική δηµόσια προσφορά εξαγοράς του ευρωπαϊκού οµίλου 
Arcelor από την αγγλοϊνδική εταιρεία Mittal Steel 

E-0771/06 

André Brie Περιορισµός των φυσικών οικοτόπων από την εγκριθείσα 
κατασκευή ανεµογεννητριών στην περιφέρεια Elbe-Elster 
(Βρανδεµβούργο, Γερµανία) 

E-0772/06 

Georgios Papastamkos Κατασκευή πυρηνικού σταθµού στο Μπέλενε της Βουλγαρίας E-0773/06 

Catherine Stihler Θήρα αγρίων πτηνών στη Μάλτα E-0774/06 

Thomas Wise Ευρωπαϊκή ενίσχυση στον τοµέα της ύδρευσης E-0775/06 

Robert Kilroy-Silk Ανεξέλεγκτη γαλλική αστυνοµία E-0776/06 

Robert Kilroy-Silk Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Γαλλία E-0777/06 

Robert Kilroy-Silk Γαλλική απάθεια σε σχέση µε τον αντισηµιτισµό E-0778/06 

Robert Kilroy-Silk Απάνθρωπες γαλλικές φυλακές E-0779/06 

Robert Kilroy-Silk Ελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ E-0780/06 

Ashley Mote Κόστος του αυστριακού λογότυπου E-0781/06 

Ashley Mote Ανεργία στη Γερµανία E-0782/06 

Ashley Mote Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους E-0783/06 

Ashley Mote Πραγµατικότητες της οικονοµίας της αγοράς E-0784/06 

Graham Watson Συστήµατα διήθησης σε αεροσκάφη E-0785/06 

Stéphane Le Foll Προστασία των φυτικών ποικιλιών E-0786/06 

Marc Tarabella Μη χρηστή διαχείριση των πιστώσεων που προορίζονταν για 
συγκεκριµένα σχέδια οργανώσεων των καταναλωτών 

E-0787/06 

Cristiana Muscardini Αφροδίσια νοσήµατα E-0788/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Cristiana Muscardini Κέντρα παρακολούθησης της µηνιγγίτιδας E-0789/06 

Cristiana Muscardini Υπηρεσίες παροχής τεχνικών συµβουλών στην ΕΕ E-0790/06 

Erik Meijer Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού στην Πολωνία και σε άλλα 
νέα κράτη µέλη της ΕΕ λόγω της µετανάστευσης εξειδικευµένου 
προσωπικού στα παλαιά κράτη µέλη 

E-0791/06 

Jules Maaten Ευρωπαϊκό σύστηµα καταχώρισης για τις µεταµοσχεύσεις οργάνων E-0792/06 

Czesław Siekierski Άνοιγµα των αγορών εργασίας των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

E-0793/06 

Herbert Bösch Περαιτέρω επεξεργασία των ζωικών τροφών για να διοχετευτούν 
στη αγορά ως τρόφιµα 

E-0794/06 

Herbert Bösch Παρατυπίες και περιπτώσεις απάτης κατά την εισαγωγή κρέατος 
πουλερικών 

E-0795/06 

Bill Newton Dunn Σφαγή αποδηµητικών πτηνών στη Μάλτα E-0796/06 

Sharon Bowles ΦΠΑ E-0797/06 

Hiltrud Breyer Ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID) E-0798/06 

Erik Meijer Μια πολωνική επιχείρηση οδικών µεταφορών εµπορευµάτων της 
οποίας οι δραστηριότητες και οι υπάλληλοι διοικούνται εξ 
ολοκλήρου από τις Κάτω Χώρες, αλλά καταβάλλει πολωνικούς 
µισθούς 

E-0799/06 

Erik Meijer ∆ιαρκής ύπαρξη ατυχηµάτων που σχετίζονται µε την τυφλή γωνία 
στην ορατότητα των οδηγών φορτηγών και νέοι τρόποι βελτίωσης 
της ασφάλειας µέσω ηχητικών και φωτεινών σηµάτων 

E-0800/06 

Neil Parish Χρηµατοδότηση για την ανάπτυξη της υπαίθρου P-0801/06 

Neil Parish Πειράµατα σε πρωτεύοντα θηλαστικά στη Γερµανία E-0802/06 

Georgios Karatzaferis Παραβίαση δικαιωµάτων στην Ελλάδα E-0803/06 

Dimitrios Papadimoulis Κίνδυνος καταστροφής αρχαιοτήτων στην Κωνσταντινούπολη E-0804/06 

Dimitrios Papadimoulis Μέτρα ενίσχυσης του κλάδου της πτηνοτροφίας E-0805/06 

Dimitrios Papadimoulis Εσωτερικό έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιεύρυνσης και 
ονοµασία ΠΓ∆Μ 

E-0806/06 

Véronique De Keyser Ιδιωτικοποίηση των ταχυδροµείων και άτοµα µε µειωµένη όραση P-0807/06 

Agnes Schierhuber Οι οικονοµικές επιπτώσεις των συµφωνιών του ΠΟΕ για την 
ευρωπαϊκή γεωργία 

E-0808/06 

Nikolaos Vakalis Προσβασιµότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην ανώτατη 
εκπαίδευση και έρευνα 

E-0809/06 

Geoffrey Van Orden Ελάχιστες απαιτήσεις για το όχηµα δοκιµής: Κιβώτιο ταχυτήτων 
της κατηγορίας Γ 

E-0810/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Glenys Kinnock Εισαγωγές της ΕΕ από τη Βιρµανία E-0811/06 

Charles Tannock Κράτηση του πάστορα Cai Zhuohua στην Κίνα E-0812/06 

Neil Parish και Charles 
Tannock 

Φιλανθρωπικές οργανώσεις στη Ρουµανία και η παροχή 
ρουµανικών κοινωνικών υπηρεσιών 

E-0813/06 

Iles Braghetto Γλωσσικό καθεστώς της ΕΕ και ανισότητες στη χρήση των 
επίσηµων γλωσσών 

E-0814/06 

Henrik Lax Πολιτική έναντι του λύκου E-0815/06 

Hiltrud Breyer ∆ιακριτική µεταχείριση των γυναικών κατά τη µετάδοση 
αθλητικών ειδήσεων- 

P-0816/06 

Carlos Carnero González Έγκριση δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 
1 500 εκατ. ευρώ για το έργο Madrid Calle 30 (δηµοτικό συµβούλιο 
της Μαδρίτης) 

E-0817/06 

Robert Kilroy-Silk Απειλή κατά της ζωής του δανού σκιτσογράφου E-0818/06 

Timothy Kirkhope Intrasoft International και συµβάσεις της Επιτροπής E-0819/06 

Umberto Guidoni Σφαγή των αδέσποτων σκύλων στο Βουκουρέστι E-0820/06 

Bart Staes Καθεστώς των µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου E-0821/06 

José Ribeiro e Castro Κούβα - αναστολή των µέτρων της 5ης Ιουνίου 2003 E-0822/06 

José Ribeiro e Castro Κούβα - αναστολή των µέτρων της 5ης Ιουνίου 2003 E-0823/06 

Charles Tannock και 
Philip Bradbourn 

Ενιαίο εισιτήριο τρένου σε όλη την ΕΕ E-0824/06 

Robert Kilroy-Silk Νόµος σαρία E-0825/06 

Johannes Voggenhuber Κριτήρια βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του νέου προγράµµατος για 
την ανάπτυξη της υπαίθρου 2007-2013 

P-0826/06 

Ole Christensen Αντινοµία µεταξύ εθνικών κτηνιατρικών διατάξεων και των 
αντίστοιχων της ΕΕ 

P-0827/06 

Jean-Claude Fruteau Επιδηµία της Chikungunya P-0828/06 

Jamila Madeira Συνύπαρξη γενετικώς τροποποιηµένων, συµβατικών και 
βιολογικών καλλιεργειών και καθιέρωση ζωνών χωρίς γενετικά 
τροποποιηµένους οργανισµούς (ΓΤΟ) 

P-0829/06 

Alyn Smith Εργαζόµενοι στον κρατικό τοµέα στη Σκωτία και η κατάργηση της 
"αρχής των 85" 

E-0830/06 

Daniel Hannan Αιτούντες άσυλο στο Kent E-0831/06 

Robert Evans ∆ιακρίσεις στην Ινδονησία E-0832/06 

Iles Braghetto και άλλοι Ειδική παρέµβαση για την ενίσχυση του τοµέα της πτηνοτροφίας E-0833/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Erik Meijer Εκτεταµένο καθεστώς αυτονοµίας των νήσων Ώλαντ της Βαλτικής 
από το 1921 και τα συνεπακόλουθα προβλήµατα για τη Φινλανδία 
κατά τη µεταφορά του δικαίου της ΕΕ 

E-0834/06 

Thomas Ulmer Η επαγγελµατική εικόνα του οστεοπαθητικού σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο 

P-0835/06 

Françoise Grossetête Πολιτική συνοχής και οι πόλεις - συνεκτίµηση των πόλεων που 
αποκαλούνται πολεοδοµικά συγκροτήµατα 

P-0836/06 

Andreas Mölzer Μουσουλµανική µαντίλα E-0837/06 

Andreas Mölzer ∆ιαµάχη για τις γελοιογραφίες E-0838/06 

Dimitrios Papadimoulis Λειτουργία παράνοµων χωµατερών E-0839/06 

Marie Isler Béguin Παράνοµη εξουσιοδότηση για τη θήρα φάσσας στη Γαλλία E-0840/06 

Dorette Corbey Εξάντληση ή ακόµη και πλήρης εξαφάνιση των ιχθυαποθεµάτων 
ανοικτής θαλάσσης λόγω της υπεραλίευσης 

E-0841/06 

Andreas Mölzer Κατάχρηση της χορήγησης καταχωρήσεων του τοµέα ανωτάτου 
επιπέδου ".eu" 

E-0842/06 

Andreas Mölzer Υψηλό ποσοστό αλλοδαπών στα σχολεία E-0843/06 

Renate Sommer Έλεγχος στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές E-0844/06 

María Herranz García Υπόθεση της OLAF σχετικά µε την εισαγωγή µανιταριών P-0845/06 

Marie Panayotopoulos-
Cassiotou 

∆ιατήρηση της γνώσης της µητρικής γλώσσας των µετακινούµενων 
ευρωπαίων εργαζοµένων 

P-0846/06 

Catherine Guy-Quint Το CIP (Πρόγραµµα καινοτοµίας και ανταγωνιστικότητας) στη 
µελλοντική περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013 

P-0847/06 

Stefano Zappalà Ινστιτούτο "Nomisma" P-0848/06 

Raül Romeva i Rueda και 
άλλοι 

El Mami Amar Salem, σαχραουί ακτιβιστής των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων 

E-0849/06 

Raül Romeva i Rueda και 
άλλοι 

El Mami Amar Salem, σαχραουί ακτιβιστής των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων 

E-0850/06 

Raül Romeva i Rueda και 
άλλοι 

Η κατάσταση του Salek Bazeid E-0851/06 

Raül Romeva i Rueda και 
άλλοι 

Η κατάσταση του Salek Bazeid E-0852/06 

Hynek Fajmon Πλεονασµατικά αποθέµατα ορισµένων ειδών τροφίµων E-0853/06 

Hynek Fajmon Ποσοστώσεις για την εθνική παραγωγή γάλακτος E-0854/06 

Jan Zahradil Υποχρεώσεις των υπαλλήλων της Επιτροπής E-0855/06 

Glyn Ford Έρευνα αντιντάµπινγκ για τα υποδήµατα ασφαλείας ως "φόρος 
προσωπικής ασφάλειας" 

E-0856/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Glyn Ford Απώλειες θέσεων εργασίας στον τοµέα σχεδίασης υποδηµάτων 
ασφαλείας 

E-0857/06 

Mathieu Grosch Ανάπτυξη του κύριου δικτύου περιφερειακών µεταφορών στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη 

E-0858/06 

Eija-Riitta Korhola Το µέλλον του φινλανδικού επιδόµατος βιβλιοθήκης E-0859/06 

Cecilia Malmström Ελευθερία διαδηλώσεων στη Ρωσία E-0860/06 

James Allister Επιχορηγήσεις της ΕΕ για τη Βόρειο Ιρλανδία P-0861/06 

Ignasi Guardans Cambó Πιθανή αντίθεση της Επιτροπής στην απόφαση µετεγκατάστασης 
της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών της Ισπανίας από τη Μαδρίτη στη 
Βαρκελώνη 

E-0862/06 

Glyn Ford Έρευνες αντιντάµπινγκ για δερµάτινα υποδήµατα και υποδήµατα 
ασφαλείας 

E-0863/06 

Panagiotis Beglitis Απόφαση της Ισραηλινής Κυβέρνησης να παγώσει τη µεταφορά 
οφειλοµένων χρηµάτων στην Παλαιστινιακή Αρχή 

E-0864/06 

Georgios Karatzaferis Ενέργειες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για τη χρήση του όρου 
"Μακεδονία" 

E-0865/06 

Georgios Karatzaferis Αυθαίρετη µετατροπή του αγροτικού τιµολογίου ηλεκτρικού 
ρεύµατος σε οικιακής χρήσεως από τη ∆ΕΗ 

E-0866/06 

Georgios Karatzaferis Πλήρης απαγόρευση της χρήσης λεωφορειολωρίδας στην Ελλάδα 
από τους οδηγούς ταξί 

E-0867/06 

Georgios Karatzaferis Προτάσεις του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στην Επιτροπή για τη 
συγχρηµατοδότηση µεγάλων έργων 

E-0868/06 

Georgios Karatzaferis ∆ιθυραµβικοί τόνοι για την απορρόφηση κοινοτικών πόρων στην 
Ελλάδα 

E-0869/06 

Georgios Karatzaferis Κίνδυνος τερµατισµού λειτουργίας της EAR E-0870/06 

Bart Staes Φιλοξενία των αιτούντων άσυλο στο Βέλγιο E-0871/06 

Bart Staes Συντονιστής περιβαλλοντικών θεµάτων για τη Γενική Γραµµατεία 
της Επιτροπής 

E-0872/06 

Bart Staes Προσφορά καλωδιακών υπηρεσιών στη Φλάνδρα E-0873/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Erik Meijer Απαγόρευση εξόδου από το Ισραήλ για παιδιά διαζευγµένων 
γονέων λόγω του υψηλού ποσού εγγυήσεων, που παρακωλύει την 
επίσκεψη σε συγγενείς στην Ευρώπη παραβιάζοντας τη Σύµβαση 
της Χάγης 

E-0874/06 

Francisca Pleguezuelos 
Aguilar 

Πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στις δηµόσιες υπηρεσίες των 
ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων 

E-0875/06 

Francisca Pleguezuelos 
Aguilar 

Πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στις δηµόσιες υπηρεσίες των 
ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων 

E-0876/06 

 
 

_______________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B6-0002/2006)     14 και 15 Φεβρουαρίου 2006 
 
21 ερωτήσεις  (άρθρo 109 τoυ Καvovισµoύ) 
 
Συvτάκτης Θέµα Aριθ. 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ   
 

 
Dimitrios 
PAPADIMOULIS 

 
Ενταξιακές διαπραγµατεύσεις Σερβίας- Μαυροβουνίου 

 
H-0006/06  

 
Richard CORBETT 

 
Κριτική που άσκησε ο Πρόεδρος του Συµβουλίου στο 
∆ικαστήριο 

 
H-0036/06  

 
Vytautas LANDSBERGIS 

 
Σύνορα της ΕΕ (αναφορικά µε την Εσθονία) µε τη Ρωσία 

 
H-0045/06  

 
Proinsias DE ROSSA 

 
∆ηµόσια µετάδοση των ψηφοφοριών του Συµβουλίου 

 
H-0059/06  

 
Laima ANDRIKIENĖ 

 
Νέες δηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-2013 

 
H-0069/06  

 
Bernd POSSELT 

 
Ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ 

 
H-1192/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Επάρκεια καυσίµων 

 
H-0027/06  

 
Othmar KARAS 

 
Επικουρικές συµπληρωµατικές συντάξεις 

 
H-0061/06  

 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ 
 

 
Andreas SCHWAB 

 
Συµβατότητα των διοδίων για τα οχήµατα ιδιωτικής χρήσης 
µε το δίκαιο της ΕΕ 

 
H-0005/06  

 
Robert EVANS 

 
Πρόχειρο φαγητό 

 
H-0016/06  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Χρηµατοδότηση διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών 

 
H-0052/06  

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

 
Justas PALECKIS 

 
Η χρηµατοδότηση του έβδοµου κοινοτικού προγράµµατος 
πλαισίου για την έρευνα κατά την περίοδο 2007-2013 

 
H-0054/06  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Χρηµατοδότηση της έρευνας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. 

 
H-0076/06  

 
Teresa RIERA MADURELL 

 
Ο κοινοτικός προϋπολογισµός και το 7ο Πρόγραµµα-πλαίσιο 
Έρευνας και Ανάπτυξης 

 
H-0084/06  
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κα WALLSTRÖM 
 

 
Hélène GOUDIN 

 
Πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε τους 'Ευρωπαίους 
πρεσβευτές καλής θελήσεως' 

 
H-0013/06  

 
Richard CORBETT 

 
Πόροι για τη συζήτηση για το µέλλον της Ευρώπης 

 
H-0021/06  

 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Μέτρα για την αναβάθµιση των ∆ικτύων Ευρωπαϊκής 
Πληροφόρησης 

 
H-0030/06  

 
Margarita 
STARKEVIČIŪTĖ 

 
Κάλυψη του Euronews στη Λιθουανία 

 
H-0072/06  

  
 
κα FISCHER BOEL 
 

 
Henrik KRISTENSEN 

 
Συµφωνία για τη ζάχαρη και επανεθνικοποίηση της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής 

 
H-0007/06  

 
Zbigniew KUŻMIUK 

 
Μεταρρύθµιση της αγοράς ζάχαρης 

 
H-0011/06  

 
Glenys KINNOCK 

 
Ενίσχυση στην βιοµηχανία µεταποίησης της ζάχαρης 

 
H-0089/06  

 
 

_______________________ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 
 

 
΄Οργανο 

 

Αριθµός 
ερωτή-σεων 
που κατατέ-

θηκαν 
 

Αριθµός 
των 

ερωτήσεων 
που  

εξετάστη-
καν στην 
Ολοµέλεια 

Ερωτή-
σεις µε 
γραπτή 
απάντη- 

ση 

Συµπληρωτικές 
ερωτήσεις 

Μη 
εξετασθεί- 

σες 
ερωτήσεις 
(απουσία 

του 
συντάκτη) 

Ερωτήσεις 
που 

αποσύρθη-
καν από το 
συντάκτη 
τους 

Ερωτήσεις που 
προβλέπονται 
ήδη στην 
Ηµερήσια 
∆ιάταξη 

Εκπρόσωποι των Θεσµικών 
Οργάνων 

 
Συµβούλιο 
 

 
32 

 

 
8 

 
23 

 
20 

 
1 

 
0 

 
0 

 
κ. WINKLER 
κ. BARTENSTEIN 

 
Επιτροπή 
 

 
65 

 
 

 
13 

 
52 

 
23 

 
0 

 
0 

 
0 

 
κ. POTOČNIK 
κα FISCHER BOEL 

 
Σύνολο 

 
97 

 

 
21 

 
75 

 
43 

 
1 

 
0 

 
0 
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1 
 

 
 

 
Αριθ. 

 
Αριθ. ΡΕ 

 
Συντάκτης 

 
Θέµα 

Ηµεροµηνία 
κατάθεσης 

Λήξη  
προθεσµίας 

 
Υπογραφές 

 
71/2005 

 
367.451 

 
Nathalie Griesbeck 

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

 
8.12.2005 

 
8.3.2006 

 
61 

 
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 

 
83 

 
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 

 
58 

 
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 

 
93 

                                                      
1  Κατάσταση στις  16.02.2006 
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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 

 
253 

 
76/2005 

 
367.652 

 

 
Alyn Smith 
 

 
Η δικαιοσύνη στον τοµέα του εµπορίου 

 
12.12.2005 

 

 
12.3.2006 

 
22 

 
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 

 
154 

 
78/2005 

 
367.655 

 
Daniel Strož 

 
Ππίµονες προσπάθειες να ασκηθεί πολιτική επιρροή 
επί των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας 
 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
12 

 
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 

 
74 

 
80/2005 

 
367.657 

 
Mario Borghezio 

 
Αναγνώριση της πλήρους θεσµικής αυτονοµίας στην 
Val di Susa 
 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
2 
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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 

 
27 

 
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 

 
46 

 
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 

 
49 

 
 

___________________________
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ΕΤΟΣ 2006 
 
 

 
01/2006 

 
369.297 

 

 
John Bowis, Georgs Andrejevs, 
Dorette Corbey και Karin Scheele 

 
∆ιαβήτης 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
198 

 
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 

 
50 

 
03/2006 

 
369.299 

 
Andreas Mölzer 
 

 
Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία υπέρ των γεννήσεων 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
15 

 
04/2006 

 
369.300 

 
Andreas Mölzer 

 
Ταραχές επί σειρά εβδοµάδων στη Γαλλία 
 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
6 

 
05/2006 

 

 
369.301 

 
Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, 
Marek Maciej Siwiec, Borut Pahor και 
Monika Beňová 

 
Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
55 

 
06/2006 

 

 
369.653 

 
Jana Hybášková, Paulo Casaca, 
Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite 
και Mogens Camre 
 

 
Πρόσφατες εκτελέσεις ανηλίκων από τις ιρανικές 
αρχές 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
64 

 
07/2006 

 
369.654 

 
David Martin και Glyn Ford 

 
Παράνοµο εµπόριο δερµάτων τίγρεων και 
λεοπαρδάλεων 
 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
47 
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08/2006 
 

370.386 
 
Filip Kaczmarek 

 
Η θρησκευτική ελευθερία στην Κίνα 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
20 

 
 

09/2006 
 

370.388 
 
Mario Borghezio 

 
Απειλές στην ελευθερία έκφρασης σε βάρος 
ευρωπαϊκών εφηµερίδων µετά τη δηµοσίευση 
γελοιογραφιών για τον Μωάµεθ και το Ισλάµ 
 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
7 

 
10/2006 

 
370.389 

 
Frank Vanhecke, Philip Claeys και 
Koenraad Dillen 

 
Αντιδράσεις των ισλαµιστών για τις γελοιογραφίες που 
δηµοσιεύθηκαν στην δανική εφηµερίδα Jyllands-
Posten 
 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
9 

 
 

______________________________
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

∆ελτίο 13.03.2006 - EL - PE 369.012 

42 

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

 
 

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ∆ιαδικασία 
 

Leinen Jo (PSE) 
 

Έκθεση σχετικά µε τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόµµατα 
 

AFCO (Ο)
 

24/11/2005 2005/2224(INI) 

Méndez de Vigo Íñigo 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Τροποποίηση του άρθρου 158 του 
Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά µε την εκχώρηση δικαιώµατος 
ψήφου υπό ορισµένες προϋποθέσεις 
 

AFCO (Ο)
 

21/02/2006 2006/2025(REG) 

Hybášková Jana (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

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

AFET (Γ) 
 

16/02/2006 2005/2215(INI) 

Kasoulides Ioannis 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ανάπτυξη και µετανάστευση AFET (Γ) 
 

25/01/2006 2005/2244(INI) 

Graefe zu Baringdorf 
Friedrich-Wilhelm 
(Verts/ALE) 
 

Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και 
των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών 
προϊόντων και των ειδών διατροφής 

AGRI (Ο) 
 

23/11/2005 2005/0275(CNS) 

Graefe zu Baringdorf 
Friedrich-Wilhelm 
(Verts/ALE) 
 

Παραδοσιακά εγγυηµένα γεωργικά προϊόντα 
και είδη διατροφής 

AGRI (Ο) 
 

23/11/2005 2005/0270(CNS) 

Daul Joseph (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Αξιολόγηση του Γύρου της Ντόχα µετά την 
υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Χονγκ-
Κονγκ 
 

AGRI (Γ) 
 

23/11/2005 2005/2247(INI) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της 
Αεροπορίας 
 

BUDG (Γ)
 

20/09/2004 2005/0228(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

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

BUDG (Γ)
 

20/09/2004 2005/0229(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Παράταση του πρωτοκόλλου στη συµφωνία 
αλιείας µε το Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε 

BUDG (Γ)
 

20/09/2004 2005/0249(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Συµφωνία ΕΚ/ Αγκόλας για την αλιεία BUDG (Γ)
 

20/09/2004 2005/0262(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Συµφωνία ΕΚ/Τανζανίας για την αλιεία BUDG (Γ)
 

20/09/2004 2005/0276(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Συµφωνία εταιρικής σχέσης ΕΚ/Μαρόκου 
στον τοµέα της αλιείας 

BUDG (Γ)
 

20/09/2004 2005/0280(CNS) 
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Xenogiannakopoulou 
Marilisa (PSE) 
 

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

BUDG (Γ)
 

20/09/2004 2005/0277(COD) 

Pahor Borut (PSE) 
Gräßle Ingeborg (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Σχέδιο κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) της 
Επιτροπής για την τροποποίηση του 
κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002, 
για τη θέσπιση των κανόνων εφαρµογής του 
κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 
του Συµβουλίου, για τη θέσπιση του 
δηµοσιονοµικού κανονισµού που 
εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
 

CONT (Ο)
 

22/11/2005 2005/0904(CNS) 

Pahor Borut (PSE) 
Gräßle Ingeborg (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

∆ηµοσιονοµικός κανονισµός που 
εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

CONT (Γ) 
 

23/05/2005 2005/0090(CNS) 

Gaľa Milan (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

∆ηµιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου 
προσόντων 
 

CULT (Γ) 
 

07/02/2006 2006/2002(INI) 

Hegyi Gyula (PSE) 
 

Φόρος επί της προστιθέµενης αξίας ΦΠΑ: 
τόπος παροχής υπηρεσιών (τροπ. οδ. 
77/388/ΕΟΚ) 
 

CULT (Γ) 
 

23/11/2005 2003/0329(CNS) 

Budreikaitė Danutė 
(ALDE) 
 

Εµπόριο και φτώχεια: διαµόρφωση των 
εµπορικών πολιτικών µε στόχο τη 
µεγιστοποίηση της συµβολής του εµπορίου 
στην καταπολέµηση της φτώχειας 

DEVE (Γ) 
 

25/01/2006 2006/2031(INI) 

Carlotti Marie-Arlette 
(PSE) 
 

Παράταση του πρωτοκόλλου στη συµφωνία 
αλιείας µε το Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε 

DEVE (Γ) 
 

25/01/2006 2005/0249(CNS) 

Cornillet Thierry 
(ALDE) 
 

Συµφωνία εταιρικής σχέσης ΕΚ/Μαρόκου 
στον τοµέα της αλιείας 

DEVE (Γ) 
 

25/01/2006 2005/0280(CNS) 

Kinnock Glenys (PSE) 
 

∆ιοργανική συµφωνία για τη δηµοσιονοµική 
πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας 
του προϋπολογισµού 
 

DEVE (Γ) 
 

25/01/2006 2004/2099(ACI) 

Martens Maria (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Αξιολόγηση του Γύρου της Ντόχα µετά την 
υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Χονγκ-
Κονγκ 
 

DEVE (Γ) 
 

01/12/2005 2005/2247(INI) 

Martínez Martínez 
Miguel Angel (PSE) 
 

Συµφωνία ΕΚ/Τανζανίας για την αλιεία DEVE (Γ) 
 

25/01/2006 2005/0276(CNS) 

Ribeiro e Castro José 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Συµφωνία ΕΚ/ Αγκόλας για την αλιεία DEVE (Γ) 
 

25/01/2006 2005/0262(CNS) 

Uca Feleknas 
(GUE/NGL) 
 

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

DEVE (Γ) 
 

01/12/2005 2005/2215(INI) 
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Wijkman Anders (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

∆ηµοσιονοµικός κανονισµός που 
εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
 

DEVE (Γ) 
 

25/01/2006 2005/0090(CNS) 

Gauzès Jean-Paul 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Υπηρεσίες πληρωµής στην εσωτερική αγορά ECON (Ο)
 

13/12/2005 2005/0245(COD) 

Wortmann-Kool Corien 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 
4056/86 σχετικά µε τις θαλάσσιες µεταφορές 
και τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1/2003 σχετικά µε τις ενδοµεταφορές και τις 
διεθνείς υπηρεσίες θαλάσσιων µεταφορών µε 
ελεύθερα φορτηγά πλοία 
 

ECON (Ο)
 

17/01/2006 2005/0264(CNS) 

Ryan Eoin (UEN) 
 

Βελτίωση της δυνατότητας µεταφοράς των 
δικαιωµάτων επικουρικής σύνταξης 
 

ECON (Γ) 
 

13/12/2005 2005/0214(COD) 

Starkevičiūtė Margarita 
(ALDE) 
 

Αξιολόγηση του Γύρου της Ντόχα µετά την 
υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Χονγκ-
Κονγκ 
 

ECON (Γ) 
 

13/12/2005 2005/2247(INI) 

Andersson Jan (PSE) 
 

Ευρωπαϊκό σύστηµα ολοκληρωµένων 
στατιστικών κοινωνικής προστασίας 
(ESSPROS) 
 

EMPL (Ο)
 

01/02/2006 2006/0004(COD) 

Kósáné Kovács Magda 
(PSE) 
 

Κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές 
απασχόλησης των κρατών µελών 

EMPL (Ο)
 

13/01/2006 2006/0010(CNS) 

Schroedter Elisabeth 
(Verts/ALE) 
 

Η εφαρµογή της οδηγίας 71/96 σχετικά µε 
την απόσπαση εργαζοµένων 

EMPL (Ο)
 

27/10/2005 2006/2038(INI) 

Christensen Ole (PSE) 
 

Στρατηγική για την απλούστευση του 
ρυθµιστικού περιβάλλοντος 
 

EMPL (Γ) 
 

23/11/2005 2006/2006(INI) 

Figueiredo Ilda 
(GUE/NGL) 
 

Πλαίσιο πολιτικής για την ενίσχυση του 
µεταποιητικού τοµέα της ΕΕ - προς µια πιο 
ολοκληρωµένη προσέγγιση της βιοµηχανικής 
πολιτικής 
 

EMPL (Γ) 
 

27/10/2005 2006/2003(INI) 

Mann Thomas (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Βασικές ικανότητες για τη διά βίου µάθηση EMPL (Γ) 
 

23/11/2005 2005/0221(COD) 

Mann Thomas (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Στατιστικές για την εκπαίδευση και τη διά 
βίου µάθηση 

EMPL (Γ) 
 

14/12/2005 2005/0248(COD) 

Matsouka Maria (PSE) 
 

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

EMPL (Γ) 
 

27/10/2005 2006/2005(INI) 

Groote Matthias (PSE) 
 

Έγκριση τύπου µηχανοκίνητων οχηµάτων 
όσον αφορά εκποµπές και πρόσβαση σε 
πληροφορίες επισκευής οχηµάτων 
 

ENVI (Ο) 
 

29/11/2005 2005/0282(COD) 
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Jackson Caroline (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Απόβλητα ENVI (Ο) 
 

21/02/2006 2005/0281(COD) 

Jørgensen Dan (PSE) 
 

Προώθηση καθαρών οχηµάτων οδικής 
µεταφοράς 
 

ENVI (Ο) 
 

07/02/2006 2005/0283(COD) 

Schlyter Carl 
(Verts/ALE) 
 

Περιορισµοί κυκλοφορίας στην αγορά και 
χρήσης σουλφονικών υπερφθοροοκτανίων 

ENVI (Ο) 
 

21/02/2006 2005/0244(COD) 

Schnellhardt Horst 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ορισµός, περιγραφή, παρουσίαση και 
επισήµανση των αλκοολούχων ποτών 

ENVI (Ο) 
 

21/02/2006 2005/0028(COD) 

Seeber Richard (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Αξιολόγηση και διαχείριση των πληµµυρών ENVI (Ο) 
 

29/11/2005 2006/0005(COD) 

Ulmer Thomas (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Αναθεώρηση των οδηγιών σχετικά µε τον 
ιατρικό εξοπλισµό 

ENVI (Ο) 
 

21/02/2006 2005/0263(COD) 

Busquin Philippe (PSE) 
 

Νανοεπιστήµες και νανοτεχνολογίες: σχέδιο 
δράσης για την Ευρώπη, 2005-2009 
 

ENVI (Γ) 
 

07/02/2006 2006/2004(INI) 

Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων και 
αναλωµένου πυρηνικού καυσίµου 

ENVI (Γ) 
 

21/02/2006 2005/0272(CNS) 

Hegyi Gyula (PSE) 
 

Στρατηγική για την απλούστευση του 
ρυθµιστικού περιβάλλοντος 
 

ENVI (Γ) 
 

07/02/2006 2006/2006(INI) 

Musacchio Roberto 
(GUE/NGL) 
 

Βιολογική παραγωγή και σήµανση των 
βιολογικών προϊόντων 

ENVI (Γ) 
 

09/02/2006 2005/0278(CNS) 

Musacchio Roberto 
(GUE/NGL) 
 

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

ENVI (Γ) 
 

09/02/2006 2005/0279(CNS) 

Breyer Hiltrud 
(Verts/ALE) 
 

Οι προοπτικές των γυναικών στο διεθνές 
εµπόριο 

FEMM (Ο)
 

24/01/2006 2006/2009(INI) 

Bozkurt Emine (PSE) 
 

Ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο για το 
µέλλον 
 

FEMM (Γ)
 

23/11/2005 2005/2248(INI) 

Lulling Astrid (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Βελτίωση της δυνατότητας µεταφοράς των 
δικαιωµάτων επικουρικής σύνταξης 

FEMM (Γ)
 

28/11/2005 2005/0214(COD) 

Romeva i Rueda Raül 
(Verts/ALE) 
 

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

FEMM (Γ)
 

23/11/2005 2005/2203(INI) 

Uca Feleknas 
(GUE/NGL) 
 

Ανάπτυξη και µετανάστευση FEMM (Γ)
 

28/11/2005 2005/2244(INI) 
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Záborská Anna (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Εµπόριο και φτώχεια: διαµόρφωση των 
εµπορικών πολιτικών µε στόχο τη 
µεγιστοποίηση της συµβολής του εµπορίου 
στην καταπολέµηση της φτώχειας 
 

FEMM (Γ)
 

21/02/2006 2006/2031(INI) 

Fourtou Janelly (ALDE) 
 

Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας IMCO (Ο)
 

12/12/2005 2005/0246(COD) 

De Vits Mia (PSE) 
 

Υπηρεσίες πληρωµής στην εσωτερική αγορά IMCO (Γ) 
 

21/02/2006 2005/0245(COD) 

Handzlik Małgorzata 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Η εφαρµογή της οδηγίας 71/96 σχετικά µε 
την απόσπαση εργαζοµένων 

IMCO (Γ) 
 

21/02/2006 2006/2038(INI) 

Weisgerber Anja (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Έγκριση τύπου µηχανοκίνητων οχηµάτων 
όσον αφορά εκποµπές και πρόσβαση σε 
πληροφορίες επισκευής οχηµάτων 
 

IMCO (Γ) 
 

21/02/2006 2005/0282(COD) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

Εµπόριο και φτώχεια: διαµόρφωση των 
εµπορικών πολιτικών µε στόχο τη 
µεγιστοποίηση της συµβολής του εµπορίου 
στην καταπολέµηση της φτώχειας 
 

INTA (Ο) 
 

13/07/2005 2006/2031(INI) 

Papastamkos Georgios 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Αξιολόγηση του Γύρου της Ντόχα µετά την 
υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Χονγκ-
Κονγκ 
 

INTA (Ο) 
 

13/06/2005 2005/2247(INI) 

Chiesa Giulietto 
(ALDE) 
 

Ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο για το 
µέλλον 

INTA (Γ) 
 

23/11/2005 2005/2248(INI) 

Leichtfried Jörg (PSE) 
 

∆ίκαιο εµπόριο και ανάπτυξη INTA (Γ) 
 

25/01/2006 2005/2245(INI) 

Busquin Philippe (PSE) 
 

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

ITRE (Ο) 
 

31/01/2006 2005/0277(COD) 

Calabuig Rull Joan 
(PSE) 
 

Πλαίσιο πολιτικής για την ενίσχυση του 
µεταποιητικού τοµέα της ΕΕ - προς µια πιο 
ολοκληρωµένη προσέγγιση της βιοµηχανικής 
πολιτικής 
 

ITRE (Ο) 
 

23/11/2005 2006/2003(INI) 

Ransdorf Miloslav 
(GUE/NGL) 
 

Νανοεπιστήµες και νανοτεχνολογίες: σχέδιο 
δράσης για την Ευρώπη, 2005-2009 

ITRE (Ο) 
 

23/11/2005 2006/2004(INI) 

Belet Ivo (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Έγκριση τύπου µηχανοκίνητων οχηµάτων 
όσον αφορά εκποµπές και πρόσβαση σε 
πληροφορίες επισκευής οχηµάτων 
 

ITRE (Γ) 
 

31/01/2006 2005/0282(COD) 

Gutiérrez-Cortines 
Cristina (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Απόβλητα ITRE (Γ) 
 

26/01/2006 2005/0281(COD) 

Locatelli Pia Elda (PSE) 
 

Φάρµακα καινοτόµου θεραπείας ITRE (Γ) 
 

13/12/2005 2005/0227(COD) 

Ortuondo Larrea Josu 
(ALDE) 
 

Κυκλοφορία πυροτεχνικών ειδών ITRE (Γ) 
 

23/11/2005 2005/0194(COD) 
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Panzeri Pier Antonio 
(PSE) 
 

Τοµεακή πτυχή του σχεδίου δράσης στον 
τοµέα των κρατικών ενισχύσεων: ενισχύσεις 
στην καινοτοµία 
 

ITRE (Γ) 
 

26/01/2006 2006/2044(INI) 

Pirilli Umberto (UEN) 
 

Βασικές ικανότητες για τη διά βίου µάθηση ITRE (Γ) 
 

13/12/2005 2005/0221(COD) 

Rübig Paul (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Αξιολόγηση του Γύρου της Ντόχα µετά την 
υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Χονγκ-
Κονγκ 
 

ITRE (Γ) 
 

13/12/2005 2005/2247(INI) 

Berger Maria (PSE) 
 

Εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές 
(Ρώµη Ι) 
 

JURI (Ο) 
 

23/02/2006 2005/0261(COD) 

Gargani Giuseppe 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Στρατηγική για την απλούστευση του 
ρυθµιστικού περιβάλλοντος 

JURI (Ο) 
 

29/11/2005 2006/2006(INI) 

Gargani Giuseppe 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

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

JURI (Ο) 
 

29/11/2005 2006/2007(INI) 

Lehne Klaus-Heiner 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου από 
µετόχους εταιριών 

JURI (Ο) 
 

30/01/2006 2005/0265(COD) 

Lévai Katalin (PSE) 
 

Σύσταση της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 
2005, σχετικά µε τη συλλογική διασυνοριακή 
διαχείριση των δικαιωµάτων πνευµατικής 
ιδιοκτησίας και των συγγενικών 
δικαιωµάτων για τις νόµιµες επιγραµµικές 
(online) µουσικές υπηρεσίες (2005/737/ΕΚ) 
 

JURI (Ο) 
 

12/12/2005 2006/2008(INI) 

Medina Ortega Manuel 
(PSE) 
 

Κοινοτική κλίµακα κατατάξεως σφαγίων των 
χονδρών βοοειδών (Κωδικοποιηµένη 
έκδοση) 
 

JURI (Ο) 
 

12/12/2005 2005/0171(CNS) 

Medina Ortega Manuel 
(PSE) 
 

Kανόνew ανταγωνισµού στην παραγωγή και 
την εµπορία γεωργικών προϊόντων 

JURI (Ο) 
 

30/01/2006 2005/0231(CNS) 

Rocard Michel (PSE) 
 

Μέτρα για την ενεργοποίηση της 
προσχώρησης στην πράξη της Γενεύης 
σχετικά µε τη διεθνή καταχώριση 
βιοµηχανικών σχεδίων και υποδειγµάτων 
 

JURI (Ο) 
 

30/01/2006 2005/0274(CNS) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Περίοδοι παραγραφής σε περίπτωση 
σωµατικών βλαβών και θανατηφόρων 
ατυχηµάτων στις διασυνοριακές διαφορές 
 

JURI (Ο) 
 

12/12/2005 2006/2014(INI) 

Kauppi Piia-Noora 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Νανοεπιστήµες και νανοτεχνολογίες: σχέδιο 
δράσης για την Ευρώπη, 2005-2009 

JURI (Γ) 
 

30/01/2006 2006/2004(INI) 

López-Istúriz White 
Antonio (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Έκθεση σχετικά µε τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόµµατα 

JURI (Γ) 
 

12/12/2005 2005/2224(INI) 
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Wallis Diana (ALDE) 
 

Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για την ισότητα ανδρών 
και γυναικών 
 

JURI (Γ) 
 

12/12/2005 2005/0017(COD) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Ταµείο Εγγύησης για τις εξωτερικές δράσεις JURI (Γ) 
 

12/12/2005 2005/0025(CNS) 

Wieland Rainer (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Υπηρεσίες πληρωµής στην εσωτερική αγορά JURI (Γ) 
 

30/01/2006 2005/0245(COD) 

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

Ανταλλαγές πληροφοριών µεταξύ των 
κρατών µελών σχετικά µε το ποινικό µητρώο 

LIBE (Ο) 
 

23/01/2006 2005/0267(CNS) 

Ludford Baroness Sarah 
(ALDE) 
 

Πρόσβαση στο σύστηµα πληροφοριών για τις 
θεωρήσεις (VIS] για αναζήτηση στοιχείων 

LIBE (Ο) 
 

23/01/2006 2005/0232(CNS) 

Brejc Mihael (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Στρατηγική για την απλούστευση του 
ρυθµιστικού περιβάλλοντος 
 

LIBE (Γ) 
 

22/02/2006 2006/2006(INI) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

Συντονισµός ορισµένων διατάξεων των 
κρατών µελών σχετικά µε την τηλεοπτική 
µετάδοση 
 

LIBE (Γ) 
 

22/02/2006 2005/0260(COD) 

Freitas Duarte (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Παράταση του πρωτοκόλλου στη συµφωνία 
αλιείας µε το Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε 

PECH (Ο) 
 

15/02/2006 2005/0249(CNS) 

Maat Albert Jan (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Αλιεία των αποθεµάτων  ευρωπαϊκής 
χωµατίδας και γλώσσας στη Βόρειο 
Θάλασσα 
 

PECH (Ο) 
 

15/02/2006 2006/0002(CNS) 

Varela Suanzes-
Carpegna Daniel (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Συµφωνία εταιρικής σχέσης ΕΚ/Μαρόκου 
στον τοµέα της αλιείας 

PECH (Ο) 
 

15/02/2006 2005/0280(CNS) 

Gklavakis Ioannis 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Κοινοτική πολιτική για το θαλάσσιο 
περιβάλλον 

PECH (Γ) 
 

14/12/2005 2005/0211(COD) 

Miguélez Ramos Rosa 
(PSE) 
 

∆ιοργανική συµφωνία για τη δηµοσιονοµική 
πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας 
του προϋπολογισµού 
 

PECH (Γ) 
 

15/02/2006 2004/2099(ACI) 

Piecyk Willi (PSE) 
 

Κοινοτικό σύστηµα παρακολούθησης της 
κυκλοφορίας των πλοίων και ενηµέρωσης 
 

PECH (Γ) 
 

31/01/2006 2005/0239(COD) 

Evans Jillian 
(Verts/ALE) 
 

Αξιολόγηση και διαχείριση των πληµµυρών REGI (Γ) 
 

22/02/2006 2006/0005(COD) 

Staniszewska Grażyna 
(ALDE) 
 

Συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα 
και κοινοτικό δίκαιο των δηµοσίων 
συµβάσεων και των συµβάσεων 
παραχώρησης 
 

REGI (Γ) 
 

11/07/2005 2006/2043(INI) 

Leichtfried Jörg (PSE) 
 

Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της 
Αεροπορίας 
 

TRAN (Ο)
 

07/02/2006 2005/0228(COD) 
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Bradbourn Philip (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Κοινή επιχείρηση για το ευρωπαϊκό σύστηµα 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 
(SESAR) 

TRAN (Γ) 
 

06/02/2006 2005/0235(CNS) 

Cramer Michael 
(Verts/ALE) 
 

Απαλλαγή 2004: Ευρωπαϊκός Οργανισµός 
για την ασφάλεια στη θάλασσα 

TRAN (Γ) 
 

07/12/2005 2005/2117(DEC) 

Cramer Michael 
(Verts/ALE) 
 

Απαλλαγή 2004: Ευρωπαϊκός Οργανισµός 
Ασφάλειας της Αεροπορίας 

TRAN (Γ) 
 

07/12/2005 2005/2118(DEC) 

Le Rachinel Fernand 
(NI) 
 

Κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 
4056/86 σχετικά µε τις θαλάσσιες µεταφορές 
και τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1/2003 σχετικά µε τις ενδοµεταφορές και τις 
διεθνείς υπηρεσίες θαλάσσιων µεταφορών µε 
ελεύθερα φορτηγά πλοία 

TRAN (Γ) 
 

15/02/2006 2005/0264(CNS) 

Liberadzki Bogusław 
(PSE) 
 

Έγκριση τύπου µηχανοκίνητων οχηµάτων 
όσον αφορά εκποµπές και πρόσβαση σε 
πληροφορίες επισκευής οχηµάτων 

TRAN (Γ) 
 

07/02/2006 2005/0282(COD) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

Προώθηση καθαρών οχηµάτων οδικής 
µεταφοράς 

TRAN (Γ) 
 

01/02/2006 2005/0283(COD) 

 
 

___________________________ 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
Εκθέσεις και Ανακοινώσεις  
 
Θέµα Αρµοδιότητα 

 
΄Εγγραφο 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
Επιτάχυνση της προόδου που σηµειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των 
αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας - Χρηµατοδότηση της ανάπτυξης και 
αποτελεσµατικότητα της βοήθειας 
 

DEVE 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0133 

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για την κατάργηση της απόφασης 2001/131/ΕΚ 
σχετικά µε τον τερµατισµό της διαδικασίας διαβουλεύσεων µε την Αϊτή στο πλαίσιο 
του άρθρου 96 της συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ 
 

DEVE 
 

COM(2005)0367 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών: 
Ηλεκτρονική προσβασιµότητα 

ITRE 
EMPL 
IMCO 
 

COM(2005)0425 

Εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος της Λισαβόνας  Ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:  Η συµβολή των 
φορολογικών και τελωνειακών πολιτικών στη στρατηγική της Λισαβόνας 

ECON 
ITRE 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0532 

Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων 
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου όσον αφορά την 
χρονική κάλυψη της τιµοληψίας στους εναρµονισµένους δείκτες τιµών καταναλωτή 
 

ECON 
IMCO 
 

COM(2005)0539 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Τρίτη δέσµη νοµοθετικών µέτρων υπέρ της θαλάσσιας 
ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

TRAN 
ENVI 
PECH 
JURI 
 

COM(2005)0585 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κονωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών: 
∆ιατάξεις της Επιτροπής για το γενικό σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης “ARGUS” 
 

LIBE 
ENVI 
 

COM(2005)0662 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο: 
΄Εκθεση προόδου σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της Επιτροπής µετά την εκπλήρωση 
της σχετικής εντολής 

AFCO 
BUDG 
CONT 
JURI 
 

COM(2005)0668 

Πράσινο Βιβλίο σχετικά µε τις συγκρούσεις δικαιοδοσίας και την αρχή ne bis in 
idem στις ποινικές διαδικασίες 
 

LIBE 
 

COM(2005)0696 

΄Εκθεση της Επιτροπής προς την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή σχετικά µε 
τις εγγυήσεις που καλύπτονται από τον γενικό προϋπολογισµό, κατάσταση στις 30 
Ιουνίου 2005 

ECON 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0699 

Έκθεση της Επιτροπής: έκθεση σχετικά µε το πρόγραµµα Phare, τα προενταξιακά 
και τα µεταβατικά µέσα - 2004 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0701 



ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

∆ελτίο 13.03.2006 - EL - PE 369.012 

53

 
Θέµα Αρµοδιότητα 

 
΄Εγγραφο 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών: 
Εργαζόµαστε µαζί, εργαζόµαστε καλύτερα: Ένα νέο πλαίσιο για τον ανοικτό 
συντονισµό των πολιτικών κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

EMPL 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2005)0706 

Έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Ανασυγκρότησης 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0710 

Ανακοίνωση της Επιτροπής για την προώθηση της εσωτερικής ναυσιπλοϊας 
“NAIADES” - ΄Ενα Ολοκληρωµένο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ράσης για την 
Εσωτερική Ναυσιπλοΐα 

TRAN 
EMPL 
ENVI 
 

COM(2006)0006 

Έκθεση της Επιτροπής βάσει του άρθρου 34 της απόφασης-πλαισίου του 
Συµβουλίου της 13 Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και τις 
διαδικασίες παράδοσης µεταξύ των κρατών µελών (αναθεωρηµένη έκδοση) 
 

LIBE 
 

COM(2006)0008 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο: Σχέδιο δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο 
εσωτερικού ελέγχου 
 

CONT 
 

COM(2006)0009 

Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά µε ένα κοινοτικό σχέδιο δράσης για την 
προστασία και την καλή µεταχείριση των ζώων 2006-2010 - Στρατηγική βάση για τις 
προτεινόµενες δράσεις 

AGRI 
INTA 
ENVI 
 

COM(2006)0014 

Έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών 
σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 98/49/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 
1998, σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων επικουρικής (συµπληρωµατικής) 
συνταξιοδότησης των µισθωτών και των µη µισθωτών που µετακινούνται εντός της 
Κοινότητας 
 

EMPL 
 

COM(2006)0022 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
Θεµατικό πρόγραµµα για την προαγωγή της δηµοκρατίας και των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων παγκοσµίως στο πλαίσιο των µελλοντικών δηµοσιονοµικών 
προοπτικών (2007-2013) 

AFET 
DEVE 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2006)0023 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο: 
Θεµατικό πρόγραµµα συνεργασίας µε τις εκβιοµηχανισµένες και τις λοιπές υψηλού 
εισοδήµατος χώρες στο πλαίσιο των µελλοντικών δηµοσιονοµικών προοπτικών 
(2007-2013) 

INTA 
AFET 
DEVE 
BUDG 
 

COM(2006)0025 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο: 
Θεµατικό πρόγραµµα για τη συνεργασία µε τρίτες χώρες στους τοµείς της 
µετανάστευσης και του ασύλου 

LIBE 
AFET 
DEVE 
BUDG 
EMPL 
FEMM 
 

COM(2006)0026 

Ανακοίνωση της Επιτροπής : Η πορεία των ∆υτικών Βαλκανίων προς την ΕΕ: 
εδραίωση της σταθερότητας και προώθηση της ευηµερίας 

AFET 
INTA 
 

COM(2006)0027 
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Θέµα Αρµοδιότητα 

 
΄Εγγραφο 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο - ΄Ωρα να 
ανεβάσουµε ταχύτητα - Η νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και την απασχόληση 
- Ανάλυση της κατάστασης ανά χώρα - Παράρτηµα 

ITRE 
ECON 
EMPL 
ENVI 
IMCO 
CULT 
FEMM 
 

COM(2006)0030 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών: 
Εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος της Λισσαβώνας: προώθηση της 
επιχειρηµατικής νοοτροπίας µέσω της εκπαίδευσης και της µάθησης 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2006)0033 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα ITRE 
INTA 
ENVI 
TRAN 
 

COM(2006)0034 

Λευκή Βίβλος - Για µια Ευρωπαϊκή Πολιτική Επικοινωνίας CULT 
LIBE 
AFCO 
 

COM(2006)0035 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών 
σχετικά µε την επανεξέταση της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών ψηφιακής 
διαλογικής τηλεόρασης σύµφωνα µε την ανακοίνωση COM(2004) 541 της 30ής 
Ιουλίου 2004 
 

CULT 
ITRE 
 

COM(2006)0037 

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την 
εφαρµογή των διατάξεων αµοιβαίας συνδροµής στην είσπραξη απαιτήσεων σχετικών 
µε εισφορές, δασµούς, φόρους και άλλα µέτρα 

CONT 
ECON 
IMCO 
 

COM(2006)0043 

Έκθεση της Επιτροπής:  ∆εύτερη έκθεση που στηρίζεται στο άρθρο 14 της 
απόφασης πλαισίου του Συµβουλίου της 28ης Μαΐου 2001, για την καταπολέµηση 
της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα µέσα πληρωµής πλην των 
µετρητών 
 

LIBE 
ECON 
 

COM(2006)0065 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: για 
την ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας - Νέες δοµές, νέες προσεγγίσεις: Βελτίωση 
της ποιότητας των αποφάσεων που λαµβάνονται στο πλαίσιο του Κοινού 
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ασύλου 

LIBE 
AFET 
DEVE 
FEMM 
 

COM(2006)0067 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών : Κανονιστικές ρυθµίσεις και αγορές στις ευρωπαϊκές ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες κατά το 2005 (11η έκθεση) 
 

ITRE 
IMCO 
 

COM(2006)0068 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο : 
Επισκόπηση της πολιτικής περιβάλλοντος το 2005 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2006)0070 
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Θέµα Αρµοδιότητα 

 
΄Εγγραφο 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
Εκπτώσεις που προκύπτουν από ποινικές καταδίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

LIBE 
JURI 
 

COM(2006)0073 

Έκθεση της Επιτροπής: Γενική  Έκθεση 2005 — Τελικό — Οµάδα 1 ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 

SEC(2005)1200 

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για τις 
δαπάνες του ΕΓΤΠΕ - τµήµα Εγγυήσεων - Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 
12/2005 
 

CONT 
AGRI 
 

SEC(2006)0083 

Σχέδιο απόφασης αριθ. 1/2006 της Μικτής Επιτροπής EΚ – Ελβετίας για την 
αντικατάσταση των πινάκων III και IV β) του πρωτοκόλλου αριθ. 2 - Σχέδιο της 
Κοινής Θέσης της Κοινότητας 
 

INTA 
AGRI 
 

SEC(2006)0115 

Σχέδιο απόφασης αριθ. 2/2006 της Μικτής Επιτροπής ΕΚ-Ελβετίας για την 
τροποποίηση του πίνακα I, του πίνακα II, του πίνακα IV γ) και του προσαρτήµατος 
του πίνακα IV του πρωτοκόλλου αριθ. 2  - Σχέδιο της Κοινής Θέσης της Κοινότητας 
 

INTA 
AGRI 
 

SEC(2006)0120 

 
 

________________________ 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
 
13/2006 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε τις κατευθείαν πτήσεις διαµέσου του Πορθµού της Ταϊβάν 

επ’ ευκαιρία της κινεζικής πρωτοχρονιάς 
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2006 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για την εκ νέου έναρξη των απευθείας πτήσεων µεταξύ της 
ηπειρωτικής Κίνας και της Ταϊβάν επ’ ευκαιρία της κινεζικής πρωτοχρονιάς. Τα ενθαρρυντικά µέτρα αυτού του 
είδους συµβάλλουν στην προώθηση του διαλόγου και την αλληλοκατανόηση των µερών. Η ΕΕ ελπίζει ειλικρινώς 
ότι θα βρεθούν τα µέσα µε τα οποία θα µπορέσει να συνεχισθεί αυτή η πορεία. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην ειρήνη και τη σταθερότητα στον Πορθµό της Ταϊβάν, θέµα 
µεγάλης σηµασίας για την περιοχή και πέραν αυτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει την πολιτική της για µια 
ενιαία Κίνα και απευθύνει, για άλλη µια φορά, έκκληση και προς τις δύο πλευρές να αποφύγουν τυχόν δηλώσεις 
και µονοµερείς δράσεις που θα οδηγούσαν σε αναζωπύρωση της έντασης, τις παροτρύνει δε να βρουν τρόπους 
έναρξης εποικοδοµητικού διαλόγου ανοιχτού προς όλα τα αφορώµενα µέρη. 

Υποστηρίζουµε και καλωσορίζουµε κάθε προσπάθεια των µερών να βρεθεί αποδεκτή κοινή βάση συζήτησης. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτως πεπεισµένη ότι το θέµα της Ταϊβάν θα πρέπει να επιλυθεί ειρηνικά µέσω 
διαπραγµατεύσεων µεταξύ των εκατέρωθεν πλευρών. 
 
«Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο, οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία 
της Μολδαβίας, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.» 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να αποτελούν µέρη 
της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 
 

___________________ 
 
18/2006 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τα εγκαίνια της ενιαίας αγοράς της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM) 

Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2006 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να εκφράσει τα συγχαρητήριά της µε την ευκαιρία της επίσηµης τελετής εγκαινίων 
της ενιαίας αγοράς της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM) στις 30 Ιανουαρίου 2006 στο Κίνγκστον της 
Ιαµαϊκής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει θερµά και εκφράζει τη χαρά της για την έναρξη ισχύος του πρώτου 
σταδίου της διαδικασίας δηµιουργίας ενιαίας αγοράς και οικονοµίας της CARICOM (Caribbean Single Market and 
Economy - CSME). 
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H EE θα υποστηρίξει αποφασιστικά την ολοκλήρωση και λειτουργία της CSME, η οποία αποτελεί ουσιώδες 
στοιχείο της περιφερειακής ενοποίησης και σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση της σύναψης µιας συµφωνίας 
οικονοµικής εταιρικής σχέσης µε την ΕΕ.  
 
Η ΕΕ επικροτεί την έναρξη λειτουργίας της συνιστώσας «ενιαία αγορά» της CSME. Στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ΕΕ-Λατινική Αµερική/Καραϊβική και της περιφερειακής συνεργασίας, η εξέλιξη αυτή θα συµβάλει οπωσδήποτε 
στην ενίσχυση και βελτίωση των σηµερινών περιφερειακών θεσµών και πολιτικών, εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο 
αυτό την οµαλή λειτουργία τους. 
 
Η ΕΕ χαιρετίζει επίσης τη δηµιουργία του νέου Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο αποσκοπεί στην 
παροχή ενισχύσεων στις µειονεκτούσες χώρες της CARICOM ώστε να βοηθηθούν όσον αφορά τη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς. 
 
Η ΕΕ είναι πεπεισµένη ότι η περιφερειακή ενοποίηση αποτελεί αποφασιστικής σηµασίας στοιχείο για την 
οικονοµική ανάπτυξη και τις επενδύσεις και, κατά συνέπεια, για τη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. Επιπλέον, 
η δηµιουργία της CSME θα διευκολύνει και θα προωθήσει την οµαλή και σταδιακή ενσωµάτωση της περιοχής 
στην παγκόσµια οικονοµία. 
 
Η ΕΕ, συνδυάζοντας τις εµπορικές σχέσεις µε την ουσιαστική οικονοµική και αναπτυξιακή συνεργασία, θα 
εξακολουθήσει από την πλευρά της να βοηθά και να στηρίζει τους εταίρους της τής Καραϊβικής ώστε να 
εκµεταλλευθούν τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες παγκόσµιες προκλήσεις. 
 
Η ΕΕ ευελπιστεί στην περαιτέρω επέκταση και ανάπτυξη της CSME. 
 
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. 

 
____________________ 

 
 
24/2006 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε την ανακοίνωση του τόπου και της ηµεροµηνίας διεξαγωγής της συνεδρίασης  

του Κοινοβουλίου της Σοµαλίας 
Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2006 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την ανακοίνωση στην οποία προέβη ο Πρόεδρος του σοµαλικού µεταβατικού 
οµοσπονδιακού Κοινοβουλίου στις 30 Ιανουαρίου 2006, παρουσία του Προέδρου της Σοµαλικής ∆ηµοκρατίας, 
σύµφωνα µε την οποία η έκτακτη συνεδρίαση του σοµαλικού Κοινοβουλίου θα πραγµατοποιηθεί στην Baidoa από 
τις 26 Φεβρουαρίου 2006. 
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Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δέσµευση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και του Προέδρου του 
Κοινοβουλίου να υλοποιήσουν τη δήλωση του Άντεν εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας και απευθύνει νέα 
έκκληση σε όλα τα µέλη του µεταβατικού οµοσπονδιακού Κοινοβουλίου και της µεταβατικής κυβέρνησης να  
 
καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να υποστηρίξουν ενεργά και σταθερά την υλοποίηση των ανακοινωθέντων, 
καθώς και να συνεργαστούν ώστε να εξασφαλίσουν τις συνθήκες οµαλού πολιτικού κλίµατος και ασφάλειας που 
είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή της κοινοβουλευτικής συνεδρίασης. 
 
Η ΕΕ επιβεβαιώνει την προθυµία της να συµβάλει υλικοτεχνικά και οικονοµικά, όταν και όπως χρειαστεί, στην 
προπαρασκευή της έκτακτης κοινοβουλευτικής συνεδρίασης και των εργασιών του Κοινοβουλίου στη Σοµαλία. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία* και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο, οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία 
της Μολδαβίας προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να αποτελούν µέρος της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
___________________ 

 
 
25/2006 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε την ανακοίνωση των επικυρωµένων αποτελεσµάτων των εκλογών 

της 15ης ∆εκεµβρίου 2005 στο Ιράκ 
Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2006 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την ανακοίνωση των επικυρωµένων αποτελεσµάτων των 
εκλογών της 15ης ∆εκεµβρίου 2005 στο Ιράκ, στην οποία προέβη η Ανεξάρτητη Εφορευτική Επιτροπή. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτίει φόρο τιµής στο θάρρος του ιρακινού λαού που επέδειξε µεγάλη αποφασιστικότητα 
συµµετέχοντας στις εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει το σηµαντικό ρόλο της Ανεξάρτητης Εφορευτικής 
Επιτροπής του Ιράκ και της Αποστολής Αρωγής των Ηνωµένων Εθνών προς το Ιράκ για την επιτυχή διεξαγωγή 
των εκλογών αυτών. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τον ταχύ σχηµατισµό µιας νέας, συνταγµατικά εκλεγµένης και αληθινά 
αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης, χωρίς αποκλεισµούς, που να λαµβάνει υπόψη της την ανάγκη ευρείας 
συµµετοχής όλων των πολιτικών οµάδων που είναι προσηλωµένες στην επίτευξη των στόχων τους µε ειρηνικά και 
δηµοκρατικά µέσα. 
 
Όπως δηλώνεται στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 30ης-31ης Ιανουαρίου 2006, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
επιβεβαιώνει την προθυµία της να υποστηρίξει τον ιρακινό λαό προκειµένου να διευρυνθεί περαιτέρω η συναίνεση 
σχετικά µε το µέλλον της χώρας, µεταξύ άλλων και µέσω µιας εκτεταµένης και διαφανούς αναθεώρησης του 
συντάγµατος.  
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Η ΕΕ καλεί τη διεθνή κοινότητα να υποστηρίξει τη νέα ιρακινή κυβέρνηση και το Συµβούλιο των Αντιπροσώπων. 
Προς τούτο, το Συµβούλιο υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες της Αραβικής Ένωσης να συγκαλέσει διάσκεψη 
εθνικής συνεννόησης στις αρχές του 2006. Το Συµβούλιο διατηρεί τη δέσµευσή του να υποστηρίξει την πολιτική 
µετάβαση του Ιράκ καθώς και την οικονοµική και κοινωνική του ανασυγκρότηση.  
 
Υπενθυµίζει την υποστήριξη που ήδη παρέχει µέσω της ενοποιηµένης αποστολής της ΕΕ για την επιβολή του 
κράτους δικαίου στο Ιράκ (EUJUST LEX), καθώς και µέσω της υποστήριξης προς την πολιτική διαδικασία και τη 
βελτίωση της παροχής βασικών υπηρεσιών. ∆ιατηρεί επίσης τη δέσµευσή του να διεξάγει τακτικό πολιτικό 
διάλογο µε το Ιράκ σύµφωνα µε την κοινή δήλωση ΕΕ-Ιράκ και να δροµολογήσει συµβατικές σχέσεις µε το Ιράκ. 
 
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. 
 

_____________________ 
 
 

 
26/2006 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε τη συµφωνία µεταξύ Τσάντ και Σουδάν 

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2006 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τη συµφωνία που υπέγραψαν οι Πρόεδροι του Τσάντ και του Σουδάν, στις 8 
Φεβρουαρίου 2006, κατά τη Σύσκεψη Κορυφής που έγινε στην Τρίπολη υπό την προεδρία του Προέδρου της 
Αφρικανικής Ένωσης, κ. Denis Sassou N'guesso, και του ηγέτη της Λιβύης, κ. Muammar Al Kaddafi. 
 
Μετά τις εντάσεις που ακολούθησαν την επίθεση τσαντιανών ανταρτών στην πόλη Adre, στις 18 ∆εκεµβρίου 
2005, η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει αυτή τη συµφωνία ως ένα σηµαντικό βήµα προς την αποκατάσταση κλίµατος 
εµπιστοσύνης και συνεργασίας µεταξύ των δύο χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση και στα δύο 
µέρη να τηρήσουν αυτή τη συµφωνία, και ιδίως τη δέσµευσή τους να µη δέχονται, αντιστοίχως, στο έδαφός τους 
την παραµονή εξεγερµένων στοιχείων του άλλου µέρους. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει επίσης τη ∆ιακήρυξη της Τρίπολης σχετικά µε την κατάσταση µεταξύ Τσαντ και 
Σουδάν, ως έκφραση της θέλησης των χωρών της περιοχής να παρακολουθούν το θέµα και να υποστηρίζουν την 
εφαρµογή της συµφωνίας. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι η συµφωνία θα συµβάλει στην πρόοδο των συνεχιζόµενων συνοµιλιών της Abuja, 
µε στόχο να επιτευχθεί σύντοµα επίλυση της σύγκρουσης στο Νταρφούρ. 
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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 

 
____________________ 

 
 
28/2006 
 

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε το δηµοψήφισµα στο Μαυροβούνιο 

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2006 
 
Υπενθυµίζοντας τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου ΓΥΕΣ της 30ής Ιανουαρίου2006, η ΕΕ χαιρετίζει την πρόοδο 
που πραγµατοποίησαν η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση στη βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου για το 
δηµοψήφισµα το Μαυροβούνιο. 
 
Η ΕΕ καλεί όλα τα µέρη να εξακολουθήσουν να συµµετέχουν εποικοδοµητικά στη διαδικασία και να 
συνεργασθούν µε τον Προσωπικό Αντιπρόσωπο του ΥΕ κ. Miroslav Lajcak προκειµένου να συµφωνήσουν επίσης 
όσον αφορά την απαίτηση της πλειοψηφίας, την ηµεροµηνία και την ερώτηση του δηµοψηφίσµατος. Στα πλαίσιο 
αυτό, η ΕΕ υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες του Πρέσβη κ. Lajcak. 

 
_______________________ 

 
 
29/2006 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τη διάλυση 
από το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Λευκορωσίας 

της Ένωσης συλλόγων νέων και παιδιών «RADA» 
Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2006 

 
Η ΕΕ πληροφορήθηκε µε µεγάλη της λύπη την απόφαση του Ανώτατου ∆ικαστηρίου της ∆ηµοκρατίας της 
Λευκορωσίας να διαλύσει την ένωση των συλλόγων νέων και παιδιών «RADA». Η απόφαση αυτή συνιστά νέο 
πλήγµα κατά της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών στη Λευκορωσία. 
 
Η «RADA» είχε δηµιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο σχέσεων µε διάφορες οργανώσεις νέων της Ευρώπης, το οποίο 
χρησίµευε ως σηµείο επαφής όχι µόνον για τις ΜΚΟ των γειτονικών χωρών, αλλά και για πολλούς ευρωπαίους 
εταίρους στη Λευκορωσία. Στις δραστηριότητές της ήταν η προσπάθεια προώθησης των αρχών της Ευρωπαϊκής 
πολιτικής για τη νεολαία. Η «RADA» αποτελούσε επίσης µέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουµ για τη Νεολαία. 
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Η ΕΕ επιθυµεί να υπενθυµίσει ότι τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών στη ∆ηµοκρατία της 
Λευκορωσίας, καθώς και της διατήρησης προσωπικών σχέσεων µε τους ευρωπαίους εταίρους. Ουσιαστικό 
στοιχείο της πολιτικής µας είναι η προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας στους κόλπους της νεολαίας της 
Ευρώπης, ιδιαιτέρως µεταξύ γειτόνων. 
 
Η ΕΕ καλεί τις αρµόδιες αρχές της Λευκορωσίας να επανεξετάσουν την απόφαση αυτή η οποία οδήγησε στη 
διάλυση της «RADA». 
 
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, οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, 
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 αποτελούν µέρος της 
διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
____________________ 

 
 
30/2006 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε τις πρόσφατες εξελίξεις στη Γεωργία - Νότια Οσσετία 

Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2006 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει το Ψήφισµα του Γεωργιανού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά 
µε τη Νότια Οσσετία, την ειρηνευτική διαδικασία και τη δράση της ειρηνευτικής δύναµης υπό ρωσική διοίκηση. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει ότι υποστηρίζει την ειρηνική επίλυση των εδαφικών διαφορών στη Γεωργία, µε 
βάση το σεβασµό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας εντός των διεθνώς 
αναγνωρισµένων συνόρων της. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα µέρη να αποφύγουν τη µονοµερή δράση και να εξεύρουν λυσιτελή προσέγγιση 
προκειµένου να καταστεί αποτελεσµατικότερη η διατήρηση της ειρήνης στη νότια Οσσετία. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επισηµαίνει την ανάγκη εποικοδοµητικής ανταλλαγής απόψεων µεταξύ των ενδιαφεροµένων 
διεθνών φορέων στην περιοχή, συµπεριλαµβανοµένων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
ΟΑΣΕ, όσον αφορά ενδεχόµενες περαιτέρω προσπάθειες οι οποίες θα συµβάλουν στη δηµιουργία µηχανισµών 
ειρηνικής διευθέτησης στη Νότια Οσσετία. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών διαπραγµάτευσης. Οι 
εργασίες της Μικτής Επιτροπής Ελέγχου (ΜΕΕ) θα πρέπει να εκτιµώνται µε βάση την ταχεία εφαρµογή όλων των 
εκκρεµών συµφωνιών οι οποίες έχουν ήδη συναφθεί και ιδίως την έναρξη της αποστρατικοποίησης. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά λύπη της για τη µαταίωση της συνεδρίασης υψηλού επιπέδου της ΜΕΕ, η 
οποία είχε προγραµµατισθεί να διεξαχθεί στη Βιέννη (20-21 Φεβρουαρίου) και καλεί τα µέρη να επαναλάβουν το 
διάλογο το ταχύτερο δυνατό. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την υποστήριξή της στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την 
ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης και, µετά τις αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου του ΟΑΣΕ, στη 
Λιουµπλιάνα, τον ∆εκέµβριο του 2005, την πεποίθησή της ότι το Ειρηνευτικό Σχέδιο το οποίο εδράζεται στις 
πρωτοβουλίες του Προέδρου της Γεωργίας και παρουσιάσθηκε στην 59η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωµένων Εθνών θα αποτελέσει τη βάση για την ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να συµβάλει ενεργά, µεταξύ άλλων συµµετέχοντας σε κάθε 
σχετικό φόρουµ, στην επίσπευση της διαδικασίας αποστρατικοποίησης και εν γένει διευθέτησης της σύγκρουσης, 
η οποία καθυστερεί επί µακρόν. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επισηµαίνει την αξία της δέσµευσης της γεωργιανής ηγεσίας για πολιτικές και οικονοµικές 
µεταρρυθµίσεις, µε βάση το σεβασµό των δηµοκρατικών αξιών, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων των εθνοτικών µειονοτήτων. 
 
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. 

____________________ 
 
 
31/2006 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έπειτα από τις προεδρικές εκλογές στην Αϊτή 

Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2006 
 

Παραπέµποντας στην προκαταρκτική δήλωση της αποστολής παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εκλογές, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την ήρεµη διεξαγωγή των προεδρικών και βουλευτικών 
εκλογών της 7ης Φεβρουαρίου και σηµειώνει ότι οι εκλογές αποτέλεσαν σηµαντική πρόοδο στη δηµοκρατική 
διαδικασία. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει το υψηλό ποσοστό συµµετοχής και την προσήλωση του λαού της Αϊτής στην 
άσκηση του δηµοκρατικού δικαιώµατος της επιλογής των µελλοντικών αρχηγών του, παρά τα µείζονα 
υλικοτεχνικά προβλήµατα στη διοργάνωση της ψηφοφορίας. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για το ότι έγινε ένα σηµαντικό βήµα στην υλοποίηση της 
διαδικασίας µετάβασης στη δηµοκρατία. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. René Préval για το νέο αξίωµά του και 
επαναλαµβάνει τη δέσµευσή της να σταθεί στο πλευρό του λαού και των αρχών για την ανασυγκρότηση και 
ανάπτυξη της Αϊτής. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζει τη σηµασία του δεύτερου γύρου των βουλευτικών εκλογών και ελπίζει ότι η 
επιτυχία του θα επιτρέψει την παγίωση του κράτους δικαίου και την ολοκλήρωση της συγκρότησης ισχυρών και 
σταθερών θεσµών, που θα µπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στο ρόλο που τους αναγνωρίζει το σύνταγµα. 
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Τη στιγµή που η Αϊτή εισέρχεται σε µια νέα φάση της ιστορίας της, είναι θεµελιώδες όλες οι πολιτικές και 
κοινωνικές δυνάµεις να συνδιαλέγονται, σε πνεύµα εθνικής συµφιλίωσης, µε σκοπό την εξασφάλιση της πολιτικής, 
οικονοµικής και κοινωνικής σταθερότητας που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της χώρας. 
 
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. 

 
______________________ 

 
 
 
32/2006 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
η οποία προτρέπει στη διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων  

µε στόχο την επίτευξη ανθρωπιστικής συµφωνίας στην Κολοµβία 
Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2006 

 
 
Με την ευκαιρία της τέταρτης επετείου της παράνοµης κατακράτησης της κας Ingrid Betancourt και έπειτα από το 
θάνατο ενός από τους οµήρους των Επαναστατικών Ένοπλων ∆υνάµεων της Κολοµβίας (FARC), ο οποίος 
εκρατείτο ως όµηρος για περισσότερα από επτά έτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της για το δράµα που 
ζουν οι κρατούµενοι ως όµηροι στην Κολοµβία, και το οποίο συγκεντρώνει για µία ακόµη φορά την προσοχή και 
την αποδοκιµασία της διεθνούς κοινότητας. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειληµµένα δηλώσει µε τον πλέον έντονο τρόπο ότι καταδικάζει απόλυτα τη 
βάναυση και απάνθρωπη πρακτική της απαγωγής οµήρων, οπουδήποτε και αν αυτό συµβαίνει. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την ανάγκη να συναφθεί ανθρωπιστική συµφωνία και πιστεύει ότι τα γεγονότα 
αυτά καταδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη να επιδιωχθεί διάλογος που να καταστήσει δυνατή τη σύναψη της 
συµφωνίας. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχθηκε µε ελπίδα την πρόταση που παρουσίασαν η Ισπανία, η Γαλλία και η Ελβετία στο 
τέλος του περασµένου έτους προκειµένου να βρεθεί ένας τόπος όπου θα µπορούσε να αρχίσει η διεξαγωγή αυτού 
του διαλόγου. Υποστηρίζοντας πλήρως αυτήν την πρωτοβουλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση πληροφορήθηκε µε 
ικανοποίηση τη θετική αντίδραση των κολοµβιανών αρχών σε αυτήν την πρόταση. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλες τις παράνοµες ένοπλες οµάδες στην Κολοµβία να ελευθερώσουν τάχιστα όλους 
τους κρατουµένους και να εγκαταλείψουν την πρακτική των απαγωγών και της κράτησης οµήρων. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση καλεί ειδικότερα τις FARC να αντιδράσουν µε εποικοδοµητικό τρόπο στην πρόταση αυτή για τη σύναψη 
ανθρωπιστικής συµφωνίας. 
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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 Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία 
και Μαυροβούνιο, οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_____________________ 

 
 
33/2006/αναθ.2 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την επανάληψη των απ'ευθείας συνοµιλιών 

µεταξύ κινεζικής κυβέρνησης και απεσταλµένων του ∆αλάι Λάµα 
Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2006 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την άφιξη στην Κίνα, στις 14 Φεβρουαρίου, αντιπροσωπείας απεσταλµένων του 
∆αλάι Λάµα η οποία θα διεξαγάγει πέµπτο γύρο συνοµιλιών µε την κινεζική κυβέρνηση. 
 
Η ΕΕ υποστηρίζει µε σθένος τον διάλογο αυτόν και ελπίζει ότι οι δύο πλευρές θα είναι πρόθυµες να συζητήσουν 
µε καλή πίστη διάφορα θέµατα ουσίας, ούτως ώστε να εξευρεθούν ρεαλιστικές λύσεις δυνάµενες να συντελέσουν 
σε ειρηνικό και βιώσιµο διακανονισµό για το Θιβέτ µε συµφωνία και των δύο πλευρών. 
 
Oι 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. 

 
______________________ 

 
 
34/2006 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την απονοµή του βραβείου Olof Palme 2005 στην Daw Aung San Suu Kyi 
Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2006 

 
Επί τη ευκαιρία της σηµερινής απονοµής του βραβείου Olof Palme 2005 στην Daw Aung San Suu Kyi, ως 
αναγνώριση του ειρηνικού και αδιάκοπου αγώνα της υπέρ της δηµοκρατίας και των δικαιωµάτων του ανθρώπου 
στην Βιρµανία/Μιανµάρ, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά λύπη της για το ότι η Aung San Suu Kyi, 
στερούµενη ελευθερίας, δεν θα µπορέσει να παραλάβει αυτοπροσώπως το εν λόγω βραβείο. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει επείγουσα έκκληση στο Συµβούλιο για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη (SPDC) να 
απελευθερώσει πάραυτα την Aung San Suu Kyi και όλους τους άλλους πολιτικούς κρατούµενους. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει βαθύτατα ανήσυχη για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην 
Βιρµανία/Μιανµάρ και υπενθυµίζει ότι έχει αναλάβει τη δέσµευση να στηρίξει την εθνική συµφιλίωση, τον 
σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και τη δηµοκρατία στη Βιρµανία/Μιανµάρ. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί για µια ακόµη φορά το SPDC να αρχίσει ειλικρινή διάλογο µε τον Εθνικό Σύνδεσµο 
για τη ∆ηµοκρατία και µε τους εκπροσώπους των διαφόρων εθνοτήτων. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσµευση να ανταποκριθεί στις ανάγκες του φτωχότερου 
τµήµατος του πληθυσµού στη Βιρµανία/Μιανµάρ, ιδίως στους τοµείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της τοπικής 
ανάπτυξης. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία* και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο, οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία 
της Μολδαβίας, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_______________________ 

 
 
 
35/2006 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την ανατίναξη του τεµένους του Ιµάµη Αλί αλ Χάντι στη Σαµάρα 

Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2006 
 

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση καταδικάζει την εγκληµατική και βέβηλη ανατίναξη του τεµένους του Ιµάµη Αλί αλ Χάντι 
στη Σαµάρα στις 22 Φεβρουαρίου, η οποία προκάλεσε σεκταριστική βία υπονοµεύοντας την ειρήνη και 
σταθερότητα θέτοντας σε κίνδυνο την πολιτική διαδικασία στο Ιράκ. 
 
Η φρικτή αυτή επίθεση σε ένα από τους ιερότερους σιιτικούς θρησκευτικούς χώρους στο Ιράκ, που δεν είναι µόνο 
ένας ιερός χώρος για τους σιίτες προσκυνητές αλλά και µέρος της εθνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς όλων των 
Ιρακινών, καθώς και οι θάνατοι που προκλήθησαν από τα αντίποινα που ακολούθησαν καταδεικνύουν την ανάγκη 
να επιδειχθεί κατεπειγόντως η µέγιστη δυνατή σύνεση από όλες τις κοινότητες του Ιράκ. 
 
Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τις εκκλήσεις των ιρακινών πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών 
να επιδειχθεί σύνεση και να αποφευχθούν αντίποινα και παρακινεί τους Ιρακινούς να συσπειρωθούν σε πνεύµα 
διαλόγου και αµοιβαίου σεβασµού, ως προϋπόθεση για την εθνική συµφιλίωση. 
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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 Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο, οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία 
της Μολδαβίας, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν 
στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
______________________ 

 
36/2006/αναθ.1 
 

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

Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2006 
 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι η ψηφοφορία κατά τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές 
στην Ουγκάντα στις 23 Φεβρουαρίου 2006 διεξήχθη, γενικά, µε ειρηνικό τρόπο και µε σηµαντικό ποσοστό 
συµµετοχής. Χαιρετίζουµε την καλή, γενικά, οργάνωση των εκλογών από την εκλογική επιτροπή. 
 
Οι εκλογές αυτές αποτελούν σηµαντικό επίτευγµα όσον αφορά την επάνοδο της Ουγκάντα στην πολυκοµµατική 
δηµοκρατία.  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον λαό της Ουγκάντα ο οποίος επέδειξε σαφή προσήλωση στη δηµοκρατία. 
Ωστόσο, εκφράζουµε τη λύπη µας για την ύπαρξη διαφορετικών µέτρων και σταθµών στο πλαίσιο της εκλογικής 
διαδικασίας όσον αφορά τη µετάβαση από το «Κίνηµα» στο πολυκοµµατικό σύστηµα. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλους τους ενδιαφεροµένους, και ιδίως τους υποψηφίους, τα κόµµατα και τους 
οπαδούς τους, να λάβουν υπεύθυνη στάση και να συµµορφωθούν προς τις συνταγµατικές διαδικασίες. 
 
 
Η Αποστολή της ΕΕ για την Παρακολούθηση των Εκλογών θα παραµείνει στην Ουγκάντα για να παρακολουθήσει 
όλες τις λοιπές πτυχές της εκλογικής διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχόµενων καταγγελιών και 
ενστάσεων. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει εκ νέου την πρόθεσή της να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουγκάντα στις 
προσπάθειές της για την ενίσχυση της δηµοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου. 
 
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 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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38/2006/αναθ. 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
σχετικά µε την απόφαση του ταϊβανού ηγέτη  

όσον αφορά το Εθνικό Συµβούλιο Ενοποίησης (NUC) 
Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2006 

 
Η ΕΕ αποδίδει µεγάλη σηµασία στην ειρήνη και τη σταθερότητα στα στενά της Ταϊβάν, τα οποία είναι σηµαντικά 
για την περιοχή καθώς και επέκεινα. Η ΕΕ παρακίνησε επανειληµµένα, σε προηγούµενες περιπτώσεις, τα δύο µέρη 
να απόσχουν ενεργειών που θα µπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις. 
 
Ως εκ τούτου, η ΕΕ σηµειώνει µε ανησυχία την ανακοίνωση στην οποία προέβη ο ταϊβανός ηγέτης, κ. Chen Shui-
bian, σύµφωνα µε την οποία το Εθνικό Συµβούλιο Ενοποίησης θα πάψει να λειτουργεί και δεν θα εφαρµόζονται 
πλέον οι κατευθυντήριες γραµµές του. Η απόφαση αυτή δεν συµβάλλει στη διατήρηση της σταθερότητας και στην 
ειρηνική ανάπτυξη των στενών της Ταϊβάν. 
 
Ταυτόχρονα, η ΕΕ καθησυχάζεται από το γεγονός ότι η Ταϊβάν επιβεβαιώνει προηγούµενες δεσµεύσεις καθώς και 
την πρόθεσή της να µην προβεί σε µεταβολή του status quo. Η ΕΕ παρακινεί τα δύο µέρη να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες µε στόχο την προαγωγή του διαλόγου, την έµπρακτη συνεργασία και την εγκαθίδρυση κλίµατος 
αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Η ΕΕ είναι απόλυτα πεπεισµένη ότι το ζήτηµα της Ταϊβάν θα πρέπει να επιλυθεί µέσω 
διαπραγµατεύσεων µεταξύ των εκατέρωθεν των στενών της Ταϊβάν ενδιαφεροµένων µερών. 
 
«Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία* και πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, και οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και 
Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς 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. 

 
_____________________ 

 
 
 
39/2006 
 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την εναρκτήρια συνεδρίαση του 

µεταβατικού Οµοσπονδιακού Κοινοβουλίου της Σοµαλίας 
Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2006 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) χαιρετίζει ολόψυχα την εναρκτήρια έκτακτη συνεδρίαση του µεταβατικού 
Οµοσπονδιακού Κοινοβουλίου που θα πραγµατοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου στη Baidoa. Η ΕΕ συγχαίρει τους 
αρχηγούς των µεταβατικών οµοσπονδιακών θεσµικών οργάνων για το θάρρος που επέδειξαν µε τη σύναψη 
συµφωνίας που διευκολύνει τη διεξαγωγή της συνεδρίασης αυτής και διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι κατόρθωσαν 
να θέσουν σε εφαρµογή τη συµφωνία αυτή υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. 
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Η ΕΕ την εκλαµβάνει ως απόδειξη της πραγµατικής βούλησης για τη συµµετοχή όλων των µερών και την 
εγκαθίδρυση δηµοκρατικών πρακτικών κατά τη διακυβέρνηση της Σοµαλίας και καλεί όλα τα µέλη του 
µεταβατικού Οµοσπονδιακού Κοινοβουλίου να εργασθούν εποικοδοµητικά και χωρίς αποκλεισµούς. 
 
Η ΕΕ χαιρετίζει τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας στην πόλη, καλεί όλα τα µέρη να συνεχίσουν τις 
προσπάθειές τους προς την κατεύθυνση αυτή και ευελπιστεί ότι θα υπάρξει ευρεία συµφωνία όσον αφορά το 
Εθνικό Σχέδιο Ασφάλειας και Σταθεροποίησης. 
 
Η ΕΕ επαναλαµβάνει τη σταθερή της πρόθεση να συνεχίσει να προσφέρει πολιτική ηθική και υλική στήριξη κατά 
τη µεταβατική περίοδο χάρις στα µεταβατικά οµοσπονδιακά θεσµικά όργανα. 
 
Ωστόσο, η ΕΕ καταδικάζει σθεναρά τη χρήση βίας στο Mogadiscio για την επίλυση διαφορών και εκφράζει την 
ανησυχία της για τις µάχες που διεξάχθηκαν πρόσφατα στην πρωτεύουσα µε πολλά θύµατα ιδίως µεταξύ των 
αµάχων.  
 
 
Η ΕΕ εκφράζει τη συµπαράστασή της στα θύµατα και στις οικογένειές τους και καλεί τα µέρη να επιδείξουν 
αυτοσυγκράτηση και να δεσµευθούν για την επίλυση των διαφορών τους µε ειρηνικά µέσα. 
 
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. 

 
______________________ 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 19ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 
 
 

 
 
Οι γνωµοδοτήσεις της ΕΟΚΕ είναι διαθέσιµες σε πλήρη µορφή στις επίσηµες γλώσσες 
στην ιστοθέση της ΕΟΚΕ στην ακόλουθη διεύθυνση: 
 

http://www.esc.eu.int (κάνετε κλικ στο "Documents") 
 
 

 
 
Στη σύνοδο ολοµέλειας παρέστη ο κ. Martin BARTENSTEIN, Οµοσπονδιακός Υπουργός Οικονοµικών και 
Εργασίας της Αυστρίας, εξ ονόµατος της προεδρίας του Συµβουλίου, ο οποίος παρενέβη σχετικά µε το θέµα των 
προτεραιοτήτων του προγράµµατος της αυστριακής προεδρίας. 
 
 
1.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 
• Θεµελιώδη δικαιώµατα και δικαιοσύνη 

– Εισηγήτρια : κα KING (Εργοδότες – UK) 
 

− Σχετ. : COM(2005) 122 τελικό – 2005/0037 (COD) – 2005/038 (CNS) – 2005/0040 (COD) – CESE 32/2006 
 
− Κύρια σηµεία : 

 
Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι η έλλειψη ισορροπίας µεταξύ των τριών διαστάσεων, της ελευθερίας, της ασφάλειας και της 
δικαιοσύνης, αντικατοπτρίζεται και στις δηµοσιονοµικές προοπτικές, δεδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος του 
προϋπολογισµού διατίθεται για την ασφάλεια. 
 
Η ΕΟΚΕ δεν είναι βέβαιη ότι κατά την κατάρτιση της πρότασης της Επιτροπής λήφθηκε δεόντως υπόψη στόχος 
της τήρησης των αρχών της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης ΕΚ, διότι δεν φαίνεται 
να υπάρχει ικανοποιητική αναγνώριση των περιοχών τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οποίων 
αντιµετωπίζονται καλύτερα στο εθνικό, περιφερειακό ή/και τοπικό επίπεδο, σε συνεργασία µε τους 
αντίστοιχους κοινωνικούς εταίρους. 
 
Η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να αναληφθεί πιο συντονισµένη δράση για την καταπολέµηση των φυλετικών 
διακρίσεων, της ξενοφοβίας και του αντισηµιτισµού και συνιστά την παροχή µεγαλύτερης στήριξης σε 
διαθρησκευτικές και πολυπολιτισµικές µορφές διαλόγου για την καταπολέµηση των εν λόγω φαινοµένων. Η 
ΕΟΚΕ συνιστά να προστεθεί στα ανωτέρω και η ισλαµοφοβία, κατά τρόπο ώστε να προβληθεί περαιτέρω η 
ανάγκη αντιµετώπισης αυτής της ιδιαίτερης µορφής ρατσισµού, όπου ο πολιτισµός διασταυρώνεται µε τη 
θρησκεία. 
 

http://www.cese.europa.eu
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Τέλος, υπάρχει κίνδυνος να υποβαθµισθεί η σηµασία του ζητήµατος της βίας και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης 
παιδιών, νέων ατόµων και γυναικών, καθώς το ζήτηµα αυτό συνδυάζεται µε την καταπολέµηση της χρήσης και της 
διακίνησης ναρκωτικών και, κυρίως, επειδή η κατανοµή των πόρων του εν λόγω προϋπολογισµού µεταξύ των 
προγραµµάτων δεν έχει ακόµη επικυρωθεί. Η ΕΟΚΕ συνιστά να οριστεί ένας ξεχωριστός στόχος και να 
προβλεφθεί µια ειδική γραµµή του προϋπολογισµού για την καταπολέµηση της βίας. 
 
 
− Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην : κα Susanne Johansson 
− (Τηλ.: 00 32 2 546 84 77 - ηλεκτρονική διεύθυνση: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 
2.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
• Αειφόρος ανάπτυξη - κλιµατικές αλλαγές 
– Εισηγητής : κ. KALLIO (∆ιάφορες δραστηριότητες – FI) 
 Σχετ. : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 33/2006 

 
– Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι Ένωση πρέπει να βελτιώσει σηµαντικά τα µέτρα για την καταπολέµηση των 
κλιµατικών αλλαγών και να αρχίσει τη χάραξη της κατάλληλης στρατηγικής για την προσαρµογή των 
διαφόρων τοµέων της πολιτικής. Η Ένωση µπορεί να συµβάλει στο έργο της τοµεακής προσαρµογής 
µε τον ορθό συντονισµό και µε την στήριξη των διεθνών συµφωνιών, πράγµα που θα ενισχύσει το 
έργο σε παγκόσµιο επίπεδο. 
 
Οι δραστηριότητες της υπαίθρου, η γεωργία, η δασοκοµία αλλά και η αλιεία ευθύνονται για πολύ λίγες 
εκποµπές αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου και, για τον λόγο αυτό, οι τοµείς αυτοί έχουν 
αγνοηθεί από την κοινοτική πολιτική για τις κλιµατικές αλλαγές. Συνεπώς, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι είναι σηµαντικό 
να προετοιµάσει η Ένωση το έδαφος για δράσεις προσαρµογής και σε αυτούς τους τοµείς. 
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι : 
 
− είναι σηµαντικό να ερευνηθούν οι επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών στις δραστηριότητες της υπαίθρου 
− κατά το σχεδιασµό της µελλοντικής κοινοτικής πολιτικής για τη γεωργία, τις ενισχύσεις, την παραγωγή, το 

εµπόριο και την ενέργεια, πρέπει να ληφθούν συγκεκριµένα υπόψη οι απρόβλεπτοι παράγοντες των 
κλιµατικών αλλαγών 

− στην πολιτική αλιείας πρέπει να επιταχυνθεί η εκτίµηση των αλλαγών που συντελούνται για την 
προσαρµογή της δραστηριότητας αυτής στις αλλαγές που έχουν επέλθει στους υδάτινους πόρους και τις 
συνθήκες αλιείας 

− η σηµασία των δασών για τη συγκράτηση των κλιµατικών αλλαγών πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη· 
θεωρείται, επίσης, σηµαντικό να αυξηθεί η αναδάσωση τόσο στην ΕΕ όσο και διεθνώς. 

 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητο να αυξήσει η Ένωση σηµαντικά τους πόρους για την έρευνα για την ανάλυση των 
κλιµατικών αλλαγών και των πολιτικών προσαρµογής και την υλοποίηση προγραµµάτων ασφαλείας. Τούτο 
αφορά ιδιαίτερα τις δραστηριότητες που βασίζονται στους φυσικούς πόρους. 
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά να ξεκινήσει η Επιτροπή ευρεία εκστρατεία ενηµέρωσης και εκπαίδευσης τόσο στα κράτη 
µέλη της όσο και σε διεθνές επίπεδο, προκειµένου να ευαισθητοποιηθούν τόσο η κοινωνία των πολιτών όσο και 
οι πολιτικοί φορείς λήψεως αποφάσεων. Με τον τρόπο αυτό, θα επιταχυνθεί η προετοιµασία και η εφαρµογή 
στρατηγικών προσαρµογής στις κλιµατικές αλλαγές. 
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– Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην : κα Yvette Azzopardi  
 (Τηλ. : 00 32 2 546 98 18 – ηλεκτρονική διεύθυνση : yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 
 
3.  ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
• Ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικοµανίας (αναδιατύπωση) 
− Εισηγητής : κ. OLSSON (∆ιάφορες δραστηριότητες – SE) 

 
− Σχετ.: COM(2005) 399 τελικό – 2005/0166 COD – CESE  44/2006 
 
− Κύρια σηµεία : 
 
− Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται µε θέµατα ναρκωτικών 

πρέπει να συµµετέχουν στις εργασίες του ΕΚΠΝΤ. 
 
− Η ΕΟΚΕ επικροτεί την αλλαγή νοµικής βάσης της πρότασης κανονισµού. Μια πραγµατική διαβούλευση µε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην περίπτωση αυτή έχει φυσικά σχέση και µε την διασφάλιση της ενηµέρωσης του 
κοινού από τις αρχές. Σύµφωνα µε τη νέα πρόταση, το Κοινοβούλιο διαδραµατίζει µεγαλύτερο ρόλο, µεταξύ 
άλλων στο διορισµό δύο ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων στο διοικητικό συµβούλιο που να έχουν ειδικές 
ικανότητες στον τοµέα των ναρκωτικών. Η ΕΟΚΕ συνιστά θερµά να προέρχονται οι δύο ανεξάρτητοι 
εµπειρογνώµονες από µη κρατικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των ναρκωτικών. 

 
− Το Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για τα ναρκωτικά και την τοξικοµανία αποτελείται από σηµεία επαφής 

στα κράτη µέλη και χρησιµεύει ως διεπαφή µεταξύ των συµµετεχουσών χωρών και του Κέντρου. Η ΕΟΚΕ 
συνιστά οι κατευθυντήριες γραµµές του Κέντρου και οι συµφωνίες µε τα κράτη µέλη να προβλέπουν ότι τα 
σηµεία επαφής πρέπει να συνεργάζονται µε τις εθνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των 
ναρκωτικών. 

 
−  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην : κα Susanne Johansson 
  (Τηλ.: 00 32 2 546 84 77 – ηλεκτρονική διεύθυνση : susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 
4.  ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 
• ∆ιατήρηση ηλεκτρονικών δεδοµένων 
– Εισηγητής : κ. HERNÁNDEZ BATALLER (∆ιάφορες δραστηριότητες – ES) 
 
– Σχετ.: COM(2005) 438 τελικό – CESE 35/2006 
 
– Κύρια σηµεία : 

 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την έκπληξη και την ανησυχία της για την υποβολή µιας τέτοιας νοµοθετικής πρότασης, το 
περιεχόµενο της οποίας είναι δυσανάλογο µε τον επιδιωκόµενο σκοπό και θίγει τα θεµελιώδη δικαιώµατα. 
 
 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι : 
 
− ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται στην πρόταση τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ιδίως το δικαίωµα 

στην ιδιωτική ζωή δεν είναι ο ενδεδειγµένος και από ορισµένες απόψεις ενδέχεται να µην είναι αποδεκτός, 
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− βραχυπρόθεσµα, υπάρχει κίνδυνος να υπονοµευθεί η εµπιστοσύνη των χρηστών των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και να µειωθεί η διάθεσή τους να χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ και µακροπρόθεσµα αυτή η 
απώλεια της εµπιστοσύνης των καταναλωτών εµπεριέχει τον κίνδυνο να αναχαιτίσει τη µελλοντική 
ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο και τη στρατηγική της Λισαβόνας, 

 
− πρέπει να επανεξεταστεί ριζικά αυτή η πρόταση, η οποία, κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, δεν σέβεται πλήρως 

ούτε τα θεµελιώδη δικαιώµατα ούτε τους κανόνες για την πρόσβαση στα δεδοµένα, τη χρήση ή την 
ανταλλαγή τους. 

 
–  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην : κα Raffaele Del Fiore  

 (Τηλ. : 00 32 2 546 97 94 – ηλεκτρονική διεύθυνση : raffaele.delfiore@esc.eu.int.) 
   

 
 
5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

 
 

• Ειδικοί φόροι κατανάλωσης για την αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά 
− Εισηγητής : κ. WILKINSON (Εργοδότες – UK) 
 
− Σχετ. : COM (2004) 223 τελικό– CESE 34/2006 
 
− Κύρια σηµεία : 

 
Στο σηµερινό σύστηµα προκύπτουν τακτικά προβλήµατα σχετικά µε τη θέση συγκεκριµένων προϊόντων στις 
ισχύουσες διαρθρώσεις. 
 
∆εν υπάρχουν πειστικές αποδείξεις ότι οι υψηλοί συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης µειώνουν 
µακροπρόθεσµα τα προβλήµατα κατάχρησης. Εποµένως, τα προβλήµατα αυτά πρέπει να αντιµετωπιστούν µε 
άλλα µέτρα, κυρίως εκπαιδευτικού και προληπτικού τύπου, για να βελτιωθεί η δηµόσια υγεία. 
 
Συνιστάται η Επιτροπή να εξετάσει η Επιτροπή ως ενδεχόµενο το διαχωρισµό των αλκοολούχων ποτών σε δύο 
βασικές κατηγορίες, µε την εφαρµογή µιας σταθερής βάσης για όλα τα αλκοολούχα ποτά που ανήκουν σε 
καθεµία από τις κατηγορίες αυτές, στο πλαίσιο της οποίας όλα τα αλκοολούχα ποτά θα φορολογούνται 
ανάλογα µε τον τύπο τους, βάσει του τρόπου παρασκευής τους, των επιδράσεών τους στην υγεία και του 
περιεχοµένου τους σε αλκοόλη. Ωστόσο, για τον οίνο και άλλα ποτά που προέρχονται από ζύµωση (ζύθος, 
µηλίτης και απίτης) θα πρέπει να υιοθετηθεί ιδιαίτερη προσέγγιση. 
 

−  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην : κα Imola BEDŐ 
 Τηλ. : 00 32 2 546 83 62 – ηλεκτρονική διεύθυνση : imola.bedo@esc.eu.int) 
 

 
____________________________ 
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ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 14ης ΚΑΙ 15ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 
 
 
 

 
 
Οι γνωµοδοτήσεις της ΕΟΚΕ είναι διαθέσιµες σε πλήρη µορφή στις επίσηµες γλώσσες 
στην ιστοθέση της ΕΟΚΕ στην ακόλουθη διεύθυνση: 
 

http://www.esc.eu.int (κάνετε κλικ στο "Documents") 
 
 

 
 
 
 
Στη σύνοδο ολοµέλειας παρέστη ο κ. Joaquín ALMUNIA, µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος 
παρενέβη αναφερόµενος στα οικονοµικά και νοµισµατικά θέµατα της Ένωσης.  
 
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 
• Η ενίσχυση της οικονοµικής διακυβέρνησης - η µεταρρύθµιση του συµφώνου σταθερότητας και 

ανάπτυξης  
− Εισηγήτρια : κα FLORIO (Εργαζόµενοι – IT) 
− Συνεισηγητής : κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 

 
− Σχετ.: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 244/2006 
 
− Κύρια σηµεία :  

 
H EOKE, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την αδράνεια στην οποία έχει περιέλθει η ευρωπαϊκή 
οικονοµική διακυβέρνηση, µε το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στα εξής: 
 
− να σκιαγραφηθούν οι διάφορες θέσεις που τροφοδότησαν τον πολιτικό και οικονοµικό 

προβληµατισµό της τελευταίας εξαετίας, κατά την οποία έγιναν αισθητά τα αποτελέσµατα του 
Συµφώνου Σταθερότητας, 

− να αξιολογηθεί η µεταρρυθµιστική διαδικασία του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης κατά 
τους τελευταίους µήνες, 

− να χαραχθούν οι κατευθυντήριες γραµµές που µπορούν να ενισχύσουν την οικονοµική 
διακυβέρνηση.  

 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης διαδραµάτισε εξ αρχής βασικό ρόλο, 
προκειµένου η οικονοµική ανάπτυξη της Ευρώπης να παραµείνει στα πλαίσια µιας κοινής 
νοµισµατικής σταθερότητας. 
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Οι παράγοντες επιτυχίας και κριτικής, κατά τα πρώτα έξι έτη της εµπειρίας αυτής, συνοψίζονται 
βασικά σε δύο όρους που εµφανίζονται στο Σύµφωνο: αναµφισβήτητη επιτυχία για την οικονοµική 
σταθερότητα και αναµφισβήτητη απογοήτευση για την ανεπαρκή ευρωπαϊκή οικονοµική ανάπτυξη. 
 
Κατά την πορεία αυτή, όµως, δεν επιτεύχθηκε ο κατάλληλος συντονισµός της οικονοµικής 
διακυβέρνησης στην Ευρώπη, τη  στιγµή µάλιστα που υπήρξαν και εξακολουθούν να υπάρχουν 
πολιτικές και οικονοµικές εντάσεις στον διεθνή χώρο.  
 
Κατά την εξαετή περίοδο ισχύος του συµφώνου εκδηλώθηκαν πιέσεις από πλευράς ορισµένων 
κρατών τα οποία ζήτησαν τη µεταρρύθµισή του.  

 
Η µεταρρυθµιστική διαδικασία όµως κρίνεται ατελής, διότι δεν µπόρεσε να εξασφαλίσει πραγµατικά 
την ενίσχυση του συντονισµού της ευρωπαϊκής οικονοµικής πολιτικής, βάσει του οποίου θα 
καθίστατο δυνατή η καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει η Οικονοµική και Νοµισµατική 
Ένωση για οικονοµική ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης. 

 
− Επικοινωνία : κ. Roberto Pietrasanta 
                     (τηλ. : 00 32 2 546 93 13 – ηλ. ταχυδροµείο : roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

 
• Γενικοί προσανατολισµοί της οικονοµικής πολιτικής για την περίοδο 2005-2008 
− Εισηγητής : κ. METZLER (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DE) 
 
− Σχετ.: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 245/2006 
 
− Κύρια σηµεία :  
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την άποψη ότι είναι επειγόντως αναγκαίο να υιοθετηθεί µια συντονισµένη 
µακροοικονοµική πολιτική που να προωθεί εντατικά την ανάπτυξη και την απασχόληση - ενταγµένη στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβώνας - προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα σηµερινά προβλήµατα 
όσον αφορά την οικονοµική συγκυρία και την απασχόληση.  Επιπλέον, τα κράτη µέλη της ΕΕ οφείλουν 
να υιοθετήσουν µια δηµοσιονοµική πολιτική η οποία να ανταποκρίνεται στις δεσµεύσεις που έχουν 
αναληφθεί, ενώ καλούνται οι κοινωνικοί εταίροι και οι κυβερνήσεις των κρατών µελών να 
δηµιουργήσουν µια ισορροπία µεταξύ της ευελιξίας και της ασφάλειας η οποία να ευνοεί την καινοτοµία.  
 
Πέρα από την εφαρµογή κατάλληλης µακροοικονοµικής πολιτικής, που να προωθεί την ανάπτυξη και 
την απασχόληση, θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν και µικροοικονοµικές µεταρρυθµίσεις προκειµένου να 
ενισχυθεί το αναπτυξιακό δυναµικό. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται τα µέτρα για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και τη µείωση της γραφειοκρατίας αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής 
αγοράς της Ε.Ε.. 
 
Σε ό,τι αφορά την κοινωνία της γνώσης, έχει θεµελιώδη σηµασία να γίνουν οι σωστές επιλογές στον 
τοµέα της δια βίου µάθησης, της ισότητας των δύο φύλων, της προστασίας της οικογένειας, της 
εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτοµίας. Γενικά, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο 
βάρος στην προώθηση των επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. 
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− Επικοινωνία : κ. Gilbert Marchlewitz 

              (τηλ. : 00 32 2 546 93 58 – ηλ. ταχυδροµείο : gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 

• ∆ηµιουργία µιας κοινής, ενοποιηµένης βάσης για τη φορολογία επιχειρήσεων στην ΕΕ 
− Εισηγητής : κ. NYBERG (Εργαζόµενοι – SE) 
 
− Σχετ.: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 241/2006 
 
− Κύρια σηµεία:  
 

Τα θέµατα που πρέπει να εξεταστούν είναι είτε νοµικά, είτε φοροτεχνικά, είτε οικονοµικά. Η ΕΟΚΕ 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εξετάσουν, παρά το µεγάλο αριθµό των λεπτών τεχνικών 
θεµάτων που πρέπει να επιλυθούν, και παρά τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των χωρών, 
πρώτα απ' όλα τα οικονοµικά πλεονεκτήµατα που συγκεντρώνει η κοινή ενοποιηµένη φορολογική 
βάση στον τοµέα της φορολογίας των εταιρειών. 
 
Οι συζητήσεις µέχρι σήµερα µπορούν να συνοψιστούν µε τις προτάσεις για αρχές όσον αφορά µια 
κοινή ενοποιηµένη βάση για τη φορολογία των επιχειρήσεων: ευρείες φορολογικές βάσεις, 
ουδετερότητα, απλότητα, αποτελεσµατικότητα, σταθερότητα, νοµιµότητα, ευθυδικία, διεθνής 
ανταγωνισµός, υποχρεωτικός χαρακτήρας, προσωρινοί/µεταβατικοί κανόνες, ευέλικτοι κανόνες όσον 
αφορά τη λήψη αποφάσεων. Όσον αφορά τις τεχνικές λεπτοµέρειες, η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να 
λαµβάνει πάντοτε υπόψη τις αρχές που έχει προτείνει. Η αποδοχή των αρχών αυτών διευκολύνει τις 
επιλογές µεταξύ των διαφόρων τεχνικών λύσεων. 
 

− Επικοινωνία : κα Imola BEDŐ 
              (τηλ. : 00 32 2 546 83 62 – ηλ. ταχυδροµείο: imola.bedo@esc.eu.int) 
 

 
2.   ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
• «Η αντιπροσωπευτικότητα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο του 

διαλόγου µε τους πολίτες» 
– Γενικός εισηγητής : κ. OLSSON (∆ιάφορες δραστηριότητες – SV) 

 
– Σχετ.: CESE 238/2005 fin - CESE 240/2006 
 
− Κύρια σηµεία :  
 

Αυτό το "δικαίωµα συµµετοχής", που διεκδικήθηκε από ετών από την κοινωνία των πολιτών και τις 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι σήµερα ιδιαίτερα επίκαιρο. Επειδή 
τα διακυβεύµατα και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µεγάλης κλίµακας, 
απαιτείται η δραστηριοποίηση όλων των αρµόδιων παραγόντων και των εκπροσώπων τους. 
 
Η ΕΟΚΕ έχει τονίσει επανειληµµένα ότι µόνο η αντιπροσωπευτικότητα που αποδεικνύεται σαφώς 
µπορεί να δώσει στους εταίρους της κοινωνίας των πολιτών το δικαίωµα να συµµετέχουν 
αποτελεσµατικά στη διαδικασία διαµόρφωσης των πολιτικών αποφάσεων και προετοιµασίας των 
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κοινοτικών αποφάσεων. Πέραν της θεµελιώδους δηµοκρατικής αρχής, η απαίτηση για 
αντιπροσωπευτικότητα ανταποκρίνεται στο ενδιαφέρον για µεγαλύτερη προβολή και επιρροή της 
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 
Βάσει των ανωτέρω, η κατάρτιση της παρούσας γνωµοδότησης εντάσσεται κατ' αρχήν σε µια 
προοπτική διασαφήνισης και εξορθολογισµού των σχέσεων της ΕΟΚΕ µε τις ευρωπαϊκές οργανώσεις 
και τα δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών και αποβλέπει στο να δοθεί µεγαλύτερη αξιοπιστία στο 
διάλογο µε την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών διαµέσου της ενίσχυσης της νοµιµότητας των 
ευρωπαϊκών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 

 
Η παρούσα γνωµοδότηση θα µπορούσε επίσης : 

 
− να αποτελέσει ένα χρήσιµο στοιχείο προβληµατισµού, και µάλιστα σηµείο αναφοράς για τα άλλα 

όργανα, κυρίως µε την προοπτική παγίωσης της συµµετοχικής δηµοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
και για την εγκαθίδρυση πραγµατικού διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών, και 
 

− να διανοίξει ένα πεδίο διοργανικής συνεργασίας στην οποία θα συµπεριλαµβάνεται η ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών, ιδίως µε την Επιτροπή και µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς, ωστόσο, να 
αναµειχθεί η ΕΟΚΕ στον δικό τους τρόπο οργάνωσης του διαλόγου µε την οργανωµένη ευρωπαϊκή 
κοινωνία των πολιτών 

 
Με βάση τα ανωτέρω, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι είναι σηµαντικότερο να καθιερωθεί µια σαφής, ενιαία, και 
απλή διαδικασία αξιολόγησης µε την οποία θα κρίνεται η αντιπροσωπευτικότητα των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών ενώ συγχρόνως θα αποφεύγονται πολύπλοκα και επίµαχα προβλήµατα. Η 
διαδικασία καθιστά δυνατή την εξέταση των κριτηρίων που προσαρµόζονται στις υπάρχουσες δοµές 
και την λειτουργία των ευρωπαϊκών οργανώσεων. Πρέπει, επίσης, να βασίζεται στη συµµετοχή των 
ίδιων των οργανώσεων στη διαδικασία αξιολόγησης. Η ΕΟΚΕ δεν έχει καµία πρόθεση να παρέµβει 
στην ανεξαρτησία των εν λόγω οργανώσεων. 
 
Προτείνεται να περιλαµβάνονται στη διαδικασία οι εξής τρεις βάσεις αξιολόγησης της 
αντιπροσωπευτικότητας των ευρωπαϊκών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών: 

 
− οι διατάξεις του καταστατικού της οργάνωσης και η εφαρµογή τους, 
− η παρουσία των οργανώσεων στα κράτη µέλη, 
− τα ποιοτικά κριτήρια που επιτρέπουν την ικανότητα συµβολής µιας ευρωπαϊκής οργάνωσης και, 

βάσει αυτής, µπορεί να αποδείξει µε τις δραστηριότητές της το βαθµό συµµετοχής της στις 
συµβουλευτικές διαδικασίες που ακολουθούνται από τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα.  

 
Με βάση τις αρχές αυτές και τις βάσεις αξιολόγησης θα µπορούσε η ΕΟΚΕ να καταστρώσει µια 
διαδικασία που θα επιτρέπει την αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας των ευρωπαϊκών 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η διαδικασία που θα µπορούσε να τεθεί σε ισχύ µε την 
καθιέρωση ενός ειδικού µέσου αξιολόγησης σε συνεργασία κατά κύριο µε την οµάδα σύνδεσµο και 
µε τις ευρωπαϊκές οργανώσεις και τα ευρωπαϊκά δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών. 
 

− Επικοινωνία : κ. Patrick Fève 
          (τηλ.: 00 32 2 546 96 16 – ηλ. ταχυδροµείο: patrick.feve@esc.eu.int) 
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• Οργανισµός θεµελιωδών δικαιωµάτων  
− Εισηγητής : κ. SHARMA (∆ιάφορες δραστηριότητες – UK) 
− Συνεισηγήτρια: κα LE NOUAIL MARLIÈRE (Εργαζόµενοι – FR) 
 
− Σχετ.: COM(2005) 280 final – 2005/0124 CNS – CESE 239/2006  
 
− Κύρια σηµεία : 
 

Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη σύσταση Οργανισµού 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε στόχο την ενίσχυση των αρχών και των 
πρακτικών της Ένωσης που θεσπίζονται στο Άρθρο 6 της ΣΕΕ. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα 
δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός παρακολούθησης των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ένωση, ο 
οποίος θα µπορούσε να χρησιµεύσει για τη βελτίωση του συντονισµού των πολιτικών που ασκούνται 
από τα κράτη µέλη στον τοµέα των θεµελιωδών δικαιωµάτων. 
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το γεγονός ότι η πρόταση δεν προωθεί ή δεν υποστηρίζει την 
ευρύτερη εκπροσώπηση της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στο 
Φόρουµ Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων του νέου Οργανισµού. 

 
Ο ρατσισµός και η ξενοφοβία θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται πάντα στους θεµατικούς τοµείς 
δραστηριότητας του Οργανισµού, εντός του πολυετούς πλαισίου εργασίας του.  
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει ανησυχίες σχετικά µε την ανεξαρτησία του Οργανισµού, όχι µόνον όσον αφορά τα 
κοινοτικά όργανα αλλά και τα κράτη µέλη. 

 
− Επικοινωνία : κ. Pierluigi Brombo 
          (τηλ.: 00 32 2 546 97 18 – ηλ. ταχυδροµείο: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
    
• Εκπροσώπηση των γυναικών 
− Εισηγητής: κ. ETTY (Εργαζόµενοι – NL) 
 
− Σχετ.: Αίτηση γνωµοδότησης του ΕΚ – CESE 238/2006 
 
− Κύρια σηµεία : 
 

Τον Ιανουάριο 2003, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε γνωµοδότηση σχετικά µε την εκπροσώπηση 
των γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων των οικονοµικών και κοινωνικών οµάδων 
συµφερόντων που εκπροσωπούνται στην ΕΟΚΕ. Συµφωνεί γενικότερα µε τα όσα ζητεί το 
Κοινοβούλιο από τους εργοδότες, τους εργαζοµένους και την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών στο 
σύνολό της σε σχετική έρευνα που βασιζόταν σε ερωτηµατολόγιο το οποίο εστάλη το 2003 στην 
ΕΟΚΕ σε όλα τα (τότε) 222 µέλη. 
 
• Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι είναι πολύ σηµαντικό να ενισχυθεί η 

εκπροσώπηση των γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων των οικονοµικών και κοινωνικών 
οµάδων συµφερόντων στην ΕΕ, στις ενδιαφερόµενες οργανώσεις και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και να επιδείξουν µεγαλύτερη και συστηµατικότερη προσοχή στο ζήτηµα αυτό. 

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

∆ελτίο 13.03.2006 - EL - PE 369.012 

79

• Η ΕΟΚΕ συνιστά σε όλες τις εκπροσωπούµενες οργανώσεις να ενηµερώνουν τακτικά την 
Επιτροπή σχετικά µε τα αποτελέσµατα των προσπαθειών που καταβάλλουν σε αυτόν τον τοµέα, 
και στην Επιτροπή να επεκτείνει την τράπεζα δεδοµένων της και να ορίσει κατάλληλους δείκτες. 

• Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι αξίζει να προαχθούν σε ευρύτερη κλίµακα η ύπαρξη χωριστών και 
βοηθητικών δοµών καθώς και δικτύων του γυναικείου προσωπικού. 

• Η προώθηση πολιτικών για την εκπαίδευση/κατάρτιση και διευθετήσεων για εργασία/µέριµνα 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να έχει µεγάλη σηµασία.  Για την υλοποίηση του 
στόχου αυτού, σηµαντικός είναι ο ρόλος που αναλογεί στις οργανώσεις των εργοδοτών και των 
εργαζοµένων. 

• Η ΕΟΚΕ συνιστά να µελετηθούν σε βάθος από τις ενδιαφερόµενες οργανώσεις και την Επιτροπή 
διευθετήσεις ποσοστώσεων, οι οποίες σε ορισµένες χώρες αποδείχθηκαν αποτελεσµατικές τόσο 
στις διάφορες πολιτικές όσο και στις κοινωνικές οργανώσεις. 

• Η ΕΟΚΕ θα αισθανόταν ιδιαίτερη ικανοποίηση στην περίπτωση που για την 4ετή περίοδο 2006-
2010 ετίθετο ο ελάχιστος στόχος του 30% για την εκπροσώπηση σ΄ αυτή του υπο-
εκπροσωπούµενου φύλου, όταν τα κράτη µέλη θα προβούν στους σχετικούς διορισµούς, µε 
απώτερο στόχο την αύξησή του σε 40% για την επόµενη 4ετή περίοδο. 

• Η ΕΟΚΕ θα εξετάσει εκ νέου τα αποτελέσµατα της έρευνάς της το 2006/2007, ώστε να 
διαπιστωθεί κατά πόσο οι πολιτικές και οι πρακτικές των οργανώσεων στα νέα κράτη µέλη είναι 
πολύ διαφορετικές σε σύγκριση µε εκείνες των παλαιών κρατών µελών. Θεωρεί δε, ότι το 
Κοινοβούλιο θα έχει προβεί ως τότε σε αναθεώρηση της κατάστασης. 

 
− Επικοινωνία : κ. Torben Bach Nielsen 
          (τηλ.: 00 32 2 546 96 19 – ηλ. ταχυδροµείο: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 
• Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Αναπηρίες 2003  

 
− Εισηγήτρια : κα ANCA (∆ιάφορες δραστηριότητες – LV) 
 
− Σχετ.: COM(2005) 486 final – CESE 236/2006 
 
− Κύρια σηµεία : 

 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την Ανακοίνωση διότι αποτελεί ευκαιρία να 
αξιολογηθούν οι επιτυχίες και οι ανεπάρκειες του ΕΕΑΑ 2003 και να συναχθούν τα διδάγµατα για 
την διοργάνωση των επόµενων ευρωπαϊκών ετών . 
 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι η επιτυχία του ΕΕΑΑ 2003, σε σύγκριση µε τα προηγούµενα ευρωπαϊκά έτη, 
οφείλεται στο γεγονός ότι αποτέλεσε αίτηµα των ίδιων των οργανώσεων ατόµων µε αναπηρίες καθώς 
και από τη συµµετοχή τους στον προγραµµατισµό και την εκτέλεσή του.  
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της διότι η ανακοίνωση δεν περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τη 
δράση που αναλαµβάνεται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και µέτρα που αναλήφθηκαν για τη 
βελτίωση της γενικότερης πληροφόρησης και τη διαφάνεια στα µέσα ενηµέρωσης έχουν αξιολογηθεί 
από ποσοτική αλλά όχι από ποιοτική άποψη.  
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Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η επιτυχία του ΕΕΑΑ 2003 πρέπει να µετατραπεί σε πολιτικά µέτρα και σε 
νοµοθεσία και ότι η πολιτική ανταπόκριση είναι απογοητευτική εάν ληφθούν υπόψη οι προσδοκίες 
που δηµιουργήθηκαν µε το Έτος. 
 
Το ΕΕΑΑ 2003 ώθησε την ΕΟΚΕ να αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες: να συστήσει οµάδα ειδικού 
έργου για τις αναπηρίες· να συνεκτιµά στις εργασίες της τη διάσταση της αναπηρίας· να υιοθετήσει 
γνωµοδοτήσεις πρωτοβουλίας για τα άτοµα µε αναπηρίες· να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις 
προσβασιµότητας κατά την ανακαίνιση της νέας έδρας της και να τροποποιήσει τον κανονισµό 
υπηρεσιακής κατάστασης όσον αφορά την απασχόληση ατόµων µε αναπηρίες. 

 
− Επικοινωνία : κα Ewa Kaniewska 

                      (τηλ.: 00 32 2 546 81 17 – ηλ. ταχυδροµείο: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 
•  ∆ιακρατική κινητικότητα εντός της Κοινότητας για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης: 

Ευρωπαϊκός χάρτης ποιότητας για την κινητικότητα  
 

−  Εισηγητής : κ. CZAJKOWSKI (∆ιάφορες δραστηριότητες – PL) 
 
−  Σχετ.: COM(2005) 450 final – 2005/0179 (COD) – CESE 235/2006 
 
−  Κύρια σηµεία : 

 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση της Επιτροπής µε θέµα µία σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη διακρατική κινητικότητα εντός της 
Κοινότητας για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης: Ευρωπαϊκός χάρτης ποιότητας για την 
κινητικότητα. 
 
Η ΕΟΚΕ προτείνει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες πτυχές: 

 
− στην ενηµέρωση που παρέχουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τα προγράµµατα σε εθνικό και τοπικό 

επίπεδο· 
− στη µετάδοση του µηνύµατος ότι ισχύει η ισότητα των ευκαιριών µεταξύ των υποψηφίων· 
− στις διαδικασίες στις οποίες θα υποβάλλονται οι πιθανοί υποψήφιοι, οι οποίες πρέπει να είναι 

σαφείς, ακριβείς και να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια· 
− στον ακριβή προσδιορισµό του πεδίου των αρµοδιοτήτων καθενός από τους συντελεστές του 

προγράµµατος, κατά τρόπο ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να προκύψουν αργότερα 
προβλήµατα (αξιώσεις ή παρανοήσεις) µεταξύ των οργανισµών από τους οποίους προέρχονται οι 
υποψήφιοι και των οργανισµών που τους υποδέχονται· 

− στον συντονισµό ο οποίος στον τοµέα της πολιτικής για την κινητικότητα πρέπει να πιο 
ενισχυµένος στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αντί να επιτελείται στο επίπεδο των επιµέρους κρατών 
µελών, διότι µε τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η επίτευξη των στόχων της Επιτροπής και θα 
υπάρξει συµβολή στην αποτελεσµατική υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της 
Λισσαβώνας. 

 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει µία ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ του Χάρτη 
προκειµένου µε τον τρόπο αυτό τα κράτη µέλη να παροτρυνθούν να αναλάβουν την δέουσα δράση. 
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– Επικοινωνία : κα Ewa Kaniewska 
                     (τηλ.: 00 32 2 546 81 17 – ηλ. ταχυδροµείο: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

 
• ∆ιαχείριση των µεταναστευτικών ροών  
− Εισηγήτρια : κα An LE NOUAIL-MARLIÈRE (Εργαζόµενοι – FR) 
 
− Σχετ.: COM(2005) 123 final – 2005/0046 (COD) – 2005/0047 (COD) – 2005/0048 (CNS) – 

2005/0049 (COD)) – CESE 234/2006 
 
− Κύρια σηµεία :  

 
Η ΕΟΚΕ: 
 
− στηρίζει την πρόταση περί συστάσεως Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης των  υπηκόων τρίτων χωρών 

για την περίοδο 2007-2013 και  Ευρωπαϊκού Ταµείου Εξωτερικών Συνόρων ως προέκταση του 
υφιστάµενου ταµείου, 

 
− ζητεί από το Συµβούλιο να εξετάσει και να εγκρίνει  ταυτοχρόνως την πρόταση Ανακοίνωσης, αφού 

προσδιορίσει το πλαίσιο του γενικού προγράµµατος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των 
µεταναστευτικών ροών» καθώς και τις αποφάσεις περί της δηµιουργίας ειδικών Ταµείων για την 
εφαρµογή του γενικού προγράµµατος, 

 
− καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη στο πρόγραµµα δράσης που άπτεται του προγράµµατος της 

Χάγης  τις συστάσεις της ΕΟΚΕ,  
 
− συνιστά στο Συµβούλιο και την Επιτροπή: 

− να διασφαλίσουν τη διαφάνεια λειτουργίας των νέων αυτών ταµείων, εξασφαλίζοντας σαφή 
συνοχή  µεταξύ του προγράµµατος της Χάγης  και της εξεταζόµενης Ανακοίνωσης, 

− και να λάβουν συγκεκριµένα µέτρα στο πλαίσιο των αποφάσεων σχετικά µε τη σύσταση των 
διαφόρων αυτών  ταµείων  προκειµένου οι µη κρατικοί φορείς να συµµετέχουν όσο το δυνατόν 
νωρίτερα στο ετήσιο και πολυετές πλαίσιο των κατευθύνσεων που καθορίζονται από τα κράτη  
µέλη και από την ίδια την Επιτροπή. 

 
− Επικοινωνία : κα Susanne Johansson 
                     (τηλ. : 00 32 2 546 84 77 – ηλ. ταχυδροµείο: susanne.johansson@esc.eu.int) 

 
3.  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 
• Αποδοτική φύση της ενέργειας  
–   Εισηγητής : κ. BUFFETAUT (Εργοδότες – FR) 

 –   Σχετ.: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 242/2006 
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–   Κύρια σηµεία : 
 

Η σηµαντική αύξηση της ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο της µελλοντικής 
ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει µε µεγάλη αποφασιστικότητα την 
πρόθεση της µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% και φρονεί ότι είναι απαραίτητο, όχι µόνον 
να επιτευχθεί το συντοµότερο δυνατό ο στόχος της ετήσιας µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 
1%, αλλά και να τεθεί, σε δεύτερη φάση, ο στόχος της πραγµατικής µείωσης κατά 2%.  
 
Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού µπορούν επίσης να φανούν χρήσιµες. Για να αποφέρουν 
αποτελέσµατα, πρέπει να διεξάγονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους τελικούς καταναλωτές και στους 
αντίστοιχους επαγγελµατικούς τοµείς.  Εναπόκειται, συνεπώς, στις εθνικές και τοπικές αρχές να 
αναλάβουν την σχετική ευθύνη. 
 
Η έρευνα στο χώρο της ενεργειακής απόδοσης έχει καταστεί αναγκαιότητα για τις επιχειρήσεις. Οι 
εκούσιες συµφωνίες, επίσης, αποτελούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, κατάλληλη λύση, σε αντίθεση 
µε τους ρυθµιστικούς κανόνες. Ήδη έχουν υιοθετηθεί πολυάριθµες κανονιστικές ρυθµίσεις και είναι 
σκόπιµο να γίνει ένας απολογισµός της εφαρµογής τους.  
 
∆εδοµένου ότι οι δύο τοµείς µε την µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας είναι ο τοµέας των µεταφορών 
και ο τοµέας των κατασκευών, είναι προς αυτή την κατεύθυνση που θα πρέπει να καταβληθούν οι πλέον 
συστηµατικές προσπάθειες και να επιδιωχθεί η εισαγωγή καινοτοµιών.  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη πρέπει να δεσµευτούν µε αποφασιστικότητα υιοθετώντας 
συγκλίνουσες πολιτικές µε σκοπό την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, τη συνεχή και προοδευτική 
καθιέρωση αποδοτικών καινοτοµιών για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την ανταλλαγή των 
ορθών πρακτικών και την διάδοση των βέλτιστων τεχνολογιών, καθώς και διοργανώνοντας εκστρατείες 
ενηµέρωσης και ενθάρρυνσης των νοικοκυριών και των καταναλωτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
µπορούσε να συµβάλει τα µέγιστα στον τοµέα αυτό. 

 

–    Επικοινωνία : κ. Siegfried Jantscher  
                    (τηλ. : 00 32 2 546 82 87 – ηλ. ταχυδροµείο: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 
4.  ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

• Υγεία και προστασία των καταναλωτών 
– Εισηγητής : κ. PEGADO LIZ (∆ιάφορες δραστηριότητες – PT) 
 
– Σχετ.: COM(2005) 115 final – 2005/0042 COD – CESE 230/2006 
 
– Κύρια σηµεία : 
 

Η ΕΟΚΕ καταλήγει, στη γενική γνωµοδότησή της, στο συµπέρασµα ότι  η πρόταση για τη θέσπιση 
κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας και της προστασίας των 
καταναλωτών δεν στοιχειοθετείται αρκετά και δεν διευκρινίζονται οι επιµέρους πτυχές του: τα 
διατυπωθέντα επιχειρήµατα δεν φαίνεται να επαρκούν προκειµένου να πείσουν σχετικά µε την 
ορθότητα της πραγµατοποιηθείσας επιλογής. 
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Η νοµική βάση των δύο πολιτικών, οι οποίες ορίζονται αντίστοιχα από τα άρθρα 152 και 153 της 
Συνθήκης, είναι ριζικά διαφορετική. Κατά συνέπεια, απαιτείται η επίδειξη προσοχής µε στόχο να 
αποφευχθούν δύο αρνητικές συνέπειες: Αφενός η πολιτική για την προστασία των καταναλωτών θα 
ήταν αυστηρά προσανατολισµένη στα κριτήρια συµπληρωµατικότητας και επικουρικότητας που 
ισχύουν για την πολιτική στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, γεγονός που θα απέβαινε εις βάρος των 
εξουσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της προστασίας των καταναλωτών. Αφετέρου, αυτό 
θα οδηγούσε σε ανεπιθύµητη «καταναλωτικοποίηση» της πολιτικής στον τοµέα της υγείας, στο 
πλαίσιο της οποίας οι όροι «χρήστης» και «καταναλωτής» θα ερµηνεύονταν βάσει κοινών κριτηρίων, 
περιορίζοντάς τους σε κοινές πτυχές του όρου «πολίτες». 
 

– Επικοινωνία : κ. João Pereira dos Santos 
         (τηλ. : 00 32 2 546 92 45 – ηλ. ταχυδροµείο: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
  

 
• Οικολογική σήµανση αλιευτικών προϊόντων  
– Εισηγητής :  κ. SARRÓ IPARRAGUIRRE (∆ιάφορες δραστηριότητες – ES) 
 
– Σχετ.: COM(2005) 275 final – CESE 237/2006 

 
– Κύρια σηµεία : 

 
Θεωρεί προτιµότερη, επί του παρόντος και λόγω του περίπλοκου χαρακτήρα του θέµατος, την τρίτη 
επιλογή που περιέχεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, δηλαδή τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για 
εθελοντικά συστήµατα οικολογικής σήµανσης. Επισηµαίνει, εντούτοις, ότι αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις 
πρέπει να είναι αρκετά αυστηρές και να συνοδεύονται από κανόνες που να αποτρέπουν την µη τήρησή 
τους και να επιβάλλουν σχετικές κυρώσεις.  
 
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι: 
 
− η οικολογική σήµανση πρέπει να διαφοροποιείται σαφώς από τους γενικούς κανόνες για τη 

σήµανση των προϊόντων διατροφής· 
 
− η οικολογική σήµανση των αλιευτικών προϊόντων, όπως και κάθε άλλου φυσικού ή 

καλλιεργούµενου πόρου, µπορεί να γίνει τόσο στα ακατέργαστα προϊόντα όσο και στα 
µεταποιηµένα αλιευτικά προϊόντα., Στην πρώτη περίπτωση, το οικολογικό σήµα πρέπει να 
εγγυάται ότι οι αλιευτικές µέθοδοι συµφωνούν µε τον Κώδικα Υπεύθυνης Αλιείας του FAO. Στη 
δεύτερη περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται η ορθή εφαρµογή των κανόνων ανιχνευσιµότητας 
των αλιευτικών προϊόντων.   

 
− πρέπει θεσπιστεί ένας σαφής µηχανισµός διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης, χορήγησης των 

σηµάτων, ρύθµισης των διαφορών, εποπτείας και επιβολής κυρώσεων για τις καταχρήσεις και τις 
αθετήσεις που το στοιχείο διαφοροποίησης του αλιευτικού προϊόντος µε οικολογική σήµανση 
µπορεί να προκαλέσει σε σχέση µε τα αλιευτικά προϊόντα γενικά 

 
− οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ή οι φορείς τρίτων, αναπτυσσόµενων χωρών ενδέχεται σε 

ορισµένες περιπτώσεις να έχουν δυσκολίες πρόσβασης στο οικολογικό σήµα. Γι’ αυτό, η 
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νοµοθεσία που θα εγκριθεί θα πρέπει να προβλέπει µηχανισµούς παρέµβασης µέσω οργανώσεων 
παραγωγών, ενώσεων αλιέων ή συµφωνιών εταιρικής σχέσης. Πρέπει να προβλεφθεί, 
συγκεκριµένα, η εγκυρότητα του οικολογικού σήµατος των αλιευτικών προϊόντων ως µέσον για 
να ενισχυθεί η αλιευτική βιοµηχανία, οι δαπάνες της οποίας µπορούν να έχουν αντίκτυπο στην 
εµπορική αλυσίδα αξίας, χωρίς να ζηµιωθούν οι καταναλωτές. 

 
− σε κάθε περίπτωση, απαιτείται σηµαντική προσπάθεια εκπαίδευσης και ενηµέρωσης και ότι η 

χρηµατοδότηση της ενηµέρωσης και της ευαισθητοποίησης των φορέων και των καταναλωτών θα 
πρέπει να αναλογεί στις δηµόσιες αρχές. 

 
–   Επικοινωνία : κα Yvette Azzopardi   
                   (τηλ. : 00 32 2 546 98 18 – ηλ. ταχυδροµείο: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 

 
•  Υδατοκαλλιέργεια – Απαιτήσεις υγειονοµικού ελέγχου 
–  Εισηγητής : κ. ΦΑΚΑΣ (∆ιάφορες δραστηριότητες – EL) 
–  Σχετ.: COM(2005) 362 final – 2005/0153– 154 CNS – CESE 233/2006 
 
–    Επικοινωνία : κα Yvette Azzopardi   
                    (Tηλ. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
5.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 
• Σχέσεις ΕΕ-Μεξικού 
–    Εισηγητής : κ. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Εργοδότες – ES) 
–    Σχετ.: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 246/2006 
 
–    Κύρια σηµεία : 
 

Από το ∆εκέµβριο του 1995, χρονολογία κατά την οποία η ΕΟΚΕ εξέδωσε σχετική γνωµοδότηση, οι 
σχέσεις της ΕΕ µε το Μεξικό σηµείωσαν ουσιαστικότατη πρόοδο, η οποία έλαβε τη µορφή της 
Συµφωνίας οικονοµικής σύνδεσης, πολιτικού συντονισµού και συνεργασίας ΕΕ-Μεξικού, που 
υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2000 και περιλαµβάνει ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. 
 
Μια από τις πτυχές που εξετάζονται ιδιαίτερα στις διατάξεις της εν λόγω Συµφωνίας, είναι η 
ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών των δύο πλευρών, οι οποίες δύνανται να 
λάβουν συγκεκριµένη µορφή µε τη σύσταση Μικτής Συµβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Μεξικού. 
 
Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ έχει εκπονήσει γνωµοδότηση η οποία χρησιµεύει ως βάση για τη 
δροµολόγηση της πρωτοβουλίας αυτής, ενηµερώνει τα σχετικά στοιχεία και αποτιµά τη σηµαντική 
εξέλιξη που έχει πραγµατοποιηθεί, από το 1995, στις σχέσεις µεταξύ ΕΕ και Μεξικού, πόσω µάλλον 
εάν ληφθεί υπόψη ότι, σύµφωνα µε τη ∆ήλωση που υιοθετήθηκε κατά την Τρίτη Συνάντηση της 
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-Λατινικής Αµερικής-Καραϊβικής, η ΕΟΚΕ ανέλαβε µια 
σειρά δράσεων τις οποίες θα έπρεπε τώρα να θέσει σε εφαρµογή.  
 
Όπως αναφέρεται στην εν λόγω ∆ήλωση του Μεξικού, η ΕΟΚΕ οφείλει, µε τις δράσεις της, να 
επιδιώξει έναν τριπλό στόχο: να προωθήσει περαιτέρω τη σύνδεση µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
Λατινικής Αµερικής και Καραϊβικής να ορίσει χρονοδιάγραµµα υπέρ της κοινωνικής συνοχής· και να 
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ενισχύσει το ρόλο της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο είναι σκόπιµη 
και επίκαιρη η εκπόνηση της γνωµοδότησης αυτής, επειδή διαφορετικά η ΕΟΚΕ δεν θα ήταν συνεπής 
προς τις ανειληµµένες υποχρεώσεις της. 
 
Προκειµένου να καταστεί δυνατή η συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη των 
δράσεων αυτών, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι µπορεί να συσταθεί ΜΣΕ ΕΕ-Μεξικού. Ακόµη, η ΕΟΚΕ 
υποστηρίζει ένθερµα τη σύσταση ενός οµολόγου της οργάνου στο Μεξικό. Η ΜΣΕ ΕΕ-Μεξικού θα 
πρέπει να είναι συµβουλευτικό όργανο του Μεικτού Συµβουλίου, για τη συµµετοχή στην ανάπτυξη, 
παρακολούθηση και εφαρµογή της Συνολικής Συµφωνίας. Οι αρµοδιότητές της προτείνεται να είναι η 
έκδοση γνωµοδοτήσεων σχετικά µε τις διαβουλεύσεις που θα ζητά η Μεικτή Επιτροπή ή το Μεικτό 
Συµβούλιο, για θέµατα που θα προσδιοριστούν. Επίσης, θα µπορεί να εκδίδει γνωµοδοτήσεις ή 
συστάσεις µε δική της πρωτοβουλία, σχετικά µε ζητήµατα που άπτονται της Συµφωνίας. 
 
Για να µελετηθεί η δυνατότητα σύστασης ΜΣΕ ΕΕ-Μεξικού, η ΕΟΚΕ κρίνει σκόπιµο να 
συνεχιστούν, κατά πιο συστηµατικό τρόπο, οι επαφές, που µέχρι τώρα ήταν σποραδικές, µε τη 
µεξικανική κοινωνία των πολιτών και καλεί, προς τούτο, τους φορείς της να ορίσουν, ύστερα από 
συνεννόηση µεταξύ τους, τρεις εκπροσώπους από κάθε οµάδα της κοινωνίας των πολιτών (εργοδότες, 
εργαζόµενοι και τριτογενής τοµέας). Από την πλευρά της, η ΕΟΚΕ προτίθεται να ορίσει τρεις 
εκπροσώπους από την κάθε Οµάδα της. Η αποστολή αυτής της Μικτής Οµάδας Εργασίας ΕΟΚΕ – 
Εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών του Μεξικού θα είναι η επεξεργασία πρότασης σχετικά µε 
τη σύσταση, τη σύνθεση, τις αρµοδιότητες και τον κανονισµό λειτουργίας µιας ΜΣΕ ΕΕ-Μεξικού. 
 
Από την άλλη πλευρά, η ΕΟΚΕ είναι διατεθειµένη, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της και υπό τον 
όρο ότι θα υπάρχει συναίνεση στην µεξικανική κοινωνία, να υποστηρίξει τη σύσταση ενός οµολόγου 
οργάνου, εθνικής εµβέλειας, στο Μεξικό. Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, το όργανο αυτό θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζει την πολυµορφία της µεξικανικής κοινωνίας των πολιτών και, κατά συνέπεια, να 
συναπαρτίζεται από τους τρεις προαναφερθέντες τοµείς. Βασικές προϋποθέσεις του θα πρέπει να 
είναι  η αντιπροσωπευτικότητα, η ανεξαρτησία και το ηθικό έρεισµα. 
 

− Επικοινωνία : κα Beatriz Porres 
                     (τηλ: 00 32 2 546 91 31 – ηλ. ταχυδροµείο: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
6.  ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

• ∆ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις  
– Εισηγήτρια : κα SÁNCHEZ MIGUEL (Εργαζόµενοι – ES) 
  
– Σχετ.: COM(2005) 305 final – 2005/0126 COD – CESE 231/2006 
 
– Κύρια σηµεία : 
 

Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της στην Επιτροπή για το περιεχόµενο της προτεινόµενης 
µεταρρύθµισης, η οποία διευκολύνει και αποσαφηνίζει την εφαρµογή του κανονισµού, που είναι τόσο 
σηµαντικός για να καταστεί πραγµατικότητα στην ΕΕ ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης. Ωστόσο, ορισµένες από τις νέες παραγράφους δηµιουργούν ορισµένη σύγχυση κατά την 
ερµηνεία του περιεχοµένου τους. 
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Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της για την µη αξιολόγηση εκ µέρους της Επιτροπής της 
κατάστασης σε σχέση µε τα προσφάτως ενταχθέντα κράτη µέλη, µολονότι έχει προσαρµόσει τα 
παραρτήµατα στη νέα αυτή κατάσταση. 
 
Σε κάθε περίπτωση, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να αναφέρει ότι η διαδικασία που χρησιµοποιήθηκε για τη 
µεταρρύθµιση είναι η κατάλληλη. 
 

– Επικοινωνία : κ. João Pereira dos Santos 
        (τηλ. : 00 32 2 546 92 45 – ηλ. ταχυδροµείο: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
  

• Ρύθµιση των µικροδιαφορών 
– Εισηγητής : κ. PEGADO LIZ (∆ιάφορες δραστηριότητες – PT) 
 
– Σχετ.: COM(2005) 87 final – 2005/0020 COD – CESE 243/2006 
 
– Κύρια σηµεία : 

 
Η ΕΟΚΕ συγχαίρει την Επιτροπή για την τεχνική και νοµική ορθότητα της πρότασης, για την 
ισορροπία που επιτυγχάνει µεταξύ των διαφόρων συµφερόντων και για την υποστήριξη της πρότασης 
µέσω µιας µελέτης επίδρασης καλά δοµηµένης, κατάλληλα ανεπτυγµένης και παρουσιασµένης µε 
σαφήνεια. 

 
Οι γενικές και ειδικές παρατηρήσεις που διατυπώνει η ΕΟΚΕ έχουν ως µόνο στόχο να αναδείξουν την 
πρόταση και να τελειοποιήσουν ορισµένες από τις διατάξεις της. 
 

– Επικοινωνία : κ. João Pereira dos Santos 
         (τηλ. : 00 32 2 546 92 45 – ηλ. ταχυδροµείο: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
  
 
7.  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 
• Ο ρόλος των σιδηροδροµικών σταθµών στην διευρυµένη ΕΕ  
– Εισηγητής : κ. TÓTH (∆ιάφορες δραστηριότητες – HU) 
  

 –    Σχετ.: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 232/2006 
   
–  Επικοινωνία : κα Anna Wagner   
                     (τηλ. : 00 32 2 546 83 06 – ηλ. ταχυδροµείο: anna.wagner@esc.eu.int) 
 
 

_________________________ 
 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:anna.wagner@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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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


Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 70
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 72
Type: mailto

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

Page: 72
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 73
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int.
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu.

Page: 73
Type: mailto

Old: mailto:imola.bedo@esc.eu.int
New: mailto:imola.bedo@cese.europa.eu

Page: 74
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 75
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 76
Type: mailto

Old: mailto:gilbert.marchlewitz@esc.eu.int
New: mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu

Page: 76
Type: mailto

Old: mailto:imola.bedo@esc.eu.int
New: mailto:imola.bedo@cese.europa.eu

Page: 77
Type: mailto

Old: mailto:patrick.feve@esc.eu.int
New: mailto:patrick.feve@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 78
Type: mailto

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

Page: 79
Type: mailto

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

Page: 80
Type: mailto

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

Page: 81
Type: mailto

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

Page: 81
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 82
Type: mailto

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

Page: 83
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 84
Type: mailto

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

Page: 85
Type: mailto

Old: mailto:beatriz.porresdemateo@esc.eu.int
New: mailto:beatriz.porresdemateo@cese.europa.eu

Page: 86
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 86
Type: mailto

Old: mailto:anna.wagner@esc.eu.int
New: mailto:anna.wagner@cese.europa.eu

Page: 87
Type: http:

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