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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. 12/2006: Προληπτικά µέτρα για την αποφυγή των κλοπών στα γραφεία·  
 

 Αριθ. 13/2006: Πρόσβαση στο µπαρ των βουλευτών στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο -  
   Υπενθύµιση της ανακοίνωσης 36/2000 της 17ης Οκτωβρίου 2000·  
 
 Αριθ. 14/2006:  Parliamentary assistance - Communication 03/2006 of the Quaestors· 
 
 Αριθ. 15/2006:  Γραφική ύλη των Βουλευτών - Νέος Γραφικός Χάρτης του Ευρωπαϊκού 
    Κοινοβουλίου - Αλλαγή ονοµασίας περιοχής της Ιστοθέσης Europarl 
 
Συµπληρωµατικές πληροφορίες µπορούν να ζητηθούν από τη Γραµµατεία του Σώµατος των Κοσµητόρων : 
 

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

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

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

 
Κατά τη συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε υπόψη τη λήξη της 
εντολής, ως παρατηρητή, του : 
 

κ.  Şerban NICOLAE  (RO/Γερουσία- PSE), 
 

µε ισχύ από  10 Απριλίου 2006. 
 

_____________________ 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ  
 
 
Κατά τη συνεδρίαση της 16ης Μαρτίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του 
γεγονότος ότι οι κάτωθι: 
 

κ.    BORGHEZIO Mario 
κ.    BOSSI Umberto 
κ.    GRABOWSKI Dariusz Maciej 
κα   KRUPA Urszula 
κ.    PĘK Bogdan 
κ.    PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 
κ.    ROGALSKI Boguslaw 
κ.    SALVINI Matteo 
κ.    SPERONI Francesco Enrico 
κ.    TOMCZAK Witold 
κ.    ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz 
 

 
από 15 Μαρτίου 2006 δεν ανήκουν πλέον στην Οµάδα IND/DEM. 
 

____________________ 
 
 
 
 

ΑΛΛΑΓΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ 
 
 

 Κατά τη συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε υπόψη την προσχώρηση 
στην Οµάδα PPE/DE του : 
 

κ. Viorel DUCA SENIOR, 
                    παρατηρητή τον οποίο είχε ορίσει η ρουµανική Γερουσία, 

 
µε ισχύ από  22 Μαρτίου 2006. 
 

_____________________ 
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                       Κατάσταση στις 24.03.2006 
 
 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Alfonso Andria ∆ιαδικασία πρώην άρθρου 24 του κανονισµού (ΕΟΚ) 4253/88 P-0877/06 

Roberta Angelilli Πιθανές παρατυπίες εκ µέρους του Νοµαρχιακού Συµβουλίου του 
∆ιαµερίσµατος Λατίου έναντι των πιστωτών του 

P-0878/06 

José García-Margallo y 
Marfil 

∆ηµόσια προσφορά εξαγοράς της "Endesa" από την εταιρεία 
"E.ON" - εσωτερική αγορά 

E-0879/06 

Ole Christensen Ευρωπαϊκές ελάχιστες τιµές νορβηγικού σολοµού E-0880/06 

Hiltrud Breyer Αυξηµένος κίνδυνος κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης από το 
φάρµακο κατά της ακµής Ruaccutan 

E-0881/06 

Hiltrud Breyer Αυξηµένος κίνδυνος ατυχηµάτων για τα παιδιά κατά την οδική 
κυκλοφορία 

E-0882/06 

Graham Watson Περιορισµοί βάρους για τα φορτία των φορτηγών οχηµάτων στα 
κράτη µέλη 

E-0883/06 

Robert Kilroy-Silk Οι µουσουλµάνοι και οι γελοιογραφίες E-0884/06 

Robert Kilroy-Silk Ισλαµική απειλή κατά της ζωής σκιτσογράφου E-0885/06 

Robert Kilroy-Silk Άρνηση αναγνώρισης του Ολοκαυτώµατος E-0886/06 

Robert Kilroy-Silk Εκµετάλλευση των βρετανών χρηστών φυσικού αερίου E-0887/06 

Robert Kilroy-Silk Βρετανοί µουσουλµάνοι και µουσουλµανικοί θύλακες στη 
Βρετανία 

E-0888/06 

Ashley Mote Εφαρµογή της πολιτικής επικοινωνιών της Επιτρόπου Wallstrom E-0889/06 

Bill Newton Dunn Αβεβαιότητα για τους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων E-0890/06 

Bill Newton Dunn Αβεβαιότητα για τους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων E-0891/06 

Ilda Figueiredo Ποσοστώσεις γάλακτος E-0892/06 

José García-Margallo y 
Marfil 

"E.ON" - δηµόσια προσφορά εξαγοράς της "Endesa"- προστασία 
των µετόχων 

E-0893/06 

Katerina Batzeli Συµφωνία ελληνικής κυβέρνησης µε την Microsoft για αγορά 
λογισµικού 

E-0894/06 

Diana Wallis Εφαρµογή της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το 
καθεστώς για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης 

E-0895/06 

Roberta Angelilli Περιφέρεια Τοσκάνης: Χρήση των πόρων από το ταµείο Equal, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το πρόγραµµα δράσης για την 
ισότητα των ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών 

E-0896/06 

Roberta Angelilli Περιφέρεια Τοσκάνης: χρήση των πόρων από το ΕΓΤΠΕ E-0897/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Roberta Angelilli Περιφέρεια Τοσκάνης: χρήση των πόρων του προγράµµατος 
Leader+ 

E-0898/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος Ρώµης: η παρούσα κατάσταση σχετικά µε τις 
χρηµατοδοτήσεις µέσω του προγράµµατος Πολιτισµός 2000 
(Culture 2000) 

E-0899/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος Ρώµης: η παρούσα κατάσταση σχετικά µε τις 
χρηµατοδοτήσεις µέσω του προγράµµατος Daphne 2003-2006 

E-0900/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος Ρώµης: η παρούσα κατάσταση σχετικά µε τις 
χρηµατοδοτήσεις µέσω του προγράµµατος δράσης για την 
ασφαλέστερη χρήση του ∆ιαδικτύου 

E-0901/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος Ρώµης: η παρούσα κατάσταση σχετικά µε τις 
χρηµατοδοτήσεις µέσω του προγράµµατος Leonardo da Vinci 

E-0902/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος Ρώµης: η παρούσα κατάσταση σχετικά µε τις 
χρηµατοδοτήσεις µέσω του προγράµµατος LIFE III 2003-2006 

E-0903/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος Ρώµης: η παρούσα κατάσταση σχετικά µε τις 
χρηµατοδοτήσεις µέσω του προγράµµατος πολιτικής άµυνας 

E-0904/06 

Cristobal Montoro 
Romero 

Μείωση κονδυλίων για τις περιφέρειες P-0905/06 

Gábor Harangozó Το υπερβολικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα της Ουγγαρίας P-0906/06 

Robert Navarro ∆ιαχείριση των προγραµµάτων των διευρωπαϊκών δικτύων P-0907/06 

Eva-Britt Svensson Οδηγία "υπηρεσίες" - Μπορεί ένα κράτος να απαιτήσει να διαθέτει 
µια ξένη επιχείρηση εκπρόσωπο στο κράτος όπου παρέχονται οι 
υπηρεσίες και είναι δυνατόν να επιβάλλει το σεβασµό της 
απαίτησης αυτής; 

P-0908/06 

Josu Ortuondo Larrea Τρίτη νοµοθετική δέσµη µέτρων επονοµαζόµενη "Prestige" για την 
ασφάλεια στη θάλασσα 

E-0909/06 

Karin Jöns Πληροφορίες της ΕΕ για την υγεία στο ∆ιαδίκτυο E-0910/06 

Georgios Karatzaferis Παραβίαση των δεσµεύσεων της Τουρκίας έναντι της ΕΕ E-0911/06 

Georgios Karatzaferis Κυρώσεις για Κοινοτικούς υπηκόους που συνεργούν σε 
παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και σε αποδοχή προϊόντων 
εγκλήµατος 

E-0912/06 

Dimitrios Papadimoulis Αφορολόγητα αποθεµατικά E-0913/06 

Nikolaos Sifunakis Ένταξη περιβαλλοντικού έργου στο Νοµό Λέσβου-Ελλάδα στο 
πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ) 

E-0914/06 

Sajjad Karim Ηνωµένο Βασίλειο: καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη 
µάχη κατά της τροµοκρατίας 

E-0915/06 

Roberta Angelilli Ανακατανοµή χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του προγράµµατος 
Daphne 

E-0916/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Henrik Lax Φορτηγά οχήµατα E-0917/06 

Marie-Noëlle Lienemann Εµβόλια για τη γρίπη των πτηνών E-0918/06 

Baroness Sarah Ludford Κοινοτική πολιτική σχετικά µε τις διακρίσεις λόγω κοινωνικής 
τάξης (κάστας) στην Ινδία 

E-0919/06 

 Ακυρωθείσα ερώτηση E-0920/06 

Hiltrud Breyer Γρίπη των πτηνών - Θανάτωση πουλερικών στην Τουρκία E-0921/06 

Hiltrud Breyer Η κατάσταση στις ακτές όπου φωλιάζουν χελώνες στον κόλπο του 
Λαγανά στη Ζάκυνθο 

E-0922/06 

Diana Wallis Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής E-0923/06 

Diana Wallis Καταναλωτική πίστη E-0924/06 

Frank Vanhecke Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Ιράν E-0925/06 

Andrzej Szejna Η συνταγµατική συνθήκη E-0926/06 

Frank Vanhecke Χαµάς E-0927/06 

Frank Vanhecke Πρωτοβουλία Javier Solana E-0928/06 

Frank Vanhecke Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Αλγερία, την 
Υεµένη, την Ιορδανία και τη Μαλαισία 

E-0929/06 

Frank Vanhecke ∆ηλώσεις του Günter Verheugen και του Nicolas Sarkozy E-0930/06 

Frank Vanhecke Επίθεση σε αρµενική εκκλησία στην Τουρκία E-0931/06 

José Ribeiro e Castro Κούβα - ∆ιαδίκτυο E-0932/06 

Raül Romeva i Rueda ∆ικαιώµατα των πολιτών της ΕΕ στην Ανδόρα E-0933/06 

Raül Romeva i Rueda Ανδόρα - Νόµος για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και απεργιακό 
επίδοµα 

E-0934/06 

Raül Romeva i Rueda Ανδόρα - Εξαγωγή αποβλήτων E-0935/06 

Paul Rübig Εφαρµογή της οδηγίας σχετικά µε τη διάθεση των αποβλήτων 
ειδών ηλεκτρικού εξοπλισµού στα κράτη µέλη 

E-0936/06 

Stavros Arnaoutakis Αδυναµία ελέγχου σε αλιευτικές δραστηριότητες E-0937/06 

Dimitrios Papadimoulis Απαγόρευση ελλιµενισµού πλοίου κυπριακής σηµαίας στη 
Μερσίνα (Νότια Τουρκία) 

E-0938/06 

Fiona Hall Πρωτοβουλία της ΕΕ για τα ύδατα E-0939/06 

Fiona Hall Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1470/2001 του Συµβουλίου E-0940/06 

Erik Meijer Οι µεγάλες διαφορές µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ σε σχέση 
µε την υποκλοπή τηλεφωνικών συνοµιλιών και η σηµαντική 
διεύρυνση της δυνατότητας υποκλοπής συνδιαλέξεων στις Κάτω 
Χώρες 

E-0941/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Karin Riis-Jørgensen Σύστηµα διπλής τιµολόγησης για τα φάρµακα P-0942/06 

Stavros Arnaoutakis ∆υσκολίες στην εφαρµογή του προγράµµατος "Τοπικές 
Πρωτοβουλίες Απασχόλησης του ΕΚΤ σε αγροτικές και 
µειονεκτικές περιοχές της Ελλάδας" 

P-0943/06 

Niels Busk Υδατοκαλλιέργεια P-0944/06 

Marian Harkin Μείωση κατά το ήµισυ του αριθµού των θανάτων στους δρόµους 
της ΕΕ 

P-0945/06 

Luciana Sbarbati Αντιντάµπινγκ στον τοµέα της υποδηµατοποιίας P-0946/06 

María Ayuso González Οικολογικός οίνος E-0947/06 

Daniel Caspary και Erika 
Mann 

Συµµετοχή των ΜΜΕ στο έκτο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα E-0948/06 

Karin Resetarits Ενιαία αγορά ασφαλειών E-0949/06 

Stavros Arnaoutakis Κλιµατικές αλλαγές στην Ευρώπη E-0950/06 

Panagiotis Beglitis Νέα απαγόρευση προσέγγισης σε εµπορικό πλοίο µε κυπριακή 
σηµαία στο λιµάνι της Μερσίνας απο τις τουρκικές αρχές 

E-0951/06 

Georgios Karatzaferis Ταλαιπωρία για τους πολύτεκνους στην Ελλάδα από τον 
Οργανισµό Γεωργικών  Ασφαλίσεων  (ΟΓΑ) 

E-0952/06 

David Martin Εισαγωγές προϊόντων από τα κατεχόµενα εδάφη E-0953/06 

Robert Kilroy-Silk Ενεργειακή πολιτική E-0954/06 

Robert Kilroy-Silk Θανάτωση δελφινιών E-0955/06 

Robert Kilroy-Silk Πρακτικές αθέµιτου ανταγωνισµού των κρατών µελών E-0956/06 

Cristiana Muscardini ∆ιαδικασίες αντιντάµπινγκ για τα υποδήµατα E-0957/06 

Cristiana Muscardini Κλείσιµο εργοστασίου ιδιοκτησίας της πολυεθνικής ABB στο 
Legnano 

E-0958/06 

María Ayuso González Μείωση της κατανάλωσης κοτόπουλου στην ΕΕ P-0959/06 

Antonio Tajani Συγχώνευση Gaz de France και Suez P-0960/06 

Ivo Belet Πώληση ολλανδικών ναρκωτικών στα βελγικά σύνορα P-0961/06 

Sharon Bowles Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα E-0962/06 

Robert Evans Απάτες µε τα δελτία ταυτότητας E-0963/06 

Bastiaan Belder Πακέτο χρηµατοδοτικής βοήθειας ύψους 120 περίπου 
εκατοµµυρίων ευρώ για τις παλαιστινιακές περιοχές 

P-0964/06 

Nigel Farage Ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος πληρωµών P-0965/06 

Antonio Masip Hidalgo Σύσταση του Συµβουλίου που θα ασχοληθεί µε την ποινική 
προστασία του ευρώ 

P-0966/06 



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

∆ελτίο 03.04.2006 - EL - PE 369.013 

16 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Ignasi Guardans Cambó Εφαρµογή του δικαίου του ανταγωνισµού στη διανοµή ταινιών 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

E-0967/06 

Antonio López-Istúriz 
White 

Επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων E-0968/06 

Raül Romeva i Rueda ∆ρόµοι περιπάτου κατασκευασµένοι από ξυλεία τροπικού δάσους 
στο φυσικό πάρκο των Βαλεαρίδων Νήσων 

E-0969/06 

Georgios Karatzaferis Μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη E-0970/06 

Georgios Karatzaferis "Εγνατία Οδός" E-0971/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven και 
Hiltrud Breyer 

Ανεξέλεγκτες αµµοληψίες από ποτάµια και κοιλάδες της 
Βουλγαρίας 

E-0972/06 

Michael Cashman και 
άλλοι 

Ανθρώπινα δικαιώµατα στη Ρωσία E-0973/06 

Gérard Deprez ∆ιακριτική µεταχείριση των µεθοριακών εργαζοµένων E-0974/06 

Antonio Di Pietro Καθυστερήσεις στη διεξαγωγή εκτίµησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για τον αυτοκινητόδροµο ταχείας κυκλοφορίας Paolisi-
Pianodardine 

E-0975/06 

Ria Oomen-Ruijten Ερωτήµατα για ένα λογότυπο ενεργειακής αξίας E-0976/06 

Bernard Poignant Η χρησιµοποίηση καθαρών φυτικών ελαίων στη Γαλλία P-0977/06 

Teresa Riera Madurell Χρηµατοδότηση του ITER P-0978/06 

Luisa Morgantini Μείωση των ιταλικών εθελοντικών εισφορών στου οργανισµούς 
των Ηνωµένων Εθνών 

P-0979/06 

Salvatore Tatarella Προσάραξη του πλοίου Hanife Ana P-0980/06 

Duarte Freitas Επαναφορά των επιδοτήσεων για τα έλαια που χρησιµοποιούνται 
για την παρασκευή ορισµένων κονσερβών 

P-0981/06 

Jan Mulder Αντιστάθµιση δαπανών που συνδέονται µε τον εµβολιασµό 
πουλερικών µε σκοπό την καταπολέµηση της γρίπης των πτηνών 

P-0982/06 

David Hammerstein 
Mintz 

Παράνοµο έργο πολεοδοµικής ανάπτυξης στο εθνικό πάρκο Cabo 
de Gata-Níjar 

E-0983/06 

Teresa Riera Madurell Ενδεχόµενο πρόβληµα µε τον εφοδιασµό τριτίου για τη λειτουργία 
των πειραµατικών εγκαταστάσεων σύντηξης του ITER 

E-0984/06 

Teresa Riera Madurell ∆ιάρθρωση της πρότασης για το έβδοµο πρόγραµµα της Ευρατόµ E-0985/06 

Teresa Riera Madurell Κοινοτική χρηµατοδότηση κοινοπραξιών στην Ευρατόµ (έβδοµο 
πρόγραµµα) 

E-0986/06 

Michael Cramer Τα σηµερινά προβλήµατα στα δροµολόγια των σιδηροδρόµων από 
τη Γερµανία στην Πολωνία 

E-0987/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Simon Coveney Αγωγός φυσικού αερίου "Shwe" στη Βιρµανία E-0988/06 

Robert Kilroy-Silk Τα µέτρα κατά του ανταγωνισµού της Γαλλίας E-0989/06 

Robert Kilroy-Silk Χριστιανοί στην Ινδία E-0990/06 

Baroness Sarah Ludford 
και Kathalijne Buitenweg 

Έλλειψη αστυνοµικής συνεργασίας σε υποθέσεις οδηγών φορτηγών E-0991/06 

Baroness Sarah Ludford 
και Kathalijne Buitenweg 

Έλλειψη αστυνοµικής συνεργασίας σε υποθέσεις οδηγών φορτηγών E-0992/06 

Fausto Bertinotti και 
άλλοι 

Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στις Φιλιππίνες E-0993/06 

Fausto Bertinotti και 
άλλοι 

Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στις Φιλιππίνες E-0994/06 

Iles Braghetto και άλλοι Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική E-0995/06 

Albert Maat ∆ίωξη της θρησκευτικής µειονότητας των Σούφι στο Ιράν E-0996/06 

Henrik Lax Γρίπη των πτηνών E-0997/06 

Jorgo Chatzimarkakis Προσωπική πτώχευση P-0998/06 

Alejo Vidal-Quadras 
Roca 

Στρέβλωση του ανταγωνισµού σε µερικώς απελευθερωµένες 
αγορές ενέργειας 

P-0999/06 

Linda McAvan Εταιρική κοινωνική ευθύνη E-1000/06 

Alyn Smith Επισήµανση των βιολογικών προϊόντων E-1001/06 

Nikolaos Sifunakis Προσφυγή διεθνών εφοπλιστικών ενώσεων κατά της οδηγίας 
2005/35/ΕΚ για τη θαλάσσια ρύπανση 

P-1002/06 

Corien Wortmann-Kool Ορισµός συντονιστών για τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα (τοµέας 
µεταφορών) 

P-1003/06 

Dorette Corbey και Thijs 
Berman 

∆ιήθηση των ερµατικών υδάτων E-1004/06 

Dorette Corbey και Thijs 
Berman 

∆ιήθηση των ερµατικών υδάτων E-1005/06 

Georgios Karatzaferis Βόµβα σε ελληνικό προξενείο στην FYROM E-1006/06 

Georgios Karatzaferis Πλήρης δενδροφύτευση του παλαιού αεροδροµίου της Αθήνας στο 
Ελληνικό 

E-1007/06 

Georgios Karatzaferis Απροστάτευτος ο Εθνικός ∆ρυµός του Αίνου στην Κεφαλονιά E-1008/06 

Georgios Karatzaferis INTERREG IIIA (Ελλάδα - Τουρκία) E-1009/06 

Georgios Karatzaferis Απλήρωτοι γιατροί στην Ελλάδα E-1010/06 

Georgios Karatzaferis Χρηµατοδότηση από την Επιτροπή τουρκικής εθνικιστικής 
οργανώσεως 

E-1011/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Georgios Karatzaferis Παρακολουθήσεις τηλεφώνων στην Ελλάδα E-1012/06 

Andreas Mölzer Ταµείο προσαρµογής στην παγκοσµιοποίηση P-1013/06 

Paul van Buitenen Εµπλοκή επιστηµόνων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 
των Τροφίµων (ΕΑΑΤ) οι οποίοι πραγµατοποιούν αξιολόγηση 
ασφαλείας για την καρκινογόνο επίδραση της ασπαρτάµης 

P-1014/06 

Raül Romeva i Rueda Κολοµβία: δολοφονία από παραστρατιωτικούς E-1015/06 

Raül Romeva i Rueda Κολοµβία: δολοφονία από παραστρατιωτικούς E-1016/06 

Raül Romeva i Rueda Κολοµβία: δολοφονία από παραστρατιωτικούς· δικαιοσύνη και 
αποζηµίωση για τα θύµατα 

E-1017/06 

Ioannis Gklavakis Ερασιτεχνική αλιεία E-1018/06 

Graham Watson ∆ιακρίσεις στις µισθολογικές αποδοχές στα ευρωπαϊκά σχολεία E-1019/06 

Chris Davies ΦΠΑ σε ιστορικά κτίρια E-1020/06 

 Ακυρωθείσα ερώτηση E-1021/06 

Ivo Belet Αυστηρότερες προϋποθέσεις για αλλοδαπούς εκπαιδευτές του σκι 
στη Γαλλία 

E-1022/06 

Erik Meijer Σηµασία των καρτών σιδηροδρόµου πολυήµερης χρονικής ισχύος 
Eurodomino για τις διασυνοριακές µεταφορές και η επάνοδος της 
Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας στις εθνικές πωλήσεις 

E-1023/06 

Jan Mulder Μέτρα υποστήριξης των αγορών των προϊόντων πουλερικών E-1024/06 

Michl Ebner Εναρµόνιση των ονοµάτων των φαρµάκων E-1025/06 

Roberto Musacchio Αναγνώριση υπηρεσίας που παρεσχέθη στο ΕΣΕ (εθνικό 
Συµβούλιο Ερευνών) και των δικαιωµάτων προνοίας και σύνταξης 

P-1026/06 

Kartika Liotard -Μεταφορές αποβλήτων εντός και εκτός Ευρώπης, οι σχετικοί 
έλεγχοι και η σχέση µε τις ευρωπαϊκές Συνθήκες 

P-1027/06 

Frank Vanhecke ∆ιάθεση χρηµατοδοτικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 
τον ξενώνα νεότητας Rzoezie στο Μεχελεν 

P-1028/06 

Willy Meyer Pleite Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι στον ποταµό Καµπρόνες (επαρχία της 
Σεγκόβια, Ισπανία) 

E-1029/06 

Willy Meyer Pleite Αγνοούµενοι στην Αργεντινή από την περίοδο της στρατιωτικής 
δικτατορίας 

P-1030/06 

Willy Meyer Pleite Παράνοµη αλιεία σολοµού του Ατλαντικού στην Ιρλανδία E-1031/06 

Willy Meyer Pleite Μη συµµόρφωση -στην περίπτωση του ολοκληρωµένου σχεδίου 
δράσης της Mestrets (Castellón, Ισπανία)- µε την οδηγία 
93/37/ΕΟΚ περί συντονισµού των διαδικασιών για τη σύναψη 
συµβάσεων δηµοσίων έργων 

E-1032/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Willy Meyer Pleite Καθεστώς ΤΚΕ και ΖΕΠΠ - Santa Barbara Golf SA, περιοχή 
Burriana (Castellón, Ισπανία) 

E-1033/06 

Willy Meyer Pleite Παραβίαση του δικαιώµατος των πολιτών για ελεύθερη 
κυκλοφορία εντός της ΕΕ 

E-1034/06 

Robert Kilroy-Silk Συνταξιούχοι σε πενία E-1035/06 

Paul van Buitenen Καθεστώς των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, άρθρο 12 
β, εξωτερικές δραστηριότητες 

E-1036/06 

Monica Frassoni Φορµαλδεΰδη E-1037/06 

Frank Vanhecke Επίσκεψη του Louis Michel στη Νότιο Αφρική E-1038/06 

Paul van Buitenen Πρωτοβουλία για ενιαία έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου E-1039/06 

Raül Romeva i Rueda, 
Ana Gomes και Iratxe 
García Pérez 

Η κατάληξη του κ. Sayeli Sidi Abdala El Meki, σαχραουί αγωνιστή 
υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

E-1040/06 

Raül Romeva i Rueda, 
Ana Gomes και Iratxe 
García Pérez 

Η κατάληξη του κ. Sayeli Sidi Abdala El Meki, σαχραουί αγωνιστή 
υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

E-1041/06 

Herbert Bösch Χρηµατοδοτεί η OLAF τον εξοπλισµό των υπηρεσιών 
πληροφοριών 

E-1042/06 

Erik Meijer ∆ιακοπές στην κυκλοφορία των αµαξοστοιχιών και ανυπαρξία 
συστήµατος ενηµέρωσης των διερχόµενων επιβατών διεθνών 
αµαξοστοιχιών για τη συνέχιση ή τη διακοπή του ταξιδίου τους 

E-1043/06 

Andreas Mölzer Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ για τον προϋπολογισµό E-1044/06 

María Sornosa Martínez Τόπος κοινοτικής σηµασίας "Monte El Valle y Sierra de Altaona y 
Escalona" (Ισπανία) 

E-1045/06 

Georgios Karatzaferis Τιµωρία της οµάδας του ΠΑΟΚ για επεισόδια E-1046/06 

Michael Cashman και 
άλλοι 

Συνεργασία µε οργανώσεις νέων E-1047/06 

Michael Cashman και 
άλλοι 

Ανθρώπινα δικαιώµατα στη Ρωσία E-1048/06 

James Allister ∆ιεθνείς τροµοκράτες E-1049/06 

Michael Cashman και 
άλλοι 

Απόφαση των Ηνωµένων Εθνών να µην χορηγήσει συµβουλευτικό 
καθεστώς στις ΜΚΟ των λεσβιών, οµοφυλόφιλων, αµφιφυλόφιλων 
και τρανσεξουαλικών ατόµων (LGBT) 

E-1050/06 

Michael Cashman και 
άλλοι 

Απόφαση των Ηνωµένων Εθνών να µην χορηγήσει συµβουλευτικό 
καθεστώς στις ΜΚΟ των λεσβιών, οµοφυλόφιλων, αµφιφυλόφιλων 
και των τρανσεξουαλικών ατόµων (LGBT) 

E-1051/06 

Bill Newton Dunn Πρωτοβουλία της ΕΕ για τα ύδατα E-1052/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Struan Stevenson Υπερεδαφική δικαιοδοσία E-1053/06 

Avril Doyle ΜΜΕ, προγράµµατα πλαίσιο για την έρευνα και ευρωπαϊκά 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 

E-1054/06 

 Ακυρωθείσα ερώτηση E-1055/06 

Giusto Catania και 
Roberto Musacchio 

Ξυλοδαρµοί στο Gradisca d'Isonzo E-1056/06 

Zdzisław Podkański ∆άση E-1057/06 

Zdzisław Podkański Μαλακά φρούτα E-1058/06 

Raül Romeva i Rueda Αεροδρόµιο Μπαράχας της Μαδρίτης - καταγγελία της 
Καταλανικής Συνοµοσπονδίας ΜΚΟ για την Ανάπτυξη 

P-1059/06 

Fernando Fernández 
Martín 

Συνέπειες επί των συµφερόντων των ευρωπαίων πολιτών από την 
εφαρµογή του νόµου για την γη και την γεωργική µεταρρύθµιση 

P-1060/06 

Dagmar Roth-Behrendt Φθαλικές ενώσεις σε φαρµακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση P-1061/06 

Konstantinos Hatzidakis Κλείσιµο του Β ΄ ΚΠΣ για την Ελλάδα P-1062/06 

Raül Romeva i Rueda Barajas - κατηγορίες από την καταλανική οµοσπονδία 
αναπτυξιακών ΜΚΟ 

E-1063/06 

Konstantinos Hatzidakis Τιµές πώλησης προϊόντων στα κράτη µέλη E-1064/06 

Konstantinos Hatzidakis Χρήση ναρκωτικών από ανήλικους E-1065/06 

Konstantinos Hatzidakis Εισόδηµα µισθωτών στα κράτη µέλη E-1066/06 

Konstantinos Hatzidakis Ποσοστά απωλειών πόρων από το Β' ΚΠΣ για τα 15 κράτη µέλη E-1067/06 

Konstantinos Hatzidakis Λαθρεµπόριο φαρµακευτικών ουσιών µέσω internet E-1068/06 

Caroline Lucas Ελευθέρωση του εµπορίου ξυλείας E-1069/06 

Pier Bersani και άλλοι Συγχώνευση των εταιρειών Gaz de France και Suez E-1070/06 

Jeanine Hennis-
Plasschaert 

Συστήµατα που χρησιµοποιούν οι προµηθευτές οχηµάτων 
επαγγελµατικής χρήσης για τη µείωση των εκποµπών καυσαερίων 

E-1071/06 

Jeanine Hennis-
Plasschaert 

Μεταφορές κατά ενότητες των µακριών και βαρέων οχηµάτων E-1072/06 

Joan Calabuig Rull Μελέτη σχετικά µε την κλωστοϋφαντουργία και τη βιοµηχανία 
ειδών ένδυσης 

P-1073/06 

Zdzisław Podkański Επαναδιαπραγµάτευση της ποσόστωσης γάλακτος P-1074/06 

Sajjad Karim Κινέζικα έπιπλα P-1075/06 

Sharon Bowles Kρατικές συντάξεις P-1076/06 

David Hammerstein 
Mintz 

Απειλές για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους στην 
περίπτωση του ποταµού Cambrones (Segovia, Ισπανία) 

E-1077/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

David Hammerstein 
Mintz 

Κίνδυνος εξαφάνισης ειδών στη Sierra de Guadarrama E-1078/06 

David Hammerstein 
Mintz 

Αστική ανάπτυξη στο Parcent (Alicante, Ισπανία) E-1079/06 

Jillian Evans Μαθήµατα γλωσσών E-1080/06 

Jillian Evans Κανόνες σχεδιασµού E-1081/06 

Karl-Heinz Florenz ∆ιαδικασία περί κοινοπραξιών της Επιτροπής εις βάρος των 
κατασκευαστών ανελκυστήρων / οδηγία 95/16/EΚ σχετικά µε τους 
ανελκυστήρες / Σύσταση 95/216/ΕΚ σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό 
των ήδη εγκατεστηµένων ανελκυστήρων 

E-1082/06 

Horst Schnellhardt Μεταβατικά µέτρα για τη µεταφορά των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 
852/2004, (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) 882/2004 
(SANCO/2563/2005) στη νοµοθεσία των κρατών µελών, γραπτή 
ερώτηση P-4332/05 

E-1083/06 

Bill Newton Dunn Σύστηµα ταυτοποίησης προβάτων E-1084/06 

Bill Newton Dunn Οδηγία για τη νιτρορύπανση E-1085/06 

Bill Newton Dunn Προταθείσα µελλοντική χρηµατοδότηση E-1086/06 

Stéphane Le Foll Γρίπη των πτηνών P-1087/06 

Angelika Niebler ∆ιάθεση του τοµέα EU στο ∆ιαδίκτυο P-1088/06 

Jean-Claude Fruteau Κάλυψη των εξόδων ταξιδίου και διαµονής των υποψηφίων όσον 
αφορά τους διαγωνισµούς πρόσληψης υπαλλήλων στα θεσµικά 
όργανα της ΕΕ 

P-1089/06 

Pia Locatelli Μελέτη σχετικά µε την κλωστοϋφαντουργία και τη βιοµηχανία 
ειδών ένδυσης 

P-1090/06 

Rebecca Harms Αίτηση πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
χρηµατοδότηση της ραδιοτηλεόρασης δηµοσίου δικαίου στη 
Γερµανία στις 10.2.2006 

E-1091/06 

Dimitrios Papadimoulis Κατασκευή νοσοκοµείων Τρικάλων, Βόλου και Λαµίας µε πόρους 
των ΚΠΣ 

E-1092/06 

Dimitrios Papadimoulis Καταγγελίες Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού 
(ΑΣΕΠ) για γενίκευση ψευδεπίγραφων συµβάσεων έργου 

E-1093/06 

Dimitrios Papadimoulis Κατασκευή νοσοκοµείων µε πόρους των ΚΠΣ E-1094/06 

Struan Stevenson Κατάλογος τροµοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ E-1095/06 

James Allister Εταιρεία "International Investment Ltd" E-1096/06 

 Ακυρωθείσα ερώτηση E-1097/06 

Marco Pannella Υποστήριξη της Επιτροπής για τον εκτοπισµό των αυτοχθόνων 
λαών του Λάος 

E-1098/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Riitta Myller Κίνδυνοι για την υγεία στον χώρο εργασίας για τους ελεγκτές 
αυτοκινήτων λόγω της διαρροής καυσαερίων που προκαλείται από 
την τοποθέτηση εξατµίσεων στους τοµείς εργασίας 

E-1099/06 

Claude Moraes Προστασία των καταναλωτών και προσβλητικές εικόνες στην 
εµπορία προϊόντων 

P-1100/06 

Terence Wynn Επιδοτήσεις για το σχολικό γάλα E-1101/06 

Claude Moraes Ευρωπαϊκό πρόγραµµα δράσης για την υγεία E-1102/06 

Jonas Sjöstedt Απαγόρευση της εορταστικής εκδήλωσης "Gay Pride" στη Μόσχα E-1103/06 

Kyriacos Triantaphyllides Τουρκικές υποχρεώσεις για την ελεύθερη διεξαγωγή εµπορίου P-1104/06 

Elspeth Attwooll Οδηγία 2000/78/ΕΚ P-1105/06 

Marcello Vernola Προσάραξη του τουρκικού πλοίου "Hanife Ana" στη θέση Costa 
Merlata του Ostuni, Μπρίντιζι, Ιταλία 

P-1106/06 

Zdzisław Chmielewski ∆υνατότητα για δήµους που συνορεύουν µε περιοχές NUTS 3 
(Ονοµατολογία Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων) να 
συµπεριληφθούν στις περιοχές του Στόχου 3 

P-1107/06 

Witold Tomczak Υποτιθέµενη µόλυνση πολωνικών σµέουρων P-1108/06 

Antonio Masip Hidalgo Οι πόροι που διαθέτει η Επιτροπή στις διαδικασίες µεταφοράς 
οδηγιών 

E-1109/06 

Evangelia Tzampazi και 
άλλοι 

Κατάσταση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην Ελλάδα E-1110/06 

Dimitrios Papadimoulis Ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες στην Ελλάδα E-1111/06 

Janusz Wojciechowski Το κοινοτικό σχέδιο δράσης για την προστασία και την καλή 
µεταχείριση των ζώων 

E-1112/06 

Chris Davies Ασπαρτάµη E-1113/06 

Chris Davies Οδηγία για τις όρνιθες ωοπαραγωγής E-1114/06 

Chris Davies ΕΑΑΤ E-1115/06 

Chris Davies Ποιότητα του νερού E-1116/06 

Chris Davies Παλαιστινιακή Αρχή E-1117/06 

Mario Borghezio Μεταθέσεις προσωπικού για εκλογικούς σκοπούς E-1118/06 

Marcello Vernola Προστασία των οδηγών στον τοµέα των επίγειων µεταφορών στην 
Απουλία 

E-1119/06 

Alessandro Battilocchio ∆ιάκριση εις βάρος των "µειονοτικών" γλωσσών στις ευρωπαϊκές 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών 

E-1120/06 

Zdzisław Chmielewski Προστασία της ζωής και της υγείας των ατόµων που έχουν 
υποβληθεί σε αφαίρεση λάρυγγα 

E-1121/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Tokia Saïfi Μελέτη σχετικά µε την κλωστοϋφαντουργία και τη βιοµηχανία 
ειδών ένδυσης 

P-1122/06 

Ari Vatanen ∆ίωξη θρησκευτικών δραστηριοτήτων στη Λευκορωσία P-1123/06 

Klaus-Heiner Lehne Άρθρο 82 της Συνθήκης ΕΚ E-1124/06 

Stavros Lambrinidis, 
Katerina Batzeli και 
Evangelia Tzampazi 

Εφαρµογή της οδηγίας για τα βιοκαύσιµα E-1125/06 

Charles Tannock Εικαζόµενες διακρίσεις εις βάρος των νεαρών ταξιδιωτών της ΕΕ 
στην Πολωνία 

E-1126/06 

Charles Tannock Εικαζόµενες διακρίσεις εις βάρος της µειονότητας των ινδουιστών 
στη Ρωσία 

E-1127/06 

Albert Maat Χορήγηση ενισχύσεων από το γαλλικό κράτος στους κτηνοτρόφους 
που επηρεάστηκαν δυσµενώς από τη γρίπη των πτηνών 

E-1128/06 

Witold Tomczak Υποτιθέµενη µόλυνση πολωνικών σµέουρων E-1129/06 

Jonas Sjöstedt Καταστροφή του δασικού συµπλέγµατος Bialowieza E-1130/06 

Charlotte Cederschiöld Εκτίµηση επιπτώσεων για τη διατήρηση δεδοµένων E-1131/06 

Marie Panayotopoulos-
Cassiotou 

Προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης και ευρωπαϊκή 
ταυτότητα 

P-1132/06 

Erika Mann Ασφάλεια ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων των πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

P-1133/06 

Carlos Carnero González Κενά στα έργα επέκτασης της γραµµής 9 του µετρό µε προορισµό 
την Arganda και στην ασφάλεια των συγκοινωνιακών έργων στην 
Κοινότητα της Μαδρίτης 

E-1134/06 

Carlos Carnero González 
και David Hammerstein 
Mintz 

Παραβίαση του άρθρου 11 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των δικαιωµάτων των 
εργαζοµένων από τη διεύθυνση της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής 
επιχείρησης "Ente Público Radio Televisión Madrid" 

E-1135/06 

Graham Watson Επίδοµα απόδοσης στα ευρωπαϊκά σχολεία E-1136/06 

Ivo Belet και Ria Oomen-
Ruijten 

Επιπτώσεις του νέου ολλανδικού νόµου ασφάλισης ασθένειας για 
τους µεθοριακούς εργαζόµενους που έχουν παύσει την 
επαγγελµατική τους δραστηριότητα 

E-1137/06 

Jonas Sjöstedt Ανακήρυξη από την Τουρκία του Talaat Pasha σε ήρωα E-1138/06 

Jana Bobošíková Εισαγωγή πουλερικών από χώρες του Τρίτου Κόσµου P-1139/06 

Christopher Heaton-
Harris 

∆ιάφοροι χρεώστες P-1140/06 

Philip Claeys Κατάσταση έντασης στην Τουρκία, ποινική δίωξη του 
Μπουγιουκανίτ 

P-1141/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

David Hammerstein 
Mintz 

Σχέδιο πολεοδόµησης της περιοχής "Merinos Norte" της Ronda E-1142/06 

Bernat Joan i Marí Αγωγός φυσικού αερίου Denia-Eivissa-Platja de Sant Joan de Déu E-1143/06 

Antolín Sánchez Presedo Κινητοποίηση κονδυλίων για την καταπολέµηση της γρίπης των 
πτηνών µετά τη διάσκεψη των χορηγών στο Πεκίνο 

E-1144/06 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

∆ιµερείς συµφωνίες σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα των προϊόντων E-1145/06 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας για τα αλιευτικά προϊόντα E-1146/06 

Jana Bobošíková Εισαγωγή πουλερικών από χώρες του Τρίτου Κόσµου E-1147/06 

Mary McDonald και 
άλλοι 

Εξαλείφοντας το πρόβληµα των αστέγων E-1148/06 

Kathy Sinnott Άρδευση βιολογικών καλλιεργειών E-1149/06 

Christopher Heaton-
Harris 

Η "Ευρώπη µέσω δορυφόρου" E-1150/06 

Charles Tannock Αποκεφαλισµός χριστιανών µαθητριών στην Ινδονησία E-1151/06 

Christine De Veyrac Ενισχύσεις για τα προάστια E-1152/06 

Cristiana Muscardini Τα τείχη της σιωπής E-1153/06 

Cristiana Muscardini Τουριστικό σχέδιο στη Σαρδηνία E-1154/06 

Giulietto Chiesa, Lilli 
Gruber και Lapo Pistelli 

Μετρήσεις τηλεθέασης E-1155/06 

Mario Mauro Η Τουρκική ∆ηµοκρατία στη Βόρεια Κύπρο E-1156/06 

Erik Meijer Η θέση του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας για την εξέλιξη των 
τιµών, την ελευθερία επιλογής, τα δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και την παραγωγή αιολικής ενέργειας 

E-1157/06 

Erik Meijer και Kartika 
Liotard 

Επιχορήγηση από τις ολλανδικές αρχές της καύσης ξύλου από 
απόβλητα που προέρχονται από οικοδοµές και κατεδαφίσεις, από 
το οποίο δεν έχουν αφαιρεθεί οι τοξικές ουσίες, σε µονάδες 
παραγωγής ενέργειας µε καύση άνθρακα 

E-1158/06 

Erik Meijer Αισιόδοξη αξιολόγηση των επιπτώσεων των µεταναστευτικών 
ρευµάτων από την 1.5.2004, έντονα αντιφατικά στατιστικά στοιχεία 
και πρακτικές εµπειρίες στα ευρωπαϊκά κράτη µέλη υποδοχής 

E-1159/06 

Philip Claeys Ποσοστό επιτυχίας στους διαγωνισµούς πρόσληψης της 
Κοινότητας 

E-1160/06 

Philip Claeys Ποσοστό των προσληφθέντων που αναγράφονται στον πίνακα 
επιτυχόντων - βέλγοι υποψήφιοι 

E-1161/06 

Philip Claeys Έκτακτοι υπάλληλοι µε βελγική ιθαγένεια E-1162/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Philip Claeys ∆ολοφονία των γονέων κούρδων ακτιβιστών στην Τουρκία E-1163/06 

Nigel Farage Θρησκευτικές διώξεις στο Πακιστάν E-1164/06 

David Martin Απαγόρευση των εισαγωγών τροφίµων ζωικής προέλευσης από την 
Κίνα 

E-1165/06 

Catherine Stihler Πρόγραµµα "Νεολαία" E-1166/06 

Catherine Stihler Έρευνα για την τεχνολογία καθαρής καύσης άνθρακα E-1167/06 

Catherine Stihler ∆ιακρίσεις λόγω φύλου σε ιδιωτικές λέσχες E-1168/06 

Catherine Stihler Αστική ανάπλαση E-1169/06 

Catherine Stihler Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και οι δηµόσιες συµβάσεις 
στον τοµέα της άµυνας 

E-1170/06 

Catherine Stihler Πρόγραµµα "Νεολαία" E-1171/06 

Catherine Stihler Η χρηµατοδότηση της ΕΕ και η κινητικότητα φοιτητών και 
εκπαιδευτικών 

E-1172/06 

Catherine Stihler Το µέλλον του προγράµµατος Erasmus E-1173/06 

Catherine Stihler Οι προτεραιότητες της ΕΕ όσον αφορά την υγεία E-1174/06 

Catherine Stihler Σχολεία της προτίµησης των γονέων E-1175/06 

Catherine Stihler Προώθηση του προγράµµατος Erasmus E-1176/06 

Catherine Stihler Το πρόγραµµα "∆ιά βίου µάθηση" E-1177/06 

Catherine Stihler Η χρηµατοδότηση πανευρωπαϊκών προγραµµάτων κατά του 
καπνίσµατος 

E-1178/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Ανκόνα: επικαιροποίηση σχετικά µε χρηµατοδοτήσεις 
στο πλαίσιο του προγράµµατος Daphne 

E-1179/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Carrara: επικαιροποίηση σχετικά µε χρηµατοδοτήσεις 
στο πλαίσιο του προγράµµατος Daphne 

E-1180/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Φλωρεντίας: επικαιροποίηση σχετικά µε 
χρηµατοδοτήσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος Daphne 

E-1181/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος του Λιβόρνο: επικαιροποίηση σχετικά µε χρηµατοδοτήσεις 
στο πλαίσιο του προγράµµατος Daphne 

E-1182/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Massa: επικαιροποίηση σχετικά µε χρηµατοδοτήσεις στο 
πλαίσιο του προγράµµατος Daphne 

E-1183/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Πίζας: επικαιροποίηση σχετικά µε χρηµατοδοτήσεις στο 
πλαίσιο του προγράµµατος Daphne 

E-1184/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Pistoia: επικαιροποίηση σχετικά µε χρηµατοδοτήσεις 
στο πλαίσιο του προγράµµατος Daphne 

E-1185/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Roberta Angelilli ∆ήµος του Prato: επικαιροποίηση σχετικά µε χρηµατοδοτήσεις στο 
πλαίσιο του προγράµµατος Daphne 

E-1186/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Σιένα: επικαιροποίηση σχετικά µε χρηµατοδοτήσεις στο 
πλαίσιο του προγράµµατος Daphne 

E-1187/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Ανκόνα: επικαιροποίηση σχετικά µε χρηµατοδοτήσεις 
στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της 
πολιτικής προστασίας 

E-1188/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Carrara: επικαιροποίηση σχετικά µε χρηµατοδοτήσεις 
στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της 
πολιτικής προστασίας 

E-1189/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Φλωρεντίας: επικαιροποίηση σχετικά µε 
χρηµατοδοτήσεις στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος 
δράσης στον τοµέα της πολιτικής προστασίας 

E-1190/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος του Λιβόρνο: επικαιροποίηση σχετικά µε χρηµατοδοτήσεις 
στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της 
πολιτικής προστασίας 

E-1191/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Massa: επικαιροποίηση σχετικά µε χρηµατοδοτήσεις στο 
πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της 
πολιτικής προστασίας 

E-1192/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Πίζας: επικαιροποίηση σχετικά µε χρηµατοδοτήσεις στο 
πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της 
πολιτικής προστασίας 

E-1193/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Pistoia: επικαιροποίηση σχετικά µε χρηµατοδοτήσεις 
στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της 
πολιτικής προστασίας 

E-1194/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος του Prato: επικαιροποίηση σχετικά µε χρηµατοδοτήσεις στο 
πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της 
πολιτικής προστασίας 

E-1195/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Σιένα: επικαιροποίηση σχετικά µε χρηµατοδοτήσεις στο 
πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της 
πολιτικής προστασίας 

E-1196/06 

Jean Lambert Aeropuerto Ciudad Real: παραβίαση των οδηγιών για την εκτίµηση 
των επιπτώσεων στο περιβάλλον, για τους οικότοπους και για τα 
πτηνά 

P-1197/06 

Petr Duchoň Ψηφιακός ταχυγράφος P-1198/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Ανκόνα: ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των 
πόρων του σχεδίου δράσης για την ασφαλή χρησιµοποίηση του 
∆ιαδικτύου 

E-1199/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Carrara: ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των 
πόρων του σχεδίου δράσης για την ασφαλή χρησιµοποίηση του 
∆ιαδικτύου 

E-1200/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Φλωρεντίας: ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των 
πόρων του σχεδίου δράσης για την ασφαλή χρησιµοποίηση του 
∆ιαδικτύου 

E-1201/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος του Λιβόρνο: ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των 
πόρων του σχεδίου δράσης για την ασφαλή χρησιµοποίηση του 
∆ιαδικτύου 

E-1202/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Massa: ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των 
πόρων του σχεδίου δράσης για την ασφαλή χρησιµοποίηση του 
∆ιαδικτύου 

E-1203/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Πίζας: ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των 
πόρων του σχεδίου δράσης για την ασφαλή χρησιµοποίηση του 
∆ιαδικτύου 

E-1204/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Pistoia: ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των 
πόρων του σχεδίου δράσης για την ασφαλή χρησιµοποίηση του 
∆ιαδικτύου 

E-1205/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος του Prato: ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων 
του σχεδίου δράσης για την ασφαλή χρησιµοποίηση του 
∆ιαδικτύου 

E-1206/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Σιένα: ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων 
του σχεδίου δράσης για την ασφαλή χρησιµοποίηση του 
∆ιαδικτύου 

E-1207/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Ανκόνα: ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των 
πόρων του Προγράµµατος Life III 

E-1208/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Carrara: ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των 
πόρων του Προγράµµατος Life III 

E-1209/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Φλωρεντίας: ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των 
πόρων του Προγράµµατος Life III 

E-1210/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος του Λιβόρνο: ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των 
πόρων του Προγράµµατος Life III 

E-1211/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Massa: ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των 
πόρων του Προγράµµατος Life III 

E-1212/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Πίζας: ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των 
πόρων του Προγράµµατος Life III 

E-1213/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Pistoia: ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των 
πόρων του Προγράµµατος Life III 

E-1214/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος του Prato: ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων 
του Προγράµµατος Life III 

E-1215/06 

Roberta Angelilli ∆ήµος της Σιένα: ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των πόρων 
του Προγράµµατος Life III 

E-1216/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Stefano Zappalà ∆ιαρροή εµπιστευτικών πληροφοριών από την Επιτροπή εποπτείας 
της OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης) 

P-1217/06 

Francisca Pleguezuelos 
Aguilar 

Στοιχεία σχετικά µε τα διαρθρωτικά ταµεία στην Ανδαλουσία E-1218/06 

David Hammerstein 
Mintz 

Ο κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος των φοινίκων και ο φοίνικας των 
Καναρίων 

E-1219/06 

Raül Romeva i Rueda Καταγγελία παραβάσεων της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας E-1220/06 

Raül Romeva i Rueda Καταγγελία παραβάσεων της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας E-1221/06 

Raül Romeva i Rueda Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για τη ρύθµιση της 
πορνείας 

E-1222/06 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 356/2005 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 
2005, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων για τη σήµανση και 
ταυτοποίηση αλιευτικών εργαλείων και δοκοτρατών 

E-1223/06 

Bernat Joan i Marí Σχέδιο ανάπτυξης οδικού δικτύου της Ιbiza E-1224/06 

Bill Newton Dunn Τηλεόραση χωρίς σύνορα - αποσαφήνιση όρων E-1225/06 

Bill Newton Dunn Τηλεόραση χωρίς σύνορα - διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής πέραν 
της τηλεόρασης 

E-1226/06 

Bill Newton Dunn Τηλεόραση χωρίς σύνορα - γραµµική και µη γραµµική E-1227/06 

Bill Newton Dunn Τηλεόραση χωρίς σύνορα - ορισµοί E-1228/06 

Roberta Angelilli Πόροι για την υλοποίηση ενός έργου µε την ονοµασία "AgriArte" E-1229/06 

Roberta Angelilli Πόροι για την καταστροφική πληµµύρα στον δήµο Tarquinia E-1230/06 

Roberta Angelilli ∆ηµιουργία ιδρυµάτων µε την ονοµασία "Casa parto" (µαιευτήριο) E-1231/06 

Roberta Angelilli Πόροι για µια ιταλική γεωργική επιχείρηση στη Ρουµανία E-1232/06 

Roberta Angelilli Πόροι για την ανατίµηση και τη διατήρηση των υδάτινων πόρων E-1233/06 

Stefano Zappalà Απώλεια απόρρητων εγγράφων της Επιτροπής εποπτείας της OLAF 
(Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης) 

E-1234/06 

Jeanine Hennis-
Plasschaert 

Κοινοποίηση 2006/C12/04 - Περιβαλλοντική ακεραιότητα των 
προταθέντων µέτρων 

E-1235/06 

Erik Meijer Εξάλειψη των παρατυπιών που προκαλούνται στα παλαιά κράτη 
µέλη της ΕΕ από τις συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να εργάζονται 
στις εν λόγω χώρες οι υπήκοοι των κρατών µελών που 
προσχώρησαν πρόσφατα στην ΕΕ 

E-1236/06 

Sophia in 't Veld Επαναπροώθηση στο Ιράν ατόµων που έχουν ζητήσει άσυλο στην 
Ολλανδία 

P-1237/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Bart Staes Συντονισµένη συλλογή δεδοµένων και συγκέντρωση 
εµπειρογνωµόνων σχετικά µε την απειλούσα να εµφανισθεί 
πανδηµία γρίππης 

P-1238/06 

Wojciech Roszkowski Ισότητα γυναικών και ανδρών P-1239/06 

Daniel Caspary Οικονοµική ενίσχυση από την ΕΕ των διαρθρωτικά ασθενέστερων 
περιοχών µε παράδειγµα το Lanzarote 

E-1240/06 

Ioannis Gklavakis και 
Manolis Mavrommatis 

Το µέλλον της σταφίδας µε την αναθεώρηση της ΚΟΑ των 
οπωροκηπευτικών 

E-1241/06 

Antonio Tajani και άλλοι ∆ιαρροή πληροφοριών της OLAF E-1242/06 

Antonio Tajani και άλλοι Απώλεια εγγράφων της OLAF E-1243/06 

Eija-Riitta Korhola Αντίκτυπος της παραοικονοµίας στο οικονοµικό βάρος των κρατών 
µελών 

E-1244/06 

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

P-1245/06 

Simon Coveney Ευρωπαϊκή έκθεση σχετικά µε την κατάσταση στην Ανατολική 
Ιερουσαλήµ 

E-1246/06 

Proinsias De Rossa ∆ικαίωµα των µελών των πορτογαλικών ενόπλων δυνάµεων να 
προσχωρούν σε αντιπροσωπευτικές ενώσεις 

E-1247/06 

Daniel Hannan Έργο κατασκευής αυτοκινητοδρόµου της Bechtel E-1248/06 
 
 

_____________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B6-0013/2006)                                         14 Μαρτίου 2006 
 
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ   
 
17 ερωτήσεις  (άρθρo 109 τoυ Καvovισµoύ) 
 
Συvτάκτης Θέµα Aριθ. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ   
 

 
Eoin RYAN 

 
Αντιπολίτευση στην Αιθιοπία 

 
H-0110/06  

 
Cecilia MALMSTRÖM 

 
Υποστήριξη της δηµοκρατίας στο Ιράν 

 
H-0148/06  

 
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 

 
H-0150/06  

 
Reinhard RACK 

 
Προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων 

 
H-0175/06  

 
Diamanto MANOLAKOU 

 
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις Φιλιππίνες 

 
H-0193/06  

 
Agnes SCHIERHUBER 

 
Πρόσβαση των καταναλωτών στη νοµοθεσία 

 
H-0179/06  

 
Sarah LUDFORD 

 
Απόφαση πλαίσιο για τον Ρατσισµό και την Ξενοφοβία 

 
H-1113/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Η ξενοφοβία στην ΕΕ 

 
H-0138/06  

        
 
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ 
 

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Προϋπολογισµός για ο πρόγραµµα Trans Crime 

 
H-0134/06  

 
Cristobal MONTORO 
ROMERO 

 
Κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονοµίας 

 
H-0157/06  

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

 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης και ευρωπαϊκή 
ταυτότητα 

 
H-0100/06  

 
Maria BADIA i CUTCHET 

 
Σχέδιο για την καλλιέργεια του επιχειρηµατικού πνεύµατος 
µέσω της εκπαίδευσης 

 
H-0132/06  
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κ. KALLAS 
 

 
Andreas MÖLZER 

 
Το τουρκικό κέρµα µιας λίρας 

 
H-0102/06  

 
Enrico LETTA 

 
Ευρωπαϊκό σχολείο Βρυξέλλες ΙΙ - µεταφορά τµηµάτων 

 
H-0104/06  

 
Richard SEEBER 

 
Μεταφορά του γερµανικού γλωσσικού τµήµατος 

 
H-0172/06  

  
 
 
κ. REHN 
 

 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Ένταξη στην ΕΕ της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας και το 
θέµα των υιοθεσιών 

 
H-0098/06  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Η προσχώρηση της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
H-0137/06  

 
 

_____________________ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 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 
 

 
42 

 

 
8 

 
34 

 
17 

 
0 

 
0 

 
0 

 
κ. WINKLER  
κα GASTINGER 

 
Επιτροπή 
 

 
60 

 

 
9 

 
45 

 
20 

 
1 

 
0 

 
5 

 
κ. ŠPIDLA 
κ. FRATTINI 
κ. FIGEL' 
κ. KALLAS 
κ. REHN 
 
 

 
Σύνολο 

 
102 

 

 
17 

 
79 

 
37 

 
1  

 
0 

 
5 
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1 

 
 

 
Αριθ. 

 
Αριθ. ΡΕ 

 
Συντάκτης 

 
Θέµα 

Ηµεροµηνία 
κατάθεσης 

Λήξη  
προθεσµίας 

 
Υπογραφές 

 
01/2006 

 
369.297 

 

 
John Bowis, Georgs Andrejevs, 
Dorette Corbey και Karin Scheele 

 
∆ιαβήτης 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
285 

 
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 

 
70 

 
03/2006 

 
369.299 

 
Andreas Mölzer 

 
Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία υπέρ των γεννήσεων 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
21 

 
04/2006 

 
369.300 

 
Andreas Mölzer 

 
Ταραχές επί σειρά εβδοµάδων στη Γαλλία 
 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
9 

 
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 

 
126 

 

                                                      
1  Κατάσταση στις  16.03.2006 
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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 

 
97 

 
07/2006 

 
369.654 

 
David Martin και Glyn Ford 

 
Παράνοµο εµπόριο δερµάτων τίγρεων και 
λεοπαρδάλεων 
 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
144 

 
08/2006 

 
370.386 

 
Filip Kaczmarek 

 
Η θρησκευτική ελευθερία στην Κίνα 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
41 

 
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 

 
17 

 
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 

 
11 
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11/2006 
 

370.590 
 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulo, Robert 
Navarro, Dirk Sterckx και Jeanine 
Hennis-Plasschaert 
 

 
Ευρωπαϊκή Μέρα Ναυτιλίας 

 
20.2.2006 

 
20.5.2006 

 
39 

 
12/2006 

 
370.591 

 

 
Jean-Claude Martinez 
 

 
Η δραµατική κατάσταση των αµπελοκαλλιεργητών 
της Ευρώπης 

 
22.2.2006 

 
22.5.2006 

 
7 

 
13/2006 

 
371.053 

 
Maciej Giertych 

 
΄Εκκληση σε όλες τις χώρες να ανοίξουν τα αρχεία 
τους για το Β. Παγκόσµιο Πόλεµο (Β.Π.Π) 

 
6.3.2006 

 
6.6.2006 

 
11 

 
14/2006 

 
371.059 

 
Janusz Wojciechowski, Caroline 
Lucas, Ioannis Gklavakis και Thijs 
Berman 

 
Γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα, σπόρους και 
ζωοτροφές 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
47 

 
15/2006 

 
371.060 

 
Andreas Mölzer 

 
Αµοιβαίος σεβασµός 
 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
11 

 
16/2006 

 
371.061 

 
Matteo Salvini 

 
Αφιέρωση της αίθουσας του ηµικυκλίου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συγγραφέα Οριάνα 
Φαλάτσι 
 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
6 

 
17/2006 

 
371.713 

 
Daniel Strož 

 
Η ανάγκη για επιδίωξη µιας εξισορροπηµένης 
εξωτερικής πολιτικής 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
6 

_____________________ 
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ                     (Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση) 
 
 
 
Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-

µηνία 
∆ιαδικασία 

von Wogau Karl 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Η εφαρµογή της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής για την Ασφάλεια 
στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ 
 

AFET (Ο) 
 

25/01/2006 2006/2033(INI) 

Daul Joseph (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Καθεστώς εισαγωγής ρυζιού AGRI (Ο) 
 

21/03/2006 2006/0028(CNS) 

Mavrommatis 
Manolis (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

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) 
 

CULT (Γ) 
 

13/02/2006 2006/2008(INI) 

Kaczmarek Filip 
Andrzej (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Οικονοµικές και εµπορικές 
σχέσεις της ΕΕ µε την Ινδία 

DEVE (Γ) 
 

25/01/2006 2006/2034(INI) 

Kaczmarek Filip 
Andrzej (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Οικονοµικές και εµπορικές 
σχέσεις της ΕΕ µε µε την Κοινή 
Αγορά του Νότου (Mercosur) µε 
την προοπτική της 
διαπραγµάτευσης µιας 
διοργανικής συµφωνίας 
σύνδεσης 
 

DEVE (Γ) 
 

25/01/2006 2006/2035(INI) 

Berès Pervenche 
(PSE) 
 

Στρατηγική για την απλούστευση 
του ρυθµιστικού περιβάλλοντος 

ECON (Γ) 
 

14/03/2006 2006/2006(INI) 

Ulmer Thomas 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Προστασία των εργαζοµένων 
στον τοµέα της υγείας από τις 
µολύνσεις που µεταδίδονται 
µέσω του αίµατος µετά από 
τραυµατισµό µε σύριγγα 
 

ENVI (Γ) 
 

13/03/2006 2006/2015(INI) 
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Weiler Barbara 
(PSE) 
 

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

IMCO (Ο) 
 

21/02/2006 2006/2043(INI) 

McCarthy Arlene 
(PSE) 
 

Στρατηγική για την απλούστευση 
του ρυθµιστικού περιβάλλοντος 

IMCO (Γ) 
 

30/01/2006 2006/2006(INI) 

Titley Gary (PSE) 
 

Ορισµός, περιγραφή, 
παρουσίαση και επισήµανση των 
αλκοολούχων ποτών 
 

IMCO (Γ) 
 

21/02/2006 2005/0028(COD) 

Zappalà Stefano 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

∆ηµιουργία ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου προσόντων 

IMCO (Γ) 
 

21/02/2006 2006/2002(INI) 

Hennicot-
Schoepges Erna 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

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

ITRE (Ο) 
 

26/01/2006 2005/0235(CNS) 

Ayuso González 
María del Pilar 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Προώθηση καθαρών οχηµάτων 
οδικής µεταφοράς 

ITRE (Γ) 
 

21/02/2006 2005/0283(COD) 

Birutis Šarūnas 
(ALDE) 
 

Αναθεώρηση των οδηγιών 
σχετικά µε τον ιατρικό 
εξοπλισµό 
 

ITRE (Γ) 
 

21/02/2006 2005/0263(COD) 

Chichester Giles 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

∆ιαρθρωτικές στατιστικές 
σχετικά µε τις επιχειρήσεις 

ITRE (Γ) 
 

20/03/2006 2006/0020(COD) 

Rocard Michel 
(PSE) 
 

Προσχώρηση στην πράξη της 
Γενεύης σχετικά τη διεθνή 
καταχώριση των βιοµηχανικών 
σχεδίων και προτύπων 
 

JURI (Ο) 
 

30/01/2006 2005/0273(CNS) 

Kauppi Piia-Noora 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ευθύνη των µεταφορέων στις 
πλωτές µεταφορές επιβατών σε 
περίπτωση ατυχήµατος 
 

JURI (Γ) 
 

23/02/2006 2005/0241(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Αστική ευθύνη και 
χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις 
των πλοιοκτητών 
 

JURI (Γ) 
 

23/02/2006 2005/0242(COD) 
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Morillon Philippe 
(ALDE) 
 

Σχέδιο δράσης 2006-2008 για 
την απλούστευση και βελτίωση 
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 
 

PECH (Ο) 
 

31/01/2006 2006/2053(INI) 

Cashman Michael 
(PSE) 
 

Αποφάσεις της Επιτροπής 
Αναφορών κατά τη διάρκεια του 
κοινοβουλευτικού έτους 2004-
2005 
 

PETI (Ο) 
 

24/01/2006 2005/2135(INI) 

Costa Paolo 
(ALDE) 
 

Ευθύνη των µεταφορέων στις 
πλωτές µεταφορές επιβατών σε 
περίπτωση ατυχήµατος 
 

TRAN (Ο) 
 

21/03/2006 2005/0241(COD) 

Hennis-Plasschaert 
Jeanine (ALDE) 
 

Ενίσχυση της ασφάλειας της 
αλυσίδας εφοδιασµού 

TRAN (Ο) 
 

21/03/2006 2006/0025(COD) 

Kohlíček Jaromír 
(GUE/NGL) 
 

∆ιερεύνηση των ατυχηµάτων 
στον τοµέα των θαλάσσιων 
µεταφορών 
 

TRAN (Ο) 
 

21/03/2006 2005/0240(COD) 

Sommer Renate 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας : 
τεχνικές προδιαγραφές 
(τροπ.οδηγίας 82/714/ΕΟΚ) 
 

TRAN (Ο) 
 

16/03/2006 1997/0335(COD) 

Sterckx Dirk 
(ALDE) 
 

Κοινοτικό σύστηµα 
παρακολούθησης της 
κυκλοφορίας των πλοίων και 
ενηµέρωσης 
 

TRAN (Ο) 
 

21/03/2006 2005/0239(COD) 

Stockmann Ulrich 
(PSE) 
 

Αεροπορικές µεταφορές: 
πολιτική αεροπορία, τεχνικοί 
κανόνες και διοικητικές 
διαδικασίες 
 

TRAN (Ο) 
 

16/03/2006 2000/0069(COD) 

Ó Neachtain Seán 
(UEN) 
 

Θεµατική στρατηγική για το 
αστικό περιβάλλον 

TRAN (Γ) 
 

24/01/2006 2006/2061(INI) 

 
___________________ 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
Εκθέσεις και Ανακοινώσεις 
 
Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 
Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε 
διαβούλευση για την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ, µε σκοπό 
να προωθηθεί η ενεργητική ένταξη των ανθρώπων που έχουν 
αποκοπεί περισσότερο από την αγορά εργασίας 
 

EMPL 
FEMM 
 

COM(2006)0044 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: ∆ιαλειτουργικότητα για τις 
πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
 

ITRE 
LIBE 
 

COM(2006)0045 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Έκθεση σχετικά 
µε τη λειτουργία των µεταβατικών διατάξεων που ορίζονται 
στην συνθήκη προσχώρησης του 2003 (περίοδος 1η Μαΐου 2004 
- 30 Απριλίου 2006) 
 

EMPL 
LIBE 
 

COM(2006)0048 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών : Κοινή έκθεση για 
την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη 2006 
 

EMPL 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2006)0062 

Έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών  σχετικά µε την 
ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών - 2006 
 

FEMM 
 

COM(2006)0071 

Έκθεση της Επιτροπής : ∆εύτερη έκθεση της Επιτροπής βάσει 
του άρθρου 6 της απόφασης-πλαισίου του Συµβουλίου της 26ης 
Ιουνίου 2001 για το ξέπλυµα χρήµατος, τον προσδιορισµό, τον 
εντοπισµό, τη δέσµευση, την κατάσχεση και τη δήµευση των 
οργάνων και των προϊόντων του εγκλήµατος 
 

LIBE 
ECON 
 

COM(2006)0072 
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Ανακοίνωση της Επιτροπής : Ευρωπαϊκό πρόγραµµα δράσης για 
την οδική ασφάλεια - Ενδιάµεσος απολογισµός 

TRAN 
ENVI 
ITRE 
 

COM(2006)0074 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για την 
εφαρµογή της ανανεωµένης σύµπραξης για τη µεγέθυνση και 
την απασχόληση -  Σχεδιάζοντας τη ναυαρχίδα της γνώσης: το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
 

ITRE 
EMPL 
CULT 
 

COM(2006)0077 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Χάρτης πορείας 
για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010 

FEMM 
AFET 
DEVE 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
LIBE 
 

COM(2006)0092 

Aνακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το  
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την πέµπτη έκθεση της 
µόνιµης οµάδας εργασίας για τις ασφαλείς µεταφορές 
ραδιενεργών υλικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

TRAN 
ENVI 
ITRE 
 

COM(2006)0102 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη βελτίωση της οικονοµικής 
κατάστασης του κλάδου της αλιείας 
 

PECH 
ENVI 
 

COM(2006)0103 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: Έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή εθνικών µέτρων 
για τη συνύπαρξη γενετικώς τροποποιηµένων καλλιεργειών µε 
συµβατικές και βιολογικές καλλιέργειες 
 

AGRI 
ENVI 
IMCO 
 

COM(2006)0104 

Πράσινη Βίβλος:  Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, 
ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια 

ITRE 
DEVE 
INTA 
ECON 
ENVI 
TRAN 
REGI 
 

COM(2006)0105 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: Επανεξέταση της εφαρµογής της οδηγίας για τα 
απλά δοχεία πίεσης (87/404/ΕΟΚ) σε σχέση µε την οδηγία για 
τον εξοπλισµό υπό πίεση (97/23/ΕΚ) 
 

IMCO 
ITRE 
 

COM(2006)0106 
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Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: Αξιολόγηση της χρήσης των ελεγκτικών 
υπηρεσιών των χρηστών στο πλαίσιο της οδηγίας σχετικά µε τον 
εξοπλισµό υπό πίεση (97/23/ΕΚ) 
 

IMCO 
ITRE 
 

COM(2006)0109 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Εφαρµογή του 
κοινοτικού προγράµµατος της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και 
την απασχόληση - Μεταβίβαση επιχειρήσεων – Εξασφάλιση της 
συνέχειας µε µια νέα αρχή 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
JURI 
 

COM(2006)0117 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε την 
αναβάθµιση του καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατοµικής Ενέργειας στον ∆ιεθνή Οργανισµό Ατοµικής 
Ενέργειας 
 

ITRE 
ENVI 
 

COM(2006)0121 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η ανανεωµένη πολιτική της ΕΕ για 
τον τουρισµό: για µια ισχυρότερη σύµπραξη υπέρ του 
ευρωπαϊκού τουρισµού 

TRAN 
EMPL 
ENVI 
REGI 
 

COM(2006)0134 

Απόφαση της Επιτροπής: Μη αυτόµατη µεταφορά µη 
διαχωριζοµένων πιστώσεων από το 2005 στο 2006 - Απόφαση 
της Επιτροπής: Μεταφορά διαχωριζοµένων πιστώσεων από το 
2005 στο 2006 - Απόφαση της Επιτροπής: Πιστώσεις 
αναλήψεως υποχρεώσεων προς ανασύσταση το 2006 
 

BUDG 
 

SEC(2006)0173 

Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή σε όλες τις γλώσσες 
Commission staff working paper : Annexes to the Report from 
the Commission - Second report based on Article 14 of the 
Council Framework Decision of 28 May 2001 combating fraud 
and counterfeiting of non-cash means of payment 
 

LIBE 
ECON 
 

SEC(2006)0188 

Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή σε όλες τις γλώσσες 
Commission staff working document : Internal Market 
Scoreboard n° 14bis 

IMCO 
ECON 
JURI 
 

SEC(2006)0252 

Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή σε όλες τις γλώσσες 
Document de travail des services de la Commission : Évaluation 
du programme communautaire d'action de lutte contre les 
discriminations 
 

LIBE 
EMPL 
FEMM 
 

SEC(2006)0277 
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Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή σε όλες τις γλώσσες 
Commission staff working document : Report on the 
implementation of the European Charter for Small Enterprises in 
Moldova and the countries in the Western Balkans 
 

AFET 
ITRE 
 

SEC(2006)0283 

Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή σε όλες τις γλώσσες 
Commission staff working document : Annex to the 
communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions - Joint Report on 
Social Protection and Social Inclusion 2006 Country profiles 
 

EMPL 
LIBE 
FEMM 
 

SEC(2006)0295 

Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή σε όλες τις γλώσσες 
Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions - Joint Report on 
Social Protection and Social Inclusion 2006  - Synthesis report 
on adequate and sustainable pensions - 
 

EMPL 
 

SEC(2006)0304 

Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή σε όλες τις γλώσσες 
Commission staff working document : Annex to the 
communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament concerning the Fifth  Report of the 
Standing Working Group on safe Transport of Radioactive 
Materials in the European Union - 5th Report of the Standing 
Working Group on safe Transport of Radioactive Materials in the 
European Union - 
 

TRAN 
ENVI 
ITRE 
 

SEC(2006)0306 

Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή σε όλες τις γλώσσες 
Commission Staff Working Document: Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament: Report on the implementation of national 
measures on the coexistence of genetically modified crops with 
conventional and organic farming 
 

ENVI 
IMCO 
AGRI 
 

SEC(2006)0313 

Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή σε όλες τις γλώσσες 
Commission staff working document : Report on the ex post 
evaluation of Grotius II, Oisin II, Stop II, Falcone and 
Hippokrates Programmes and the interim evaluation of the AGIS 
Programme to the European Parliament and the Council 
 

LIBE 
 

SEC(2006)0333 
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Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή σε όλες τις γλώσσες 
Commission staff working document: Annexes to the 
communication from the Commission to the Council on 
enhancing the status of the European Atomic Energy Community 
at the International Atomic Energy Agency 
 

ITRE 
ENVI 
 

SEC(2006)0341 

Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή σε όλες τις γλώσσες 
Commission staff working document : Annex to the 
communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions : Bridging the 
Broadband Gap Annex 1 - Digital Divide Forum Report- 
Broadband access and public support in under-served areas 
 

ITRE 
EMPL 
IMCO 
CULT 
 

SEC(2006)0354 

Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή σε όλες τις γλώσσες 
Commission staff working document : Annex to the 
communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions : Bridging the 
Broadband Gap Annex 2  Digital Divide Forum - Summary 
conclusions of the public consultation 
 

ITRE 
EMPL 
IMCO 
CULT 
 

SEC(2006)0355 

Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή σε όλες τις γλώσσες 
Commission staff working document : Annex to the 
communication from the Commission the the European Council : 
Implementing the renewed partnership for growth and jobs - 
Developing a knowledge flagship: the European Institute of 
Technology - Results of the public consultation on a concept of a 
European Institute of technology 

ITRE 
EMPL 
CULT 
 

SEC(2006)0368 

 
 

_____________________ 
 
 
 
 
(*) Τα έγγραφα αυτά δεν διατίθενται στην ελληνική γλώσσα  
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
37/2006 

 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 5 Φεβρουαρίου 2006 στην Κόστα Ρίκα 

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2006 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την επιτυχή διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στην Κόστα Ρίκα, στις 5 
Φεβρουαρίου 2006, και συγχαίρει θερµά τον εκλεγέντα Πρόεδρο Oscar Arias Sánchez. Ο λαός της Κόστα Ρίκας, 
για µια ακόµη φορά, απέδειξε την ισχυρή του δέσµευση υπέρ των δηµοκρατικών αρχών και θεσµών. 
 
Ο εκλεγείς Πρόεδρος Oscar Arias Sánchez είναι µια διεθνώς σεβαστή προσωπικότητα, η δε ισχυρή του δέσµευση 
υπέρ της ειρήνευσης της Κεντρικής Αµερικής, κατά την δεκαετία του '80 δεν έχει καθόλου λησµονηθεί. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι η ευρεία πολιτική πείρα του και η διεθνής αναγνώριση της οποίας χαίρει θα 
συµβάλλουν στην επιτυχή θητεία του. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει επίσης τις προσπάθειες για οικονοµική και κοινωνική µεταρρύθµιση που έχει 
αναλάβει η κυβέρνηση του Προέδρου Abel Pacheco. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσβλέπει σε στενή συνεργασία µε την κυβέρνηση του εκλεγµένου Προέδρου Oscar Arias 
Sánchez και σε ενίσχυση των δεσµών µε την Κόστα  Ρίκα, σε διµερές και περιφερειακό επίπεδο, ιδιαίτερα µέσω 
της υποστήριξης προς την ενοποίηση της Κεντρικής Αµερικής. 
 
Οι προσχωρούσες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία* και πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνητικώς υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία και 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 συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία και η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να αποτελούν µέρη της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_____________________ 

 
 
40/2006 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά µε το Ουζµπεκιστάν 
Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2006 

 
Η ΕΕ έλαβε γνώση µε ιδιαίτερη ανησυχία της καταδίκης από το δικαστήριο της πόλης της Τασκένδης της κας 
Nodira Khidoïatova την 1η Μαρτίου και του κ. Sanjar Oumarov στις 6 Μαρτίου, δύο ηγετών στο προσκήνιο του 
αντιπολιτευτικού «Συνασπισµού του Ήλιου» («Ouzbékistan ensoleillé»), οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί 
συγκεκριµένα για απάτη, υπεξαίρεση χρηµάτων και συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση. 
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Η ΕΕ ανησυχεί ιδιαίτερα διότι, εκτός από την καταβολή αποζηµιώσεων, η κα Khidoïatova και ο κ. Oumarov 
καταδικάστηκαν σε δεκαετή φυλάκιση και δεν θα µπορέσουν να ασκήσουν, µετά την αποφυλάκισή τους, καµία 
οικονοµική δραστηριότητα επί µία τριετία. 
 
Εξάλλου, η ΕΕ έλαβε γνώση µε έντονη ανησυχία της καταδίκης σε οκταετή φυλάκιση στις 6 Μαρτίου της κας 
Moukhtabar Tojibaeva, υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η οποία είχε κατηγορηθεί για δυσφήµηση, 
εκβίαση και κτηµατικές καταχρήσεις. Επιπλέον κρίθηκε ένοχη συµµετοχής στην οργάνωση «Φλεγόµενες καρδιές» 
(«Cœurs brûlants»), µία οµάδα προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που δεν είναι καταχωρηµένη σύµφωνα 
µε το δίκαιο του Ουζµπεκιστάν. 
 
Η ΕΕ ζητά επιµόνως από το Ουζµπεκιστάν να επανεξετάσει την καταδίκη της κας Tojibaeva και να εγγυηθεί 
δίκαιη δίκη επιτρέποντας σε εθνικούς και διεθνείς παρατηρητές να παρίστανται σε αυτήν. 
 
Η ΕΕ παροτρύνει το Ουζµπεκιστάν, στην περίπτωση που τα τρία καταδικασθέντα πρόσωπα ζητήσουν έφεση, να 
συµµορφωθεί πλήρως προς τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει στο επίπεδο του ΟΑΣΕ όσον αφορά την ανθρώπινη 
διάσταση, προς τους διεθνείς κανόνες στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις συνθήκες.  
 
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 και Σερβία και Μαυροβούνιο, οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία 
της Μολδαβίας, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να αποτελούν µέρος της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

_______________________ 
 
 
 
41/2006 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά µε την αποφυλάκιση του Yu Dongyue και του Χiao Yunliang 
Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2006 

 
Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την αποφυλάκιση του Yu Dongyue και του Χiao Yunliang. O κ. Yu 
Dongyue εξέτισε στις 21 Φεβρουαρίου, την ποινή κάθειρξης 21 ετών που του είχε επιβληθεί αφού έτυχε µείωσης 
της ποινής του δύο φορές. Ο Xiao Yunliang αποφυλακίσθηκε στις 23 Φεβρουαρίου αφού η ποινή τετραετούς 
φυλάκισής του µειώθηκε κατά 24 ηµέρες. Και τα δύο αυτά πρόσωπα περιλαµβάνονταν στον κατάλογο 
κρατουµένων η τύχη των οποίων είχε κριθεί ανησυχητική από την ΕΕ. O Xiao Yunliang είχε συλληφθεί και 
καταδικασθεί µαζί µε τον Υao Fuxin. Moλονότι ο πρώτος απελευθερώθηκε, ο Υao Fuxin εξακολουθεί να 
βρίσκεται στη φυλακή. Η ΕΕ επιθυµεί να εκφράσει εκ νέου την ανησυχία της όσον αφορά την κατάσταση της 
υγείας του Yao Fuxin, την µεταχείριση της οποίας τυγχάνει και τον τρόπο µε τον οποίο διεξάχθηκε η δίκη του. 
 
Η ΕΕ χαιρετίζει την αποφυλάκιση αυτή, απευθύνει, ωστόσο, νέα έκκληση υπέρ της αποκατάστασης των πολιτικών 
δικαιωµάτων του Yu Dongyue και του Xiao Yunliang, προκειµένου να µπορέσουν να επανενταχθούν πλήρως στην 
κινεζική κοινωνία και να συµβάλουν στην ανάπτυξή της. 
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Όσον αφορά τον Yu Dongyue, η ΕΕ σηµειώνει µε ανησυχία τις πληροφορίες σύµφωνα µε τις οποίες βασανίσθηκε 
και υπέστη νευρικό κλονισµό στις φυλακές. Η ΕΕ καλεί τις κινεζικές αρχές να εξετάσουν τις ισχύουσες πρακτικές 
στις φυλακές της χώρας και να µεριµνήσουν ώστε αυτές να συµµορφώνονται µε τους διεθνείς κανόνες. Η ΕΕ 
ευελπιστεί ότι οι κινεζικές αρχές θα αποφυλακίσουν σύντοµα και άλλα πρόσωπα που περιλαµβάνονται στον 
κατάλογο των κρατουµένων, η τύχη των οποίων κρίνεται ανησυχητική. 
 
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, Λιχτενστάϊν 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 
διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

____________________ 
 
 
 
 
42/2006 

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
την προεκλογική κατάσταση στη Λευκορωσία 

 
Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2006 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί σοβαρά για την κατάσταση που επικρατεί στη Λευκορωσία τις παραµονές των 
προεδρικών εκλογών της 19ης Μαρτίου, καθώς και για την σταθερή επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων στη χώρα αυτή. Γι’ αυτό, καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα 
ώστε η εκλογική διαδικασία να εξελιχθεί οµαλά και ελεύθερα. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για την εµφάνιση των δηµοκρατικά επιλεγµένων εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι έχουν την πρόθεση να προσφέρουν στους συµπολίτες τους άλλες προοπτικές για 
το µέλλον της χώρας τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λυπάται για το ότι, σύµφωνα µε πληροφορίες παραβιάζονται 
σοβαρά τα δικαιώµατα των υποψηφίων στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας, όπως ο εκφοβισµός, η 
σύλληψη και η χρήση βίας στην περίπτωση ενός υποψηφίου στις 2 Μαρτίου 2006. Η σύλληψη οπαδών, οι έρευνες 
στα γραφεία που χρησιµοποιούνται για την προεκλογική εκστρατεία, η κατάσχεση εκλογικού υλικού και η διακοπή 
προεκλογικών συγκεντρώσεων επιβεβαιώνονται από την προσωρινή έκθεση της αποστολής παρατηρητών των 
εκλογών του ΟΑΣΕ/BIDDH (γραφείου δηµοκρατικών θεσµών και ανθρωπίνων δικαιωµάτων) που δηµοσιεύθηκε 
την 1η Μαρτίου 2006. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει σθεναρά τις ενέργειες αυτές και ζητά και πάλι από τις 
αρχές της Λευκορωσίας να σεβαστούν τους διεθνείς κανόνες και τη δέσµευση που ανέλαβαν, στα πλαίσια του 
ΟΑΣΕ και των Ηνωµένων Εθνών, να εξασφαλίσουν ίσα προεκλογικά δικαιώµατα για όλους τους υποψήφιους. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί επίσης τις υπεύθυνες αρχές της χώρας να επιτρέψουν στον λαό της Λευκορωσίας να 
ασκήσει πλήρως το δικαίωµα του συνέρχεσθαι και του εκφράζεσθαι ελεύθερα, και ζητά να λάβουν όλα τα 
απαραίτητα µέτρα προκειµένου να εξασφαλισθεί η προσωπική ασφάλεια των ειρηνικών διαδηλωτών και όλων των 
υποψήφιων των προεδρικών εκλογών. 
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Όπως αναφέρεται στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 7ης Νοεµβρίου 2005 και της 30ής Ιανουαρίου 2006, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Λευκορωσία και θα λάβει τα 
δέοντα νέα περιοριστικά µέτρα κατά των υπευθύνων σε περίπτωση που οι εκλογές δεν θα διεξαχθούν σύµφωνα µε 
τους διεθνείς κανόνες και τις δεσµεύσεις της Λευκορωσίας στα πλαίσια του ΟΑΣΕ. 
 
Οι προσχωρούσες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και 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 συµµετέχουν στη 
διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. 

 
_____________________ 

 
 
43/2006/αναθ. 

 
∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για τον πρώτο γύρο των εκλογών στο Μπενίν 
Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2006 

 
Ο πρώτος γύρος των εκλογών που διοργάνωσε το Μπενίν προκειµένου να εκλεγεί ο προσεχής Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας πραγµατοποιήθηκε την 5η Μαρτίου 2006, σύµφωνα µε τις συνταγµατικές και νοµοθετικές διατάξεις 
που ισχύουν στη χώρα. 
 
Η προετοιµασία της ψηφοφορίας ήταν ιδιαιτέρως σύνθετη λόγω της φύσης των εκλογικών δοµών που έχουν 
θεσπισθεί µε τη νοµοθεσία, των πολύ σύντοµων προθεσµιών διοργάνωσης των εκλογών και της δυσκολίας να 
βρεθούν τα απαραίτητα χρηµατοδοτικά µέσα επιτόπου. Ορισµένα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανταποκρινόµενοι στο σχετικό αίτηµα των αρχών του Μπενίν, συµµετείχαν στη 
χρηµατοδότηση των εκλογών. 
 
∆εδοµένων των συνθηκών οργάνωσης που επικράτησαν ήταν αναπόφευκτο να παρατηρηθούν ορισµένες 
υλικοτεχνικές δυσκολίες την ηµέρα της ψηφοφορίας. 
 
Ωστόσο, πρέπει να τονισθεί ότι η προεκλογική εκστρατεία εξελίχθηκε σε πολύ ήρεµη ατµόσφαιρα και ότι ο λαός 
της χώρας προσήλθε µαζικά στις κάλπες. Με ηρεµία, σοβαρότητα και αξιοπρέπεια, άσκησε το εκλογικό του 
δικαίωµα, δίνοντας έτσι ένα σπουδαίο µάθηµα σωστής συµπεριφοράς του πολίτη. 
 
Έτσι, γενικά, οι εκλογές αυτές αναδεικνύουν την πολιτική ωριµότητα του λαού του Μπενίν και αποτελούν την 
καλύτερη απόδειξη της βαθειάς του προσήλωσης στη δηµοκρατική διαδικασία που ξεκίνησε η χώρα πάνω από 
δεκαπέντε χρόνια µε τη ∆ιάσκεψη των ζωτικών δυνάµεων του έθνους. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει µε εµπιστοσύνη τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων του πρώτου γύρου των 
προεδρικών εκλογών και, εάν χρειασθεί, τη διεξαγωγή του δευτέρου. Βεβαιώνει και πάλι το λαό του Μπενίν και 
τους ηγέτες του ότι βρίσκεται στο πλάϊ τους στη νέα αυτή φάση που ξεκινά σήµερα για τη χώρα. 
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Οι προσχωρούσες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ 
Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η 
∆ηµοκρατία της Μολδαβίας προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. 

 
_____________________ 

 
 

44/2006/αναθ. 1 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε τις πρόσφατες επιθέσεις στην Ινδία 

Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2006 
 

Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδικάζει κατηγορηµατικά τις βοµβιστικές επιθέσεις στην πόλη Βαρανάσι 
(Μπεναρές), τόπο προσκυνήµατος των ινδουιστών, ως βάρβαρες τροµοκρατικές πράξεις, κατά τις οποίες 
σκοτώθηκαν και τραυµατίστηκαν αθώοι άνθρωποι. 
 
Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στις οικογένειες των νεκρών και 
εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όσους τραυµατίστηκαν κατά τις φρικαλεότητες αυτές. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευελπιστεί ότι οι υπεύθυνοι των βάρβαρων τροµοκρατικών αυτών πράξεων θα προσαχθούν 
ενώπιον της δικαιοσύνης. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία* και η Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο και οι χώρες της ΕΖΕΣ 
Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η 
∆ηµοκρατία της Μολδαβίας προσυπογράφουν τη δήλωση αυτή. 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

_____________________ 
 
 
45/2006 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε την εφαρµογή της κοινής δήλωσης των Πρωθυπουργών 

της Ουκρανίας και της Μολδαβίας για τα τελωνειακά θέµατα 
Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2006 

 
Η ΕΕ υποστηρίζει πλήρως την εφαρµογή της κοινής δήλωσης για τα τελωνειακά θέµατα την οποία υπέβαλαν στις 
30 ∆εκεµβρίου 2005 οι Πρωθυπουργοί της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. Η ΕΕ αποδίδει µεγάλη σηµασία στη 
διαφάνεια και στην ασφάλεια των συνόρων. Τα συνοριακά θέµατα αποτελούν θεµελιώδη στόχο των σχεδίων 
δράσης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας τόσο µε την Ουκρανία όσο και µε τη Μολδαβία. 
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Η εφαρµογή της κοινής δήλωσης επαναφέρει ένα διαφανές και νόµιµο τελωνειακό καθεστώς στα σύνορα µεταξύ 
Μολδαβίας και Ουκρανίας. 
 
Καταδικάζουµε ρητά τις προσπάθειες που καταβάλλουν επί του παρόντος οι αυτοανακηρυχθείσες αρχές της 
Υπερδνειστερίας για τη δηµιουργία τεχνητού κλίµατος κρίσης. 
 
Καλούµε τους οικονοµικούς φορείς της Υπερδνειστερίας, περιοχής της Μολδαβίας, να δηλωθούν στις αρµόδιες 
αρχές του Chisinau προκειµένου να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη διασυνοριακή διακίνηση των εµπορευµάτων και 
χαιρετίζουµε τα µέτρα που έλαβαν οι αρχές της Μολδαβίας για το σκοπό αυτό. Εκφράζουµε ιδιαίτερη ικανοποίηση 
για τη δέσµευση που ανέλαβε η µολδαβική πλευρά για την αποφυγή διπλής φορολόγησης και τη χορήγηση 
πιστοποιητικών καταγωγής στους εγγεγραµµένους οικονοµικούς φορείς της Υπερδνειστερίας στις περιπτώσεις 
όπου είναι δυνατός ο έλεγχος της καταγωγής των προϊόντων. 
 
Καλούµε τις αυτοανακηρυχθείσες αρχές της Υπερδνειστερίας να µην παρεµποδίσουν την εν λόγω εγγραφή. 
Καταδικάζουµε τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την παρεµπόδιση της ελεύθερης διακίνησης των 
εµπορευµάτων που θίγει τα συµφέροντα των οικονοµικών φορέων της Υπερδνειστερίας, οι οποίοι δεν έχουν καµία 
δυνατότητα εξαγωγής. Η ΕΕ ευελπιστεί ότι στο µέλλον θα πληρούνται οι όροι προκειµένου η Μολδαβία να 
επιτρέψει την πρόσβαση όλων των εγγεγραµµένων εταιριών της Υπερδνειστερίας στις εµπορικές προτιµήσεις 
έναντι της ΕΕ των οποίων απολαύουν επί του παρόντος οι λοιπές µολδαβικές εταρίες. 
 
Υπενθυµίζουµε ότι η ΕΕ είναι διατεθειµένη, ιδίως στο πλαίσιο της Αποστολής Συνοριακής Συνδροµής της ΕΕ στη 
Μολδαβία και την Ουκρανία (EUBAM), να προωθήσει την εφαρµογή αποτελεσµατικού και διαφανούς 
συνοριακού καθεστώτος. Στη συνάρτηση αυτή, η EUBAM προβαίνει σε τακτικές διαβουλεύσεις µε τους 
Ουκρανούς και Μολδαβούς εταίρους της. 
 
Η ΕΕ παραµένει σαφώς προσηλωµένη στην εδαφική ακεραιότητα της ∆ηµοκρατίας της Μολδαβίας. 
Επαναλαµβάνει ότι είναι πρόθυµη να συµβάλει στην ειρηνική διευθέτηση της διένεξης στην Υπερδνειστερία. 
 
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, προσυπογράφουν τη δήλωση αυτή. 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

_________________________ 
 
 
46/2006 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωση 
 σχετικά µε τις αλλαγές στην ηγεσία του Κοσσυφοπεδίου 

Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2006 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαµβάνει υπό σηµείωση τις πρόσφατες αλλαγές στους προσωρινούς φορείς αυτοδιοίκησης 
του Κοσσυφοπεδίου. Η ΕΕ θεωρεί ότι η ενότητα της διαπραγµατευτικής οµάδας θα διατηρηθεί και ότι οι φορείς 
του Κοσσυφοπεδίου θα συνεχίσουν να συµµετέχουν εποικοδοµητικά στη διαδικασία για το τελικό καθεστώς 
συµβάλλοντας στην πρόοδό της . Η ΕΕ υπογραµµίζει εξάλλου την ανάγκη διασφάλισης της ταχείας εφαρµογής 
των προτύπων. Η ΕΕ ενθαρρύνει ιδίως τους νέους ηγέτες να συνεχίσουν το διάλογο µε τις µειονότητες του 
Κοσσυφοπεδίου. Η ΕΕ επιθυµεί να συνεργασθεί µε τη νέα ηγεσία µε σκοπό να πλησιάσει περισσότερο το 
Κοσσυφοπέδιο τις ευρωπαϊκές δοµές. 
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Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
_____________________ 

 
 

47/2006/αναθ.1 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
µε την οποία εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σύλληψη 
δύο ηγετών τροµοκρατών από τις αρχές του Μπαγκλαντές 

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2006 
 

Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόσφατη σύλληψη από τις αρχές του Μπαγκλαντές δύο φερόµενων 
ως ηγετών τροµοκρατών, του Siddiqul Islam, ή Bangla Bhai, καθώς και του Abdur Rahman. Πρόκειται για ένα 
σηµαντικό γεγονός, το οποίο αποδεικνύει τη σταθερή αποφασιστικότητα του Μπαγκλαντές να καταπολεµήσει την 
τροµοκρατία. Η ΕΕ καλεί τις αρχές να µεριµνήσουν ώστε αυτά τα πρόσωπα να οδηγηθούν ενώπιον της 
δικαιοσύνης µε διαδικασίες ανοικτές και διαφανείς. 
 
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. 

_____________________ 
 
 

48/2006 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε την ίδρυση του Συµβουλίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2006 
 

Η ΕΕ χαιρετίζει την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, στις 15 Μαρτίου 
2006, του ψηφίσµατος για την ίδρυση του Συµβουλίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Η δηµιουργία του Συµβουλίου 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων είναι ένα βασικής σηµασίας µέσο για την περαιτέρω ενίσχυση του µηχανισµού των 
Ηνωµένων Εθνών στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα στη διαδικασία 
µεταρρύθµισης των Ηνωµένων Εθνών. Η δηµιουργία του Συµβουλίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων καταδεικνύει τη 
βούληση της διεθνούς κοινότητας να ενισχύσει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων διεξάγοντας µια 
εποικοδοµητική δράση και διατηρώντας τον διάλογο στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών, θεσπίζοντας παράλληλα 
τους µηχανισµούς που επιτρέπουν να προλαµβάνονται οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και να 
αντιµετωπίζονται αµέσως οι σχετικές καταστάσεις µε αποτελεσµατικότητα. 

Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων αποφάσισαν πέρυσι να δηµιουργήσουν ένα Συµβούλιο Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας µεταρρύθµισης των Ηνωµένων Εθνών. Σύµφωνα µε τον Χάρτη των 
Ηνωµένων Εθνών, οι πολιτικοί ηγέτες έκριναν ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα συνιστούν, παράλληλα µε την 
ασφάλεια και την ανάπτυξη, ένα από τα βασικά θεµέλια του συστήµατος των Ηνωµένων Εθνών. Με το σκεπτικό 
αυτό, αποφάσισαν να διπλασιάσουν τον προϋπολογισµό της Ύπατης Αρµοστείας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και 
άρχισαν διαπραγµατεύσεις µε στόχο τη δηµιουργία ενός ενισχυµένου οργάνου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
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Η ΕΕ θεωρεί ότι το ψήφισµα αυτό αντιπροσωπεύει µια πραγµατική προσπάθεια ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία 
και η αποτελεσµατικότητα του πολυµερούς συστήµατος προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων όπως αυτό έχει 
σήµερα. Το οριστικό κείµενο δεν ανταποκρίνεται πλήρως στον στόχο που είχε καθορίσει η ΕΕ. Ωστόσο, η ΕΕ 
πιστεύει ότι το ψήφισµα ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις που κατέστησαν το κείµενο αποδεκτό ως 
συµβιβαστική λύση. Η ΕΕ λυπάται διότι το ψήφισµα δεν έγινε δεκτό µε κοινή συναίνεση, αλλά εκφράζει την 
ικανοποίησή της για την ανάληψη ρητής δέσµευσης από τα κράτη µέλη του ΟΗΕ να υποστηρίξουν το Συµβούλιο 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και να του επιτρέψουν να ανταποκριθεί στις ελπίδες που στηρίζονται σε αυτό. 
 
Για την ΕΕ, το Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων αντιπροσωπεύει µια πρόοδο σε σχέση µε την Επιτροπή 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Το ψήφισµα περιλαµβάνει πολλά στοιχεία που θα συµβάλουν στη βελτίωση της 
αξιοπιστίας και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος του ΟΗΕ στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
Κατ’ αρχάς, µολονότι το εν λόγω Συµβούλιο είναι ανοικτό στη συµµετοχή όλων, τα µέλη του θα υποχρεούνται να 
λογοδοτούν για τη δέσµευσή τους να σέβονται αυστηρότατους κανόνες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
Καµία χώρα δεν θα µπορεί να διαφύγει τον έλεγχο. Εναπόκειται στα κράτη να επιλέγουν τις πλέον ενδεδειγµένες 
υποψηφιότητες για την εκπλήρωση της αποστολής της προώθησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
Πράγµατι, η σύνθεση του Συµβουλίου και η ποιότητα των µελών του θα επηρεάζουν ολοφάνερα τη λειτουργία του 
Συµβουλίου και την αξιοπιστία της δράσης του. Ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη της ΕΕ δεσµεύθηκαν να µην 
υποστηρίζουν µε την ψήφο τους την υποψηφιότητα µιας χώρας στην οποία το Συµβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωµένων Εθνών θα έχει επιβάλει κυρώσεις για λόγους συνδεόµενους µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Εξάλλου, η 
ΕΕ είναι απολύτως πεπεισµένη ότι κανένα κράτος που είναι ένοχο για κατάφωρες και συστηµατικές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων δεν θα πρέπει να κατέχει έδρα στο Συµβούλιο. Ως εκ τούτου, εκφράζει την 
ικανοποίησή της για τη δυνατότητα που παρέχεται στη Γενική Συνέλευση να αναστέλλει, µε πλειοψηφία των δύο 
τρίτων των παρόντων µελών που έχουν ψηφίσει, τα δικαιώµατα που συνδέονται µε την ιδιότητα του µέλους του 
Συµβουλίου για µια χώρα που προβαίνει σε κατάφωρες και συστηµατικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων. 
 
Επίσης, το Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων έχει ως αποστολή να αντιδρά µε ταχύτητα στις καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης που συνδέονται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και να καταπολεµά τις παραβιάσεις αυτών. Προς 
τούτο, θα συνεδριάζει συχνότερα κατά τη διάρκεια του έτους και θα πραγµατοποιεί εν ανάγκη ειδικές 
συνεδριάσεις. Εν προκειµένω δε, οι δέκα εβδοµάδες συνεδριάσεων που προβλέπονται στο ψήφισµα είναι το 
απολύτως απαραίτητο ελάχιστο δυνατό όριο για την ΕΕ. Εξάλλου, το νέο σύστηµα καθολικής περιοδικής εξέτασης 
το οποίο πρέπει να καθιερωθεί θα πρέπει να είναι χρονικά οριοθετηµένο, εις τρόπον ώστε να επιτρέπει στο 
Συµβούλιο να συγκεντρώνει τη δράση του σε όλα τα σηµαντικά ζητήµατα. Το Συµβούλιο Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων µπορεί να διατυπώνει συστάσεις µε στόχο την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και 
τη χορήγηση τεχνικής βοήθειας και την ενίσχυση των ικανοτήτων, καθώς και να ενθαρρύνει την ενσωµάτωση της 
διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε όλους τους τοµείς δράσης των Ηνωµένων Εθνών, πράγµα που θα του 
επιτρέπει να απευθύνει συστάσεις σε όλα τα ενδεδειγµένα όργανα, συµπεριλαµβανοµένου του Συµβουλίου 
Ασφαλείας, καθώς και σε όλα τα κράτη µέλη. Θα χρησιµεύει δε ως βήµα διατύπωσης θέσεων στην υπηρεσία µιας 
διαρκούς δράσης σε θέµατα και καταστάσεις που συνδέονται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, και θα διαδραµατίζει 
τοιουτοτρόπως σηµαντικό ρόλο στην πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 
Τέλος, το Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων θα αξιοποιήσει τα επιτεύγµατα της Επιτροπής Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων, και ειδικότερα το σύστηµα ειδικών διαδικασιών και ενεργού συµµετοχής µη κυβερνητικών 
οργανώσεων και άλλων δηµοσίων και ιδιωτικών παρατηρητών. Η ενίσχυση αυτού του κεκτηµένου είναι υψίστης 
σηµασίας για την ΕΕ. Εν προκειµένω, παρά τις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί για την Επιτροπή Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων, πρέπει να υπενθυµιστούν τα ιστορικά επιτεύγµατα αυτής, ιδίως στον τοµέα της κανονιστικής 
δράσης, αρχής γενοµένης από την οικουµενική διακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου και τη δηµιουργία 
µηχανισµών παρακολούθησης. 
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Η ΕΕ χαιρετίζει αυτή τη µοναδική ευκαιρία να γίνει πραγµατικότητα η απόφαση των ηγετών όλου του κόσµου. Η 
ΕΕ συγχαίρει και ευχαριστεί όλους εκείνους που εργάστηκαν για την έγκριση του ψηφίσµατος, και ιδίως τον 
Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Jan Eliasson. Η συµφωνία για το νέο Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
υπογραµµίζει τη βούληση της διεθνούς κοινότητας να ενισχύσει την προώθηση και την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 
Η ΕΕ ελπίζει ότι η αποφασιστικότητα αυτή θα εκφραστεί µε συγκεκριµένες βελτιώσεις της πραγµατικής 
κατάστασης στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η κοινή µας βούληση για βελτίωση του διαλόγου θα 
οδηγήσει επίσης στην αύξηση της κατανόησης και της ανεκτικότητας µεταξύ όλων των πολιτισµών και 
θρησκειών. 
 
Η ΕΕ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε το Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων να µπορέσει να εκπληρώσει 
την αποστολή του µε υπευθυνότητα και αποτελεσµατικότητα. 
 
Η ΕΕ θα συνεργάζεται στενά µε όλα τα κράτη µέλη του ΟΗΕ για την υλοποίηση του ψηφίσµατος, ούτως ώστε να 
µπορέσει το Συµβούλιο να αρχίσει τις εργασίες του και ώστε να εκπληρωθούν έτσι οι προσδοκίες µας. 
 
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 και Σερβία και Μαυροβούνιο, οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία και 
Λιχτενστάιν, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία της 
Μολδαβίας, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

_____________________ 
 
 
49/2006 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στο Μπενίν 

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2006 
 

Ύστερα από την ανακοίνωση, στις 15 Μαρτίου, των αποτελεσµάτων του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών 
από το συνταγµατικό δικαστήριο, πραγµατοποιήθηκε δεύτερος γύρος την Κυριακή, 19 Μαρτίου 2006. 
 
Εξ αιτίας αυτής της ηµεροµηνίας για το δεύτερο γύρο, η αυτόνοµη εθνική εκλογική επιτροπή, της οποίας η 
αποφασιστικότητα και η ποιότητα εργασίας πρέπει να τονισθούν, αναγκάσθηκε να οργανώσει τις εκλογές σε πολύ 
σύντοµο χρονικό διάστηµα. Όµως, χάρις στην κινητοποίηση όλων των πολιτικών φορέων και της κοινωνίας των 
πολιτών κατέστη δυνατόν, να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να διεξαχθούν οι εκλογές µε ελεύθερο και 
δηµοκρατικό τρόπο. Έτσι, οι εκλογείς µπόρεσαν να εκφράσουν καθαρά την επιλογή τους. Έχοντας ψηφίσει µε 
ηρεµία και αξιοπρέπεια, ο λαός του Μπενίν έδειξε, για δεύτερη φορά µέσα σε δεκαπέντε µέρες, την µεγάλη του 
πολιτική ωριµότητα και τη βαθειά του προσήλωση στη δηµοκρατία. 
 
Στις 6 του προσεχούς Απριλίου ανοίγει νέο κεφάλαιο στην ιστορία της χώρας, µε την ανάληψη των καθηκόντων 
από τον νέο αρχηγό κράτους. Ωστόσο, οι προκλήσεις που θα πρέπει να αντιµετωπίσουν οι νέοι ηγέτες της είναι 
τεράστιες. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει µε εµπιστοσύνη την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του δεύτερου γύρου των 
προεδρικών εκλογών και επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να σταθεί µε αποφασιστικότητα πλάϊ στο λαό του Μπενίν 
και τους νέους του ηγέτες κατά τη νέα αυτή φάση της ανάπτυξής του. 
 
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, Λιχτενστάϊν 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 
διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
___________________ 

 
 
50/2006 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την υπόθεση του κ. Iskandarov, στο Τατζικιστάν 
Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2006 

 
Η ΕΕ παρακολούθησε προσεκτικά την διεξαγωγή της ποινικής δίωξης κατά του κ. Mahmadrouzi Iskandarov, 
αρχηγού της αντιπολίτευσης του ∆ηµοκρατικού κόµµατος του Τατζικιστάν, µετά τη σύλληψή του στη Μόσχα το 
∆εκέµβριο του 2004. 
 
Η ΕΕ σηµείωσε την καταδίκη του κ. Iskandarov από το Ανώτατο ∆ικαστήριο του Τατζικιστάν, στις 5 Οκτωβρίου 
2005, σε φυλάκιση 23 ετών για πολλαπλές κατηγορίες, καθώς και την απόρριψη της προσφυγής του από το 
Πολυµελές Ποινικό ∆ικαστήριο, στις 18 Ιανουαρίου 2006 
. 
Η ΕΕ ανησυχεί ιδιαίτερα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο κ. Iskandarov µεταφέρθηκε και συνελήφθη στο 
Τατζικιστάν τον Απρίλιο του 2005, οι οποίες δεν είναι τόσο σαφείς, καθώς και για τη µεταχείριση του κ. 
Iskandarov κατά την προσωρινή κράτηση του. Οι δικηγόροι υπεράσπισης του κ. Iskandarov εξέφρασαν επίσης 
ανησυχίες σχετικά µε ορισµένες πτυχές της δικαστικής διαδικασίας αυτής καθεαυτής, καθώς και όσον αφορά το 
γεγονός ότι ο Τύπος δεν µπόρεσε να παρακολουθήσει την διαδικασία προσφυγής. Η ΕΕ επιθυµεί να λάβει 
περαιτέρω διευκρινίσεις για τα θέµατα αυτά. 
 
Η ΕΕ ζητεί από τις αρχές του Τατζικιστάν να εγγυηθούν στην οικογένεια του κ. Iskandarov καθώς και στους 
δικηγόρους του το δικαίωµα τακτικών επισκέψεων σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του Τατζικιστάν. 
Οι όχι τόσο σαφείς συνθήκες σύλληψης του κ. Iskandarov καθώς και ορισµένες πτυχές της κράτησής του και της 
δίκης του στέλνουν ένα συγκεχυµένο µήνυµα όσον αφορά τη δηµοκρατική µεταρρύθµιση και την τήρηση των 
ανθρώπινων δικαιωµάτων στο Τατζικιστάν σε σχέση µε τις δεσµεύσεις που έλαβε η χώρα αυτή έναντι του ΟΑΣΕ 
και άλλων διεθνών οργανισµών. 
 
Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά την εξέλιξη της κατάστασης. Η ΕΕ παροτρύνει την κυβέρνηση 
του Τατζικιστάν να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες και να ενισχύσει το κράτος 
δικαίου και τις δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις. Η ΕΕ καλεί το Τατζικιστάν να εντείνει τις προσπάθειές του στους 
ζωτικής σηµασίας αυτούς τοµείς και δηλώσει ότι είναι έτοιµη να υποστηρίξει τη χώρα αυτή στις προσπάθειές της 
στους συγκεκριµένους τοµείς. 
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Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία* και η πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο και οι χώρες της ΕΖΕΣ 
Ισλανδία, Λιχτενστάϊν 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 
διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

_____________________ 
 
 

51/2006 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τις προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία 

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2006 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε υπό σηµείωση τα προκαταρκτικά συµπεράσµατα της ∆ιεθνούς αποστολής εκλογικών 
παρατηρητών του ΟΑΣΕ/ODIHR, που διαπιστώνει ιδίως ότι οι προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία δεν 
ανταποκρίθηκαν στις δεσµεύσεις για δηµοκρατικές εκλογές που είχε αναλάβει η χώρα στα πλαίσια του ΟΑΣΕ. 
 
Η ΕΕ συµφωνεί µε την αξιολόγηση αυτή. Ειδικότερα, η ΕΕ εκφράζει τη λύπη της για την αυθαίρετη χρήση της 
κρατικής εξουσίας, την απουσία ισότιµων συνθηκών, το συστηµατικό εκφοβισµό, την καταστολή των 
ανεξάρτητων φωνών καθώς και για τα προβλήµατα µε την πρόωρη ψηφοφορία, την καταµέτρηση ψηφοδελτίων 
και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων, που επεσήµαναν οι παρατηρητές του ΟΑΣΕ. Επίσης για το γεγονός ότι 
δεν επιτράπηκε η είσοδος στη χώρα ορισµένων παρατηρητών του ΟΑΣΕ και της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων 
ευρωβουλευτών, οι οποίοι ωστόσο είχαν αναγγελθεί και καταγραφεί. Υπό το φως των ανωτέρω, η ΕΕ θεωρεί ότι οι 
προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία σηµαδεύτηκαν από θεµελιώδεις παρατυπίες. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξετάσει περιοριστικά µέτρα κατά των προσώπων που παραβίασαν τους διεθνείς 
εκλογικούς κανόνες, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2006 και της 7ης 
Νοεµβρίου 2005. Θα δράσουµε σε στενό συντονισµό µε τους εταίρους µας και ιδίως µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. 
 
Η ΕΕ επιθυµεί να αναπτύξει στενότερες σχέσεις µε τους Λευκορώσους και συνεπώς αποδοκιµάζει την πολιτική 
αποµόνωσης που ακολουθούν οι αρχές τις χώρας. Η ΕΕ λυπάται ιδίως που οι ενέργειες των αρχών εµποδίζουν τους 
Λευκορώσους να επωφεληθούν από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. 
 
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, η ΕΕ υπήρξε µάρτυς της ανάδυσης πλουραλιστικών δυνάµεων 
και της συγκρότησης µιας πραγµατικής αντιπολίτευσης καθώς και µιας πολιτικά ενεργού κοινωνίας των πολιτών. 
Σε ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες και µε σηµαντικό προσωπικό κίνδυνο, οι υποψήφιοι της αντιπολίτευσης και οι 
οπαδοί τους ανέδειξαν στους Λευκορώσους µια δηµοκρατική εναλλακτική λύση. Οι προσπάθειές τους αξίζουν την 
αναγνώριση και την υποστήριξή µας. Η ΕΕ θα ενισχύσει ακόµη περισσότερο την κοινωνία των πολιτών και τον 
εκδηµοκρατισµό της χώρας. 
 
Η ΕΕ ζητά από τις λευκορωσικές αρχές να επιτρέψουν στον πληθυσµό να ασκήσει το δικαίωµα της ελεύθερης 
συνάθροισης και έκφρασης, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει στα πλαίσια του ΟΑΣΕ. Η ΕΕ 
ανησυχεί βαθύτατα για το γεγονός ότι η λευκορωσική κυβέρνηση εξακολουθεί να απειλεί όσους ασκούν τα 
πολιτικά τους δικαιώµατα και να τους φυλακίζει. Ζητάµε από τις λευκορωσικές αρχές να ελευθερώσουν αµέσως 
τους κρατούµενους. Η Ένωση καλεί επίσης τους διεθνείς εταίρους της και ειδικότερα τις χώρες που γειτνιάζουν µε 
τη Λευκορωσία να υιοθετήσουν την ίδια στάση απέναντί της. 
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Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία* και η πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και 
δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο και οι χώρες της ΕΖΕΣ 
Ισλανδία, Λιχτενστάϊν 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 
διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

_____________________ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 15ης ΚΑΙ 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2006  
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 
 
 
 

Οι γνωµοδοτήσεις της ΕΟΚΕ είναι διαθέσιµες σε πλήρη µορφή στις 
επίσηµες γλώσσες στoν δικτυακό τόπο της ΕΟΚΕ, στην ακόλουθη 
διεύθυνση: 
 
http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_f
r.asp 
 

 
 
 
Στη σύνοδο ολοµέλειας παρέστη ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. José Manuel BARROSO, 
ο οποίος παρενέβη στη συζήτηση  για τη στρατηγική της Λισσαβώνας  και για την προετοιµασία του 
Εαρινού Συµβουλίου.  
 
 
1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 

• Έκθεση για την πολιτική ανταγωνισµού (2004) 
– Εισηγητής : o κ. MALOSSE (Εργοδότες – FR) 
 
– Σχετ.: SEC(2005) 805 τελικό – CESE 401/2006 
 
– Κύρια σηµεία : 

 
Μετά την πραγµατοποιηθείσα µεταρρύθµιση στον τοµέα των µέσων ελέγχου των συµπράξεων και των 
καταχρήσεων δεσπόζουσας θέσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε να µεταρρυθµίσει το καθεστώς των 
κρατικών βοηθειών µέσω ενός σχεδίου δράσης. Η παρουσίαση της έκθεσης για το 2004 προσφέρει στην 
ΕΟΚΕ την δυνατότητα ενός σφαιρικού προβληµατισµού γύρω από τους σκοπούς και τις µεθόδους της 
κοινοτικής πολιτικής ανταγωνισµού, ιδιαίτερα σε σχέση µε το εξής πλαίσιο: 
 

− την παγκοσµιοποίηση των συναλλαγών· 
− τη διεύρυνση της Ε.Ε. και την συνακόλουθη αύξηση των αναπτυξιακών ανισοτήτων· 
− την αυξανόµενη καθυστέρηση της Ε.Ε. στους τοµείς της ανάπτυξης και της απασχόλησης 

έναντι των κυριότερων οικονοµικών ανταγωνιστών της· 
− τη εύλογη προσδοκία των πολιτών για καλύτερη διακυβέρνηση, µεγαλύτερη νοµιµοποίηση 

των πολιτικών που εφαρµόζονται και µεγαλύτερη συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων. 
 
 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_f
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– Επικοινωνία : κ. João Pereira dos Santos 
         (Tηλ. : 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
  

 
 

• JEREMIE (Κοινοί πόροι για πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις) 
–   Εισηγητής : ο κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 

 
− Σχετ.: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 408/2006 
 
− Κύρια σηµεία : 
 
Η πρωτοβουλία JEREMIE παρουσιάζεται ως ένα ευφυές µέσο συντονισµού και ορθολογισµού των 
υφιστάµενων δυνατοτήτων, το οποίο στόχο έχει να διευκολύνει την πρόσβαση στις πιστώσεις των πολύ 
µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων. 

 
Η θέση της ΕΟΚΕ µπορεί να συνοψιστεί ως εξής:  

 
• είναι απαραίτητο να στηριχθούν τα µέσα που διαφέρουν από τις επιδοτήσεις, όπως είναι τα 

δάνεια, οι εγγυήσεις δευτερευόντων χρεών, τα µετατρέψιµα µέσα (κεφάλαια ενδιάµεσης 
χρηµατοδότησης) και το κεφάλαιο επιχειρηµατικού κινδύνου (για παράδειγµα το κεφάλαιο 
εκκίνησης), 

 
• οι επιδοτήσεις πρέπει να χρησιµεύουν για τη δηµιουργία και τη διατήρηση των υποδοµών που 

απαιτούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις χρηµατοδοτήσεις  (γραφεία µεταφοράς 
τεχνολογίας, επιχειρηµατικά κέντρα, δίκτυα business angels, προγράµµατα προετοιµασίας για 
επενδύσεις, κλπ), 

 
• πρέπει εξάλλου να υποστηριχθούν οι µηχανισµοί εγγυήσεων και αµοιβαίων εγγυήσεων 

προκειµένου οι ΜΜΕ να µπορούν να ωφελούνται ευκολότερα από µικροπιστώσεις.  Η ΕΤΕ και 
το ΕΤΑΕ θα µπορούσαν να δώσουν χρήσιµες συµβουλές για το θέµα αυτό,  

 
• είναι βασικό να προστεθούν και ειδικές κατηγορίες όπως οι νέοι επιχειρηµατίες, οι γυναίκες 

επιχειρηµατίες ή τα άτοµα που ανήκουν σε µειονεκτικές οµάδες, συµπεριλαµβανοµένων των 
εθνοτικών µειονοτήτων,  

 
• είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να υπάρχει στενή συνεργασία µε το ΕΤΑΕ, το οποίο µε την πάροδο του 

χρόνου  έχει αποκτήσει σηµαντική εµπειρία, ώστε να καταστεί δυνατό να στηρίζονται κατάλληλα 
οι ΜΜΕ, και ταυτόχρονα να αναπτύσσεται η ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίου επιχειρηµατικού 
κινδύνου,  

 
• είναι σκόπιµο να υποστηριχθεί και να αυξηθεί η τιτλοποίηση, προκειµένου να αυξηθεί η 

πιστωτική ικανότητα των πιστωτικών κοινοπραξιών. 
 
 
 
 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

∆ελτίο 03.04.2006 - EL - PE 369.013 

62 

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

 
• Χρηµατοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης  
– Εισηγητής : κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
  
– Σχετ.: COM(2005) 377 τελικό – 2005/0157 COD – CESE 402/2006 
 
– Κύρια σηµεία : 

 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να διασφαλισθεί ένα ασφαλές, σαφές και διαφανές 
νοµικό πλαίσιο για τη χρηµατοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης. 

 
Η ευρωπαϊκή τυποποίηση θεωρείται µια από τις βασικές πολιτικές της Ένωσης που συµβάλλουν στην 
υλοποίηση του θεµατολογίου της Λισσαβώνας. 

 
Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι η ευρωπαϊκή τυποποίηση είναι σηµαντική για τη λειτουργία και την εδραίωση 
της εσωτερικής αγοράς. 

 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι το συνολικό ποσό που προτείνεται για την υποστήριξη ολόκληρου του ευρωπαϊκού 
συστήµατος τυποποίησης κατά την εξεταζόµενη πενταετία θα πρέπει να αυξηθεί πάνω από το 
υφιστάµενο ανώτατο όριο του 2%, ώστε να είναι συµβατό µε την διεύρυνση της ΕΕ σε 25 χώρες και µε 
τις προοπτικές της µελλοντικής προσχώρησης των υποψήφιων χωρών. 

 
– Επικοινωνία : κα Magdalena Bêlařová-Carabin 
         (Tηλ. : 00 32 2 546 83 03 – e-mail : magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int) 
  
 
 

2.   ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 

• Κανόνες εφαρµογής – ∆ηµοσιονοµικός Κανονισµός 
− Εισηγητής: ο  κ. BURANI (Εργοδότες – IT)  
 
− Σχετ.: SEC(2005) 1240 τελικό – CESE 409/2006 
 
− Κύρια σηµεία : 

 
Η ΕΟΚΕ συγχαίρει την Επιτροπή για το σύνθετο και ενδελεχές έργο που επιτέλεσε µε στόχο την 
απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. 
 
Πολλές από τις “τεχνικές” τροποποιήσεις έχουν “πολιτική” σηµασία και αποτελούν ενδείξεις µιας 
απολύτως ευπρόσδεκτης εξέλιξης όσον αφορά τη “διακυβέρνηση” της δηµόσιας διοίκησης. 
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Η ΕΟΚΕ οφείλει να επισηµάνει ότι απαιτείται να επιδειχθεί σύνεση: η επιθυµία για ευνοϊκή 
αντιµετώπιση των κοινωνικών εταίρων δεν πρέπει να επισκιάσει το γεγονός ότι για τους διαχειριστές του 
δηµοσίου χρήµατος απαιτείται ένα όριο ως προς την ευελιξία, το οποίο διαµορφώνεται µε την συγκριτική 
αξιολόγηση των δυνητικών ελλειµµάτων και των πραγµατικά εξοικονοµούµενων πόρων, δηλαδή µε άλλα 
λόγια µε βάση το δύσκολο αλλά αναγκαίο εγχείρηµα που αποτελεί η εκτίµηση του κινδύνου.  

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

 

• Πράσινη βίβλος / Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων  
– Εισηγητής : ο κ. GRASSO (∆ιάφορες δραστηριότητες – IT) 
– Σχετ.: COM(2005) 314 τελικό – CESE 403/2006 
– Κύρια σηµεία : 

 
Η παρούσα Πράσινη Βίβλος αξιολογεί τον αντίκτυπο της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας που θεσπίστηκε για να 
προωθηθεί η ανάπτυξη των ΟΣΕΚΑ, (Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) του 
συνηθέστερου είδους οργανισµών συλλογικών επενδύσεων στην ευρωπαϊκή αγορά. 

 
Η γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ απαντά στο Πράσινο Βιβλίο διατυπώνοντας σαφείς προτάσεις. 
 
– Επικοινωνία : κα Magdalena Bêlařová-Carabin 
        (Tηλ. : 00 32 2 546 83 03 – e-mail : magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int) 
  

 
 

3. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

 
• Η στρατηγική i2010 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση 
– Εισηγητής : ο κ. LAGERHOLM (Εργοδότες – SE) 
  

 –   Σχετ.: COM(2005) 229 τελικό – CESE 415/2006 
   
– Κύρια σηµεία : 

 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί πλήρως µε τις τρεις προτεραιότητες που εκτίθενται στην πρόταση. Εφόσον ο τοµέας 
των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελεί σηµαντικότατο σκέλος της διαδικασίας 
της Λισσαβόνας, η EOKE επιθυµεί να τονίσει ότι είναι ανάγκη να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες τόσο 
για την υποστήριξη όσο και για την άσκηση πιέσεων στα κράτη µέλη. Χωρίς τη χορήγηση σηµαντικών 
οικονοµικών µέσων, κυρίως για την Ε&Α στον τοµέα των ΤΠΕ, οι στόχοι που τίθενται στην ανακοίνωση 
δεν θα επιτευχθούν. Οι πολιτικές για την Ε&Α και την καινοτοµία έχουν τεράστια σηµασία τόσο για τον 
κλάδο των ΤΠΕ όσο και για τους χρήστες του. 
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Η ανακοίνωση αντιµετωπίζει ορθά τα ζητήµατα της σύγκλισης και της διασύνδεσης. Σύµφωνα µε την 
άποψη της ΕΟΚΕ, οι εργασίες στον τοµέα της E&A και της τυποποίησης έχουν µεγάλο παραγωγικό 
δυναµικό. Η τυποποίηση πρέπει να παραµείνει στραµµένη προς την αγορά, να συµπεριλαµβάνει όλους 
τους ενδιαφερόµενους και να έχει ως γνώµονα τις ανάγκες των χρηστών.  

 
Η EOKE τονίζει ότι η γεφύρωση του "ψηφιακού χάσµατος" αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
προκειµένου να υλοποιηθεί το εγγενές κοινωνικό και οικονοµικό δυναµικό του τοµέα των ΤΠΕ. Αυτό 
σηµαίνει επίσης ότι κατά τη χάραξη πολιτικής πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες των 
κοινωνικά µειονεκτούντων ατόµων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται µια ενταξιακή και ισότιµη κοινωνία της 
πληροφορίας. 

 
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί επίσης να τονίσει τη σηµασία που έχει η µεγαλύτερη συνειδητοποίηση των θεµάτων 
ασφάλειας, εφόσον η εµπιστοσύνη στις ΤΠΕ αποτελεί προϋπόθεση για τη τακτική χρήση τους και έχει 
ιδιαίτερη σηµασία για την πλήρη εκµετάλλευση του δυναµικού του ∆ιαδικτύου. 
 
– Επικοινωνία : κα Anna Wagner   
                   (Tηλ. : 00 32 2 546 83 06 – e-mail : anna.wagner@esc.eu.int)  
 
 

 
• Ηλεκτρονική προσβασιµότητα (e-Accessibility)  
– Εισηγητής : ο κ. CABRA DE LUNA (∆ιάφορες δραστηριότητες – ES) 

 
 –   Σχετ.:  COM(2005) 425 τελικό – CESE 404/2006 
 
 – Επικοινωνία : κ. Raffaele Del Fiore 

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

 
 

4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

• Τουρισµός και πολιτισµός: δύο δυνάµεις στην υπηρεσία της ανάπτυξης  
– Εισηγητής : ο κ. PESCI (Εργοδότες – IT) 
 
– Σχετ.: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 400/2006 
 
– Κύρια σηµεία : 

 
Η παρούσα γνωµοδότηση έχει πρωταρχικό σκοπό να παράσχει στα ευρωπαϊκά όργανα περισσότερα 
στοιχεία για την προαγωγή του πολιτιστικού τουρισµού. Θέτει επί τάπητος τα ακόλουθα ζητήµατα: 
 

− είναι απαραίτητη η  βελτίωση της ολοκληρωµένης επικοινωνίας και της προβολής της 
Ευρώπης και των ευρωπαϊκών προορισµών· 
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− η Ευρωπαϊκή Ένωση θα µπορούσε να προωθήσει τις καλύτερες πρακτικές στον τοµέα της 
διαχείρισης των τουριστικοπολιτιστικών υπηρεσιών, χρησιµοποιώντας ανταγωνιστικά και 
επιβραβευτικά συστήµατα στα προγράµµατά της· 

 
− η προώθηση του διαλόγου µεταξύ των πολιτιστικών παραδόσεων τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ, 

όσο και µεταξύ της ΕΕ και των άλλων περιοχών του πλανήτη, πρέπει να αποτελέσει 
προτεραιότητα και για τα τουριστικοπολιτιστικά προγράµµατα· 

 
− η ΕΟΚΕ προτείνει τη δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής υπηρεσίας τουρισµού, στο πλαίσιο της 

αρχής της επικουρικότητας, 
 
 

– Επικοινωνία : κα Aleksandra Klenke  
                     (Tηλ. : 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
  

 
• Η κοινωνική διάσταση του πολιτισµού  
− Εισηγητής : ο κ. LE SCORNET (∆ιάφορες δραστηριότητες – FR) 
 
− Σχετ.: Πρόσθετη γνωµοδότηση – CESE 406/2006 
 
− Κύρια σηµεία : 
 
Στόχος της πρόσθετης γνωµοδότησης είναι να προτείνει µία συνέχεια καθώς και λειτουργικά µέσα που 
να ανταποκρίνονται στη γνωµοδότηση «Η κοινωνική διάσταση του πολιτισµού», που υιοθέτησε η ΕΟΚΕ 
στις 31 Μαρτίου 2004. 
 
Επιχειρεί να διασαφηνίσει την έννοια «κοινωνική διάσταση του πολιτισµού» µε βάση τρεις κύριες έννιες. 
Αυτές οι έννοιες είναι οικείες στην ΕΟΚΕ και µέσα από αυτές εµβαθύνει ολόκληρη την ανάλυσή της. 
Πρόκειται για τις έννοιες: «κοινωνία της γνώσης», «παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας» και «κοινωνία 
των πολιτών». 
 
Καταρχάς, η ΕΟΚΕ δεν διατηρεί τις υποθέσεις που διατυπώθηκαν στην πρώτη γνωµοδότηση και 
αφορούσαν τη συγκρότηση νέων δοµών του τύπου «παρατηρητήριο», «εργαστήριο», «ειδική οµάδα». 
 
Ζητεί ωστόσο από την Επιτροπή να καθορίσει ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες που θα της επιτρέψουν 
να επιβεβαιώσει ότι τα σηµερινά κοινοτικά µέσα επαρκούν για να αποτιµηθεί: 
 

• η εξέλιξη της πολιτισµικής και καλλιτεχνικής απασχόλησης στο πλαίσιο της Ένωσης, ο 
ποιοτικός και ποσοτικός της αντίκτυπος στην απασχόληση γενικά, στη µεγέθυνση, στην 
κοινωνική συνοχή και στην αναγνώριση και συµµετοχή όλων, και ειδικότερα των πληθυσµών 
και κατηγοριών που ζουν σε συνθήκες µεγάλης ένδειας· 

 
• η πραγµατικότητα της εµβάθυνσης του διαπολιτισµικού διαλόγου. Αυτό µάλιστα δεν αφορά 

µόνο την µηχανική έννοια του όρου, δηλαδή τον αριθµό ανταλλαγών και πρωτοβουλιών όλων 
των ειδών. Αλλά πιο ουσιαστικούς όρους διότι η ΕΟΚΕ ανησυχεί από την αύξηση των 
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φαινοµένων αποκλεισµού, ρατσισµού, αποσύνδεσης µεταξύ ατοµικών συµφερόντων και 
γενικού συµφέροντος, κατακερµατισµού και έλλειψης συγκλίσεως. 

 
Με την ευκαιρία του έτους 2008, που χαρακτηρίστηκε έτος του διαπολιτισµικού διαλόγου, η 
γνωµοδότηση προτείνει να υποβάλει η Επιτροπή µια εξαιρετικά λεπτοµερή έκθεση για το φαινόµενο και 
τον στόχο αυτό. Η ΕΟΚΕ είναι έτοιµη να συµβάλει µε ιδιαίτερα ενεργό τρόπο στην κατάρτιση της 
έκθεσης. 
 
Προτείνει συνεπώς να αναπτυχθεί ένας νέος προβληµατισµός µε θέµα τον πολιτισµό. ∆ιότι φαίνεται ότι η 
πολιτισµική σκέψη έχει απολιθωθεί πάνω σε θέµατα που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία, τη 
διατήρηση της κληρονοµιάς και λιγότερο τις έννοιες της δηµιουργίας, του µηχανισµού, του νέου 
φαντασιακού κόσµου. ∆ιότι ο πολιτιστικός σπόρος στον κοινωνικό, οικονοµικό και περιβαλλοντικό 
τοµέα καταλαµβάνει ακόµη ελάχιστο χώρο. 
 
Εκφράζει την επιθυµία να αξιοποιηθούν οι εργασίες του Ιδρύµατος του ∆ουβλίνου στους τοµείς αυτούς. 
Κάθε φορά που η ΕΟΚΕ πραγµατεύεται θέµατα ή έρχεται αντιµέτωπη µε την ανάγκη για «πολιτισµικές 
επαναστάσεις», «αλλαγή νοοτροπίας», «µεταβολή των προγονικών παραδειγµάτων», οι έννοιες αυτές θα 
πρέπει να αποτελούν αντικείµενο συγκεκριµένης ανάλυσης και συνεπώς, τουλάχιστον, ιδιαίτερης 
παραγράφου. 
 
Υπογραµµίζει ότι η µέθοδος των «ορθών ή βέλτιστων πρακτικών» θα µπορούσε, εφόσον εγκαταλείψει 
τον συχνά ρητορικό της χαρακτήρα, να αποτελέσει ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία για τον διάλογο, 
την ανταλλαγή και την µεταβίβαση γνώσεων και πολιτισµών. 

 
− Επικοινωνία : κα Stefania Barbesta 
               (Tηλ. : 00 32 2 546 95 10 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
 
5. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ : ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 

 
• Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στις σχέσεις ΕΕ-Κίνας  
− Εισηγητής : ο κ. SHARMA (∆ιάφορες δραστηριότητες – UK) 

 
− Σχετ.: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 413/2006 

 
− Κύρια σηµεία :  

 
Στις 7 Φεβρουαρίου 2005, η βρετανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε από την ΕΟΚΕ να 
παρουσιάσει τις απόψεις της σχετικά µε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στις σχέσεις ΕΕ-Κίνας. Ο 
Επίτροπος Mandelson τόνισε την ανάγκη να αναπτυχθούν σχέσεις µε την Κίνα προκειµένου να 
προωθηθούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα και η έννοια µιας πιο αναπτυγµένης πλουραλιστικής κοινωνίας.  

 
Η ΕΕ πρέπει να κατανοήσει καλύτερα τον περίπλοκο τρόπο ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών στην 
Κίνα. Συνιστάται, συνεπώς, να υιοθετήσει η ΕΕ µια πολυσχιδή προσέγγιση και να συνεργαστεί 
ταυτόχρονα µε διάφορους τύπους ΜΚΟ. Θα πρέπει, επίσης, να διευρύνει τις επαφές της µε οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών στο περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο. 
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Όσον αφορά το κράτος δικαίου στην Κίνα, συνιστάται να δώσει η ΕΕ µεγαλύτερη έµφαση στην ανάγκη 
επιβολής των υφιστάµενων νόµων. Η ΕΕ πρέπει να εξακολουθήσει να τονίζει στην κυβέρνηση της Κίνας 
ότι η σταθερότητα δεν είναι ασύµβατη µε µια δυναµική κοινωνία των πολιτών, εφόσον υπάρχει 
σεβασµός του κράτους δικαίου. 

 

Η ΕΟΚΕ επικροτεί τα προγράµµατα στήριξης που παρέχει και που προτείνει η Επιτροπή για την 
ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στην Κίνα και συνιστά στην ΕΕ να εξετάσει τη δυνατότητα 
αύξησης της χρηµατοδοτικής της στήριξης υπέρ των οργανώσεων της κινεζικής κοινωνίας των πολιτών. 
Εξίσου σηµαντικό είναι να συνεχιστεί η στήριξη της ΕΕ υπέρ προγραµµάτων αύξησης του δυναµικού 
των κινεζικών ΜΚΟ. 

 
Η ΕΕ µπορεί να δείξει στην κυβέρνηση και στις ΜΚΟ της Κίνας ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών στην Ευρώπη επιτελούν λειτουργίες προάσπισης, παρακολουθούν τις επιδόσεις της κυβέρνησης 
και παρέχουν τη συµβολή τους στη δηµόσια πολιτική, ώστε να µπορέσει η Κίνα να αντλήσει θετικά 
διδάγµατα από την ευρωπαϊκή πείρα. Η ΕΟΚΕ συνιστά να διατηρηθούν οι επαφές και η συνεργασία µε 
την κοινωνία των πολιτών του Χονγκ Κονγκ. 

 
Συνιστάται επίσης η ΕΟΚΕ, σε συνεργασία µε την Ενωση Συνοµοσπονδιών Βιοµηχανίας και Εργοδοτών 
της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων, να παρακολουθεί συστηµατικά – και να 
παροτρύνει την Επιτροπή να πράξει το ίδιο, όπου είναι απαραίτητο – τις παραβιάσεις των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων, παράλληλα µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το κινεζικό ΟΚΣ. Η ΕΟΚΕ είναι επίσης 
σκόπιµο να διερευνήσει τον ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν η εταιρική κοινωνική ευθύνη και οι 
διεθνείς κώδικες δεοντολογίας για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις (ιδίως οι κατευθυντήριες γραµµές του 
ΟΟΣΑ) στη συµβολή των ξένων εταιρειών στην ανάπτυξη συστήµατος βιοµηχανικών σχέσεων στην 
Κίνα.  

 

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

 
 
6.  ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 
• Οικογενειακή βία σε βάρος των γυναικών 
− Εισηγήτρια : η κα HEINISCH (∆ιάφορες δραστηριότητες – DE) 
 
− Σχετ.: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 416/2006 
 
− Κύρια σηµεία : 
 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην οικογενειακή βία σε βάρος των γυναικών 
και αποφάσισε να καταρτίσει σχετική γνωµοδότηση πρωτοβουλίας. 
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Η ασφάλεια και η ισότιµη µεταχείριση των γυναικών ως αναπόσπαστα θεµελιώδη ατοµικά δικαιώµατα, 
πρέπει να αποτελέσουν βασικές αρχές και ελάχιστους κανόνες σε όλα τα κράτη που είναι ή επιθυµούν να 
γίνουν µέλη της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ κρίνει αναγκαίο να χαραχθεί πανευρωπαϊκή στρατηγική και θεωρεί 
επειγόντως απαραίτητο να καταρτίζονται αξιόπιστες και συγκρίσιµες στατιστικές σχετικά µε την 
ενδοοικογενειακή βία σε βάρος γυναικών σε όλα τα κράτη µέλη αλλά και στα υποψήφια κράτη µέλη. 
Κάθε κράτος µέλος πρέπει να εκπονήσει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την καταπολέµηση της 
ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος γυναικών, τα οποία να προβλέπουν την ανάληψη δράσεων µε σαφείς 
προθεσµίες µε σκοπό τη διασφάλιση της εφαρµογής στην πράξη της στρατηγικής. Σε αυτό το πλαίσιο 
πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι ακόλουθες πτυχές: 

 
• οι εθνικές νοµικές ρυθµίσεις· 
• η στατιστική καταγραφή της ενδοοικογενειακής βίας· 
• τα µέτρα για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε ένα πραγµατικό και δυνητικό θύµα αυτής της 

βίας· 
• θα πρέπει να ληφθούν µέτρα που να στοχεύουν σε ειδικές οµάδες· 
• ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί σε προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα· 
• θα πρέπει να εξασφαλιστεί η χρηµατοδοτική και οργανωτική στήριξη των ΜΚΟ κυρίως σε ό,τι 

αφορά την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος γυναικών, την οργάνωση εκστρατειών 
ενηµέρωσης και κύκλων µαθηµάτων, την προσφορά βοήθειας και υποστήριξης στα θύµατα καθώς 
την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αφορούν τους θύτες· 

• πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη επιµόρφωση ειδικευµένου προσωπικού το οποίο είναι αρµόδιο 
για τη διαπίστωση ενδοοικογενειακής βίας και την παροχή αποτελεσµατικής βοήθειας στα 
ενδιαφερόµενα άτοµα 

• θα πρέπει να ορισθεί εθνικός εισηγητής, ο οποίος θα είναι αρµόδιος για την συγκέντρωση, ανταλλαγή 
και επεξεργασία πληροφοριών και στατιστικών δεδοµένων σχετικά µε την ενδοοικογενειακή βία σε 
βάρος γυναικών· 

• οργάνωση ενηµερωτικών εκστρατειών. 
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί επείγον να αναζητηθούν νέες λύσεις για την προληπτική αλλά και την κατασταλτική 
καταπολέµηση της οικογενειακής βίας σε βάρος γυναικών καθώς και για την ανταλλαγή σχεδίων 
βέλτιστων πρακτικών και µέτρων µεταξύ των κρατών µελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, 
αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 
− Επικοινωνία : κ. Torben Bach Nielsen 
          (Tηλ.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

 
• ∆ικαιοσύνη των ανηλίκων  
− Εισηγητής : κ. ZUFIAUR NARVAIZA (Εργαζόµενοι – ES) 
 
− Σχετ.: γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 414/2006 
 
− Κύρια σηµεία: 
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Η ΕΟΚΕ θεωρεί σκόπιµο να αναληφθούν οι ακόλουθες ενέργειες για την ανάπτυξη µιας 
κοινοτικής πολιτικής σχετικά µε την νεανική εγκληµατικότητα και τη δικαιοσύνη των 
ανηλίκων: 
 
Κατ’ αρχάς, είναι απαραίτητο να αποκτήσουµε ενηµερωµένα και συγκρίσιµα στατιστικά δεδοµένα 
για την κατάσταση της νεανικής εγκληµατικότητας στις 25 χώρες της ΕΕ. Θα µπορέσουµε έτσι να 
µάθουµε µε αξιόπιστο τρόπο τι έχουµε να αντιµετωπίσουµε, ποια είναι η πραγµατική διάσταση του 
προβλήµατος και ποιοι είναι οι διάφοροι τρόποι αντιµετώπισής του, λαµβάνοντας υπόψη – µεταξύ 
των άλλων µεταβλητών – τις ενδεχόµενες διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών παραβατών. 
 
Από ποιοτική άποψη, θεωρούµε επίσης σκόπιµο να υπάρχουν ορισµένα ελάχιστα κοινά πρότυπα και 
προσανατολισµοί για όλα τα κράτη µέλη, τα οποία να αρχίζουν από τις πολιτικές πρόληψης, να 
περνούν από την αστυνοµική και τη δικαστική αντιµετώπιση των ανηλίκων που έχουν έρθει σε 
σύγκρουση µε την ποινική νοµοθεσία και να φθάνουν µέχρι την αναµόρφωση και την κοινωνική 
επανένταξη αυτών των ανηλίκων. 
 
Το πρώτο βήµα για την ανάπτυξη αυτών των ελάχιστων προτύπων θα πρέπει να είναι η όσο το 
δυνατόν ακριβέστερη γνώση των διαφορετικών καταστάσεων και εµπειριών που υπάρχουν στα 
διάφορα κράτη µέλη. Η διαδικασία για την απόκτηση αυτής της γνώσης µπορεί να είναι διαφορετική, 
αλλά θα µπορούσε να συνίσταται στη συγκέντρωση πληροφοριών µέσω ερωτηµατολογίων, τα οποία 
θα αποσταλούν σε κάθε κράτος µέλος και θα συµπληρωθούν µέσω της διοργάνωσης συνεδριάσεων µε 
οµάδες εµπειρογνωµόνων και επαγγελµατιών ειδικευµένων σε αυτά τα θέµατα, κατά τις οποίες θα 
πραγµατοποιηθεί ανταλλαγή εµπειριών και ορθών πρακτικών. Οι συνεδριάσεις αυτές θα µπορούσαν 
να αποκτήσουν σταθερό χαρακτήρα µε τη δηµιουργία ενός δικτύου εµπειρογνωµόνων, µε σύνθεση 
και λειτουργίες προσαρµοσµένες στον εκάστοτε επιδιωκόµενο σκοπό. Τέλος, για τον καλύτερο 
προσανατολισµό του προβληµατισµού και της συζήτησης για αυτά τα θέµατα και για την επέκτασή 
τους σε όσο το δυνατόν περισσότερα ιδρύµατα, οργανώσεις και άτοµα, θα ήταν σκόπιµο να 
δηµοσιεύσει η Επιτροπή σχετική Πράσινη Βίβλο. 
 
Ταυτόχρονα µε τις ενέργειες που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο ή τουλάχιστον ως 
επόµενο σκαλοπάτι στη διαδικασία γνώσης και προσέγγισης των προτύπων δικαιοσύνης των 
ανηλίκων των κρατών µελών, θα ήταν σκόπιµο να δηµιουργηθεί ευρωπαϊκό παρατηρητήριο της 
νεανικής εγκληµατικότητας, πράγµα που θα διευκόλυνε όχι µόνο τη µόνιµη µελέτη αυτού του 
φαινοµένου, αλλά και τη διάδοση των αποτελεσµάτων της και την παροχή συµβουλών και 
υποστήριξης στις αρχές και τα ιδρύµατα που είναι αρµόδια για τη λήψη αποφάσεων.  
 
∆εδοµένου ότι τα διάφορα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη νεανική εγκληµατικότητα και τη 
δικαιοσύνη των ανηλίκων προσεγγίζονται µε διάσπαρτο τρόπο από τις διάφορες πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη, νεολαία, εκπαίδευση και κατάρτιση, 
απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις), καθίσταται απαραίτητος ο επιχειρησιακός συντονισµός 
όλων των εµπλεκόµενων υπουργείων και υπηρεσιών, ώστε να µπορέσει να δοθεί στο φαινόµενο της 
νεανικής εγκληµατικότητας η πολυτοµεακή και πολυοργανική αντιµετώπιση που είναι η πλέον 
ενδεδειγµένη, όπως έχουµε ήδη επισηµάνει επανειληµµένα στην παρούσα γνωµοδότηση. 

 
Εξάλλου, καθώς το πρόβληµα που εξετάζουµε έχει προφανή σύνδεση µε την κοινωνία και τους 
πολίτες, δεν πρέπει να παραβλεφθεί σε όλη αυτή τη διαδικασία η συµµετοχή όλων εκείνων των 
οργανώσεων και των επαγγελµατιών της κοινωνίας των πολιτών που συνδέονται άµεσα µε αυτό το 
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πεδίο (οργανώσεις του «τριτογενούς τοµέα», ενώσεις, οικογένειες, ΜΚΟ κλπ.), προκειµένου να 
συµβάλουν στον σχεδιασµό και έπειτα στην εφαρµογή όποιων προγραµµάτων και στρατηγικών 
αναπτυχθούν στους κόλπους της ΕΕ. 

 
Όσον αφορά την κοινωνική ενσωµάτωση και επανένταξη των ανήλικων και των νεαρών παραβατών, 
οι κοινοτικές πολιτικές που θα υιοθετηθούν θα πρέπει να λάβουν επίσης υπόψη των ρόλο των 
συνδικαλιστικών ενώσεων και των οργανώσεων των εργοδοτών και τις δικές τους ειδικές διαδικασίες 
διαλόγου στη θέσπιση των τρόπων που θα καταστήσουν εφικτή την κοινωνικοεργασιακή και την 
επαγγελµατική ένταξη και ενσωµάτωση των ανηλίκων που βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικού 
αποκλεισµού. Απαιτείται, συνεπώς, δέσµευση όλων των εµπλεκόµενων φορέων, καθώς η 
κοινωνικοεργασιακή ενσωµάτωση είναι ένας από τους βασικούς τρόπους επανένταξης αυτών των 
ανηλίκων στην κοινωνία µας. 

 
− Επικοινωνία : κα Stefania Barbesta 
                (Tηλ.: 00 32 2 546 95 10 –  e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 
 

• Ανανεώσιµες φυτικές πρώτες ύλες  
– Εισηγητής : ο κ. VOSS (∆ιάφορες δραστηριότητες – DE) 
 
–   Σχετ.: γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 410/2006 

 
–   Κύρια  σηµεία : 

 
Οι ανανεώσιµες φυτικές πρώτες ύλες έχουν οριστεί ως γεωργικά, δασοκοµικά και αλιευτικά προϊόντα 
που δεν χρησιµοποιούνται για διατροφικούς σκοπούς ή ζωοτροφές. Στις ύλες αυτές συµπεριλαµβάνεται 
οτιδήποτε παράγεται µε φωτοσύνθεση και τις επακόλουθες βιολογικές διαδικασίες: πρόκειται ουσιαστικά 
για συσσωρευµένη ηλιακή ενέργεια. Η χρήση βιοµάζας µπορεί να εξυπηρετεί την παραγωγή τόσο υλικών 
όσο και ενέργειας.  
 
Η καλλιέργεια ανανεώσιµων φυτικών πρώτων υλών, αποτελεί παράλληλα µε την παραγωγή τροφίµων 
και ζωοτροφών, µία από τις βασικές αποστολές της γεωργίας. Με βάση την παραδοσιακή τεχνογνωσία 
και µε τη βοήθεια νέων τεχνολογιών και της επιστηµονικής δηµιουργικότητας, έχουν προκύψει σήµερα 
πολλές και διάφορες δυνατότητες αξιοποίησης στους τοµείς της ενέργειας, της παραγωγής 
φαρµακευτικών και χηµικών προϊόντων, των κατασκευών καθώς και των µεταφορών. 

 
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι δεν αποτελεί η διαθέσιµη ποσότητα σε ανανεώσιµες πρώτες ύλες 
αναχαιτιστικό παράγοντα  για την ανάπτυξη, αλλά ότι έχει µείνει στάσιµη η εξέλιξη των τεχνολογιών 
µεταποίησης των πρώτων υλών σε προϊόντα της αγοράς. Αποτελεί συνεπώς πρόβληµα το γεγονός ότι η 
έρευνα και ανάπτυξη των τεχνολογιών στον τοµέα των ανανεώσιµων φυτικών πρώτων υλών 
παραµελήθηκε σε σοβαρό βαθµό στο έκτο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα. Η ΕΟΚΕ ζητεί να γίνουν 
ριζικές βελτιώσεις και συγκεκριµένα – παράλληλα µε τους πόρους για την παραγωγή ενέργειας από 
βιοµάζα – να θεσπιστούν από το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα ειδικά µέτρα για την ανάπτυξη 
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των ανανεώσιµων πρώτων υλών και την προαγωγή της υλικής αξιοποίησης αυτών. Για το σκοπό αυτό 
χρειάζονται σηµαντικά υψηλότερες πιστώσεις. 
 
Η ΕΟΚΕ τάσσεται ρητά υπέρ του ορισµού στόχων εκ µέρους της Ε.Ε. σχετικά µε το ποσοστό χρήσης 
ανανεώσιµων πρώτων υλών. Προτείνει δε ο στόχος να ορισθεί στο 4x25 µέχρι το 2020, δηλαδή 25% 
αντιστοίχως για ηλεκτρισµό, θερµότητα, καύσιµα και νέες ύλες όπως π.χ. σύνθετα υλικά, πλαστικές ύλες 
ενισχυµένες µε φυσικές ίνες, µονωτικά υλικά ή προϊόντα της πετροχηµικής βιοµηχανίας. 

 
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι για όλους τους τοµείς που προαναφέρθηκαν (ηλεκτρισµός, θερµότητα, καύσιµα 
και υλικές εφαρµογές) έχει καθοριστική σηµασία να αναπτυχθούν και να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά 
µέτρα εισαγωγής στην αγορά. Ως επιτυχηµένα παραδείγµατα στον τοµέα αυτό µπορούν να αναφερθούν 
τα νοµοθετικά µέτρα που έχουν λάβει ορισµένα κράτη µέλη για την ενεργειακή τροφοδοσία. Έχει 
ιδιαίτερη σηµασία να είναι ευέλικτα τα µέτρα αυτά ώστε να διασφαλίζουν και να δηµιουργούν κίνητρα 
για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και συγχρόνως να συνεκτιµούν διαφορετικές βασικές προϋποθέσεις 
π.χ. όσον αφορά την τεχνολογία ή τη φθίνουσα εξέλιξη του κόστους. 
 
–    Επικοινωνία : κα Annika Korzinek   
                     (Tηλ. : 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
 

• Το ξύλο ως πηγή ενέργειας στη διευρυνόµενη Ευρωπαϊκή Ένωση 
–   Εισηγητής : κ. KALLIO (∆ιάφορες δραστηριότητες – FI) 

 
–   Σχετ.: διερευνητική γνωµοδότηση – CESE 411/2006 

 
–   Κύρια σηµεία : 

 
Οι δασικοί πόροι της Ευρώπης (όγκος κορµών σε m3 χωρίς κατάλοιπα βιοµάζας) αυξήθηκαν κατά 30% 
περίπου µε την ένταξη των δέκα νέων κρατών µελών το 2004. Σχεδόν το 30% της παραγωγής παραµένει 
ανεκµετάλλευτο και το απόθεµα ξυλείας της ΕΕ τα τελευταία 50 χρόνια αυξάνεται συνεχώς. Μέρος 
αυτού του αχρησιµοποίητου αποθέµατος ξυλείας (170 εκατ. m3) είναι ξυλεία κακής ποιότητας που 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για την παραγωγή ενέργειας.  

 
Κάθε χρόνο παραµένουν στα δάση 173 εκατ. τ.µ.3 ξυλείας, κατάλληλα για την παραγωγή ενέργειας, που 
είναι κατάλοιπα της υλοτοµίας και άλλών δασικών προϊόντων. Για τεχνικούς, οικονοµικούς, και 
οικολογικούς λόγους θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν 70 εκατ. m3, από τις ποσότητες αυτές, µε την 
µορφή καταλοίπων υλοτοµίας και ριζών. Επιπλέον, τα υποπροϊόντα της δασικής βιοµηχανίας (µαύρη 
αλισίβα, φλοιός, πριονίδια) και το ανακυκλωµένο ξύλο παρέχουν µεγάλες δυνατότητες και σε πολλές 
χώρες χρησιµοποιούνται ήδη αποτελεσµατικά, ειδικότερα στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης δασικής 
βιοµηχανίας. Η χρήση ενέργειας από τα υποπροϊόντα και το ανακυκλωµένο ξύλο µπορεί να φτάσει το 
30-50% της χρήσης στρογγυλής ξυλείας. 

 
Συνεπώς, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η χρήση του ξύλου ως καύσιµου είναι κυρίως ζήτηµα αξιοποίησης του 
δυναµικού ανανεώσιµης ενέργειας στην Ευρώπη και, παράλληλα, µείωσης των εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Πρέπει επίσης να µην λησµονείται ο ρόλος που 
διαδραµατίζουν τα δάση για το δηµόσιο συµφέρον (από την άποψη της προστασίας και της 
βιοποικιλότητας). Χάρη στην αύξηση της χρήσης του ξύλου ως καυσίµου διευκολύνεται η αξιοποίηση 
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ανεκµετάλλευτων πρώτων υλών για τις ανάγκες της µεταποιητικής βιοµηχανίας. Η χρήση ενέργειας από 
ξύλο συµβάλλει στην καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής, βελτιώνει το χαµηλό επίπεδο αυτάρκειας 
σε ενέργεια της ΕΕ και αυξάνει τον εφοδιασµό σε ενέργεια, τους στόχους δηλαδή της ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ. 

 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί, ότι η αύξηση της χρήσης του ξύλου ως καύσιµου προϋποθέτει µακροπρόθεσµη 
στρατηγική που θα βασίζεται στην κατάργηση των ρυθµίσεων που εµποδίζουν και επιβραδύνουν την 
ευρύτερη χρήση του. Για τη χρήση ενέργειας από ξύλο, πρέπει να δηµιουργηθούν ίσοι όροι 
ανταγωνισµού, µε την κατάργηση φορολογικών ρυθµίσεων ενισχύσεων που ευνοούν τα ορυκτά καύσιµα. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης έχει δηµοσιεύσει ευρωπαϊκά πρότυπα εξειδίκευσης και 
ταξινόµησης για την ποιότητα στερεών καύσιµων από ξύλο. Είναι επίσης σηµαντικό να αυξηθεί η 
βιώσιµη χρήση του ξύλου σε όλες τις χώρες και να ανοίξει η αγορά καύσιµων στα υποπροϊόντα της 
βιοµηχανίας, και στις επιχειρήσεις που παράγουν ενέργεια από την εκµετάλλευση των δασών και τη 
µετατροπή της ξυλείας σε καύσιµο. 

 
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι στην ΕΕ είναι ανεπαρκής η γνώση για τις υπάρχουσες δυνατότητες και την 
χρήση των πηγών καύσιµων από ξύλο. Η απογραφή των πηγών ξυλείας για την παραγωγή ενέργειας 
πρέπει να βελτιωθεί σε όλα τα κράτη µέλη καθώς και στις υποψήφιες χώρες εφόσον η γνώση αυτή 
αποτελεί τη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη. Όµως, η προσέγγιση πρέπει να είναι διαφοροποιηµένη. Στις 
µεγάλες δασικές περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης υφίσταται επαρκές δυναµικό ξυλείας για τη 
διασφάλιση της βιοποικιλότητας των δασών. 

 
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η αύξηση της χρήσης του ξύλου ως καύσιµου είναι σηµαντική για τον έλεγχο των 
πυρκαγιών των δασών. Η εντατική χρήση του ξύλου ιδιαίτερα για την παραγωγή ενέργειας ενδέχεται να 
µειώσει τους κινδύνους πυρκαγιάς των δασών και κατά συνέπεια τη συχνότητα των πυρκαγιών των 
δασών. 
 
–    Επικοινωνία : κα Filipa Pimentel   
                     (Tηλ. : 00 32 2 546 84 44 – e-mail : filipa.pimentel@esc.eu.int) 
 
 

 
• ∆ιάθεση ποσοστώσεων υδροχλωροφθορανθράκων  
–   Εισηγήτρια : η κα CASSINA (Εργαζόµενοι – IT) 

 
–   Σχετ.:  COM(2004) 550 τελικό – CESE 405/2006 
 
– Επικοινωνία : κα Maarit Laurila   

               (Tηλl. : 00 32 2 546 97 39 – e-mail : maarit.laurila@esc.eu.int) 
 

 
_______________________ 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 

 
Κατάλογος των ψηφισµάτων και των αποφάσεων  

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

 
 
 

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση : 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών 
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