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ΘΑΝΑΤΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΚΛΕΓΕΙ ΣΤΗ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
 
 
 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της ολοµελείας του στις 15 Μαΐου 2006, θα λάβει γνώση του 
θανάτου του κ. Rolandas PAVILIONIS που επήλθε στις 10 Μαΐου 2006, και, σύµφωνα µε το άρθρο 4, 
παράγραφος 1 του Κανονισµού, θα διαπιστώσει τη χηρεία της έδρας του µε ισχύ από 11 Μαΐου 2006. 
 
Ο κ. PAVILIONIS ήταν βουλευτής του Κοινοβουλίου µας από τις 20 Ιουλίου 2004 και αντιπρόεδρος της Οµάδας 
UEN. 
 
∆ιετέλεσε µέλος της Επιτροπής Πολιτισµού και Παιδείας και της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις µε τις χώρες της 
Κεντρικής Αµερικής. 
 
 

__________________________ 
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∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΛΗΞΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 
 
 
 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ∆ΕΚΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ  
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

 
 
 
Οι αρµόδιες ιταλικές αρχές κοινοποίησαν στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου το διορισµό, ως βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των: 
 
• κ. CAPPATO Marco (Συνδυασµός "Emma Bonino"), εις αντικατάσταση της κ. Emma BONINO 
 
• κ. CASINI Carlo (Συνδυασµός "UDC"), εις αντικατάσταση του κ. Armando DIONISI 
 
• κ. Gabriele Corrado (Συνδυασµός "Rifondazione Comunista"), εις αντικατάσταση του κ. Fausto 

BERTINOTTI. 
 
• κας GOTTARDI Donata Maria Assunta (Συνδυασµός "Uniti nell’Ulivo"), εις αντικατάσταση του κ. 

Enrico LETTA  
 
• κ. LOSCO Andrea (Συνδυασµός "Uniti nell’Ulivo"), εις αντικατάσταση του κ. Massimo D’ALEMA 

 
• κ. OCCHETTO Achille (Συνδυασµός "Italia dei Valori Di Pietro-Occhetto"), εις αντικατάσταση του κ. 

Antonio DI PIETRO  
 
• κ. PATRICIELLO Aldo (Συνδυασµός "UDC"), εις αντικατάσταση του κ. Lorenzo CESA 

 
• κ. SUSTA Gianluca (Συνδυασµός "Uniti nell’Ulivo"), εις αντικατάσταση του κ. Pier Luigi BERSANI 

 
• κ. VENETO Armando (Συνδυασµός "UDEUR"), εις αντικατάσταση του κ. Paolo CIRINO POMICINO 

 
• κ. VERALDI Donato Tommaso (Συνδυασµός "Uniti nell’Ulivo"), εις αντικατάσταση του κ. Giovanni 

PROCACCI  
 
 
 
Το Κοινοβούλιο θα λάβει σχετική γνώση κατά τη συνεδρίαση της ολοµελείας του στις 15 Μαΐου 2006, µε 
αναδροµική ισχύ από 8 Μαΐου 2006. 
 
 

____________________ 
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ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΚΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

 
 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 15 Μαΐου 2006, θα λάβει γνώση της εκλογής στο 
ιταλικό κοινοβούλιο των: 
 
 

κ.κ. BERSANI Pier Luigi (PSE / IT) 
 CIRINO POMICINO Paolo (PPE-DE / IT) 
 D’ALEMA Massimo (PSE / IT) 
 DIONISI Armando (PPE-DE / IT) 

 
 
και, σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφος 2, της Πράξης περί εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο µε άµεση και καθολική ψηφοφορία, καθώς και µε το άρθρο 4, παράγραφος 1 του Κανονισµού, 
θα διαπιστώσει τη λήξη της εντολής τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε ισχύ από 28 Απριλίου 2006. 
 
 

 
_________________________ 

 
 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΛΕΓΕΙ ΣΤΗ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

 
 
 

Κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας στις 18 Μαΐου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση του 
διορισµού του: 
 

κ. Eugenijus MALDEIKIS 
 
 
ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εις αντικατάσταση του κ. Rolandas PAVILIONIS (UEN-
LT), µε ισχύ από  18 Μαΐου 2006. 
 

 
_________________________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 
 
 
 
Κατά τη συνεδρίασή του στις 15 Μαΐου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λάβει γνώση του ότι: 
 
 

ο κ. Paweł Bartłomiej PISKORSKI (PL) 
 
 
ανήκει στους Μη Εγγεγραµµένους βουλευτές (ΝΙ) από 1ης Μαΐου 2006. 
 

_______________________ 
 
 
 

 
Κατά τη συνεδρίαση της 15ης Μαΐου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πληροφορήθηκε ότι: 
 
 ο κ.  Mario BORGHEZIO 
 ο κ. Umberto BOSSI 
 ο κ. Matteo SALVINI 
 ο κ. Francesco Enrico SPERONI 
 
ανήκουν, από τις 27 Απριλίου 2006, στους µη εγγεγραµµένους βουλευτές (NI). 
 
 

_______________________ 
 
 
 
 
Κατά τη συνεδρίαση της 16ης Μαΐου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πληροφορήθηκε ότι: 
 

ο κ. Giulietto CHIESA (IT) 
 

προσχώρησε στην οµάδα PSE µε ισχύ από 15 Μαΐου 2006. 
 
 

_______________________ 
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Κατά τη συνεδρίαση της 18ης Μαΐου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πληροφορήθηκε ότι:  
 
• η κ. Donata GOTTARDI, που έχει εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εις αντικατάσταση του κ. 

Enrico LETTA (ALDE), προσχώρησε στην οµάδα  PSE· 
 
• ο κ. Andrea LOSCO, που έχει εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εις αντικατάσταση του 

Massimo D’ALEMA (PSE), προσχώρησε στην οµάδα ALDE·  
 
• ο κ. Achille OCCHETTO, που έχει εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εις αντικατάσταση του 

Antonio DI PIETRO (ALDE), προσχώρησε στην οµάδα PSE·  
 
• ο κ. Gianluca SUSTA, που έχει εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εις αντικατάσταση του Pier 

Luigi BERSANI (PSE), προσχώρησε στην οµάδα ALDE.  
 

__________________________ 
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                     Κατάσταση στις 01.02.2006 
 
 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Vito Bonsignore και 
άλλοι 

Κατασκευή της σήραγγας για τη σιδηροδροµική σύνδεση Τορίνο-Λυών E-1987/06 

Erik Meijer Μεγάλες περικοπές ή πλήρης εξάλειψη των συνταξιοδοτικών 
δικαιωµάτων και άλλων παροχών πρώην αλλοδαπών εργαζοµένων 
λόγω νέου συστήµατος περίθαλψης 

E-1988/06 

Erik Meijer Αύξηση των αποβλήτων πλοίων στη Βόρεια Θάλασσα και τις γειτονικές 
ακτές, και περιορισµένη χρήση των εγκαταστάσεων παραλαβής, παρά 
την έναρξη ισχύος της οδηγίας σχετικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου 

E-1989/06 

Ivo Belet Απαγόρευση του εµπορίου γούνας γάτας και σκύλου E-1990/06 

Witold Tomczak Φόρος κύκλου εργασιών (sales tax) στα κράτη µέλη της ΕΕ E-1991/06 

Carlos Coelho Εκµετάλλευση έκτακτων εργαζοµένων P-1992/06 

Gabriele Stauner OLAF - Έρευνα σχετικά µε την χρηµατοδότηση των κτιρίων του 
Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες 

P-1993/06 

Raül Romeva i Rueda Κέντρα Τεχνολογίας Αντιτροµοκρατικών Πληροφοριών (CTIC) P-1994/06 

Ashley Mote Μέλος της KGB ο Πρόντι; P-1995/06 

Péter Olajos Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών 
προέλευσης ουγγρικών τροφίµων στην ΕΕ 

P-1996/06 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Παραγκωνισµός της εταιρείας "NAVANTIA" από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 

E-1997/06 

Carlos Carnero González 
και Elena Valenciano 
Martínez-Orozco 

Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της φυλακής Black Beach και παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Ισηµερινή Γουινέα 

E-1998/06 

Othmar Karas ∆ιαµόρφωση ενός προτύπου "Συµβούλων της ΕΕ" µε τη βοήθεια των 
πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελλιπής αναγνώριση του ήδη 
υπάρχοντος προτύπου CMC (Ορκωτών Συµβούλων Επιχειρήσεων) 

E-1999/06 

Georgios Karatzaferis Εγκληµατικότητα στην Ελλάδα E-2000/06 

Georgios Karatzaferis Παράνοµη µετανάστευση στην ΕΕ E-2001/06 

Georgios Karatzaferis Αστυνόµευση στην Ελλάδα και την υπόλοιπη ΕΕ E-2002/06 

Georgios Karatzaferis Οι τράπεζες έγιναν τελικοί δικαιούχοι κοινοτικών πόρων στην Ελλάδα E-2003/06 

Ashley Mote Οδεύει προς την κατάρρευση η ευρωζώνη; E-2004/06 

Jeanine Hennis-
Plasschaert 

Η ασφάλεια των οχηµάτων παντός εδάφους E-2005/06 

Andreas Schwab Ταχυδροµικά τέλη P-2006/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Riccardo Ventre Εφαρµογή του "Σχεδίου ∆ για τη δηµοκρατία, το διάλογο και τη 
συζήτηση" και πρόοδος της συγκέντρωσης στοιχείων 

P-2007/06 

Hynek Fajmon Παράνοµη εισαγωγή αποβλήτων στην Τσεχική ∆ηµοκρατία E-2008/06 

Thomas Mann και Ewa 
Klamt 

Μέτρα προστασίας κατά της γρίπης των πτηνών E-2009/06 

Ioannis Gklavakis Ασφάλεια ναυσιπλοίας αλιευτικών σκαφών E-2010/06 

Glenis Willmott Κοινοτική χρηµατοδότηση για µια οδό στο Μαλάουι,η οποία 
εγκαινιάστηκε από τον Robert Mugabe και φέρει το όνοµά του 

E-2011/06 

Vittorio Agnoletto Η καταστροφή του Τσερνοµπίλ το 1986 και η ευρωπαϊκή πολιτική για 
την προώθηση της ασφάλειας των πυρηνικών σταθµών στην Ουκρανία 

E-2012/06 

Jan Mulder Σφαγή υγιών βοοειδών σε σχέση µε το σύστηµα αναγνώρισης και 
καταγραφής 

E-2013/06 

Frank Vanhecke Προσηλυτισµός µουσουλµάνων στον χριστιανισµό στην Αλγερία E-2014/06 

Luciana Sbarbati Τα παραδοσιακά αθλήµατα ως ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονοµιά P-2015/06 

Maria Matsouka H EUROSTAT  διαπιστώνει ότι µεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών 
απέχει από τη χρήση του διαδικτύου 

E-2016/06 

Georgios Karatzaferis Ισχυρισµοί περί δηλώσεων αµερικανών υφυπουργών για  την ελληνική 
οικονοµία 

E-2017/06 

Georgios Karatzaferis Λεωφορεία που αγοράστηκαν µε συγχρηµατοδότηση της ΕΕ στην 
Ελλάδα 

E-2018/06 

Sharon Bowles Συντελεστής της φορολογίας εισοδήµατος και των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης 

E-2019/06 

Richard Corbett Συνεδριάσεις της Επιτροπής E-2020/06 

Linda McAvan Το προσωπικό των σφαγείων E-2021/06 

Antonio Tajani και άλλοι Αντισηµιτικές ενέργειες στην Ιταλία κατά την επέτειο της 
Απελευθέρωσης 

E-2022/06 

Antonio Tajani και άλλοι Αντισηµιτικές ενέργειες στην Ιταλία κατά την επέτειο της 
Απελευθέρωσης 

E-2023/06 

Cristiana Muscardini Κύµα αντισηµιτισµού στο Μιλάνο E-2024/06 

Marco Rizzo Νέες πυρηνικές εγκαταστάσεις E-2025/06 

Emanuel Fernandes Τέλη αεροδροµίου που επιβλήθηκαν στο αεροδρόµιο της Μαδέρα E-2026/06 

Jonas Sjöstedt Απειλείται η µουσική ποικιλοµορφία στην Ευρώπη P-2027/06 

Paul Rübig Αυξηµένα προξενικά τέλη για εµπορικά έγγραφα E-2028/06 

Gay Mitchell Ο Panchen Lama του Θιβέτ E-2029/06 

Terence Wynn Ο αθλητισµός στην Ευρωπαϊκή Ένωση E-2030/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Terence Wynn Ο αθλητισµός στην Ευρωπαϊκή Ένωση E-2031/06 

Johannes Voggenhuber Η κατάσταση του κτηρίου Jean Monnet στο Λουξεµβούργο P-2032/06 

Justas Paleckis ∆ράση της Επιτροπής ενόψει της καθιέρωσης ενιαίων ανταγωνιστικών 
όρων 

P-2033/06 

Claude Moraes Οδηγία για τις υπηρεσίες P-2034/06 

Joan Calabuig Rull Σχέσεις µεταξύ των παραγωγών γεωργικών προϊόντων και της µεγάλης 
κλίµακας εµπορικής διανοµής 

E-2035/06 

Joan Calabuig Rull Σχέσεις µεταξύ των παραγωγών γεωργικών προϊόντων και των µεγάλων 
αλυσίδων εµπορικής διανοµής 

E-2036/06 

Bernat Joan i Marí Νόµος για τον ανταγωνισµό στη Ρουµανία - Υπόθεση RAFO E-2037/06 

Renate Sommer Τουρισµός στην Κύπρο E-2038/06 

Georgios Papastamkos Μέτρα στήριξης παραγωγικών κλάδων και προστασίας καταναλωτών 
σε περιπτώσεις διατροφικών κρίσεων 

E-2039/06 

Nikolaos Vakalis Καταχωρίσεις Ονόµατος Χώρου .eu E-2040/06 

Claude Moraes Πρόοδος όσον αφορά τους τοµείς βασικής προτεραιότητας E-2041/06 

Robert Kilroy-Silk Η άρνηση ενσωµάτωσης των µουσουλµάνων E-2042/06 

Chris Davies Εκτροφή πτηνών κυνηγίου E-2043/06 

Chris Davies Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις του έτους 2005 E-2044/06 

Maria Martens, Albert 
Maat και Thijs Berman 

Έλεγχος κρατικών ενισχύσεων για τοπία της υπαίθρου που 
χρησιµοποιούνται για αγροτικούς σκοπούς 

E-2045/06 

José Ribeiro e Castro Κίνα - Εµπόριο ανθρωπίνων οργάνων E-2046/06 

Marie Panayotopoulos-
Cassiotou 

Η κοινωνία της πληροφορίας και άτοµα µε αναπηρία P-2047/06 

Rosa Miguélez Ramos Κατασκευή δύο αυτοκινητοδρόµων στην Ibiza P-2048/06 

Emilio Menéndez del 
Valle 

Λογοτεχνικό φεστιβάλ νέων της Salamiyeh (Συρία) P-2049/06 

Michael Nattrass Κρατικές ενισχύσεις P-2050/06 

Kyriacos Triantaphyllides Άρνηση του κ. Ταλάτ να αναγνωρίσει τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Κύπρο 

P-2051/06 

Marie-Hélène Aubert Βλαβερότητα των συστηµικών εντοµοκτόνων για τα έντοµα για τα 
οποία δεν προορίζονται, και ανθεκτικότητα των δραστικών ουσιών που 
χρησιµοποιούνται στην επεξεργασία σπόρων 

P-2052/06 

Czesław Siekierski Εµπάργκο επί της εξαγωγής πολωνικών γεωργικών προϊόντων προς τη 
Ρωσία 

P-2053/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Marco Pannella και άλλοι Πολιτική διαλόγου της ΕΕ και πολιτικοί κρατούµενοι των οποίων η 
κατάσταση είναι κρίσιµη 

E-2054/06 

Willy Meyer Pleite Ενδεχόµενη παραβίαση των οδηγιών 97/62/ΕΟΚ, 92/43/ΕΟΚ, 
85/337/ΕΟΚ και 80/68/ΕΟΚ -Σύνδεση Cabanes-Oropesa (Ισπανία) 

E-2055/06 

Willy Meyer Pleite Προειδοποίηση προς την Ισπανία λόγω της έλλειψης µελέτης 
επιπτώσεων στο περιβάλλον για το σχέδιο αστικής χωροταξίας της 
Atalaya (Peñiscola-Castelló) 

E-2056/06 

Willy Meyer Pleite Παραβίαση της οδηγίας 91/271/EΟΚ - Απάντηση στην Ερώτηση E-
0109/06 

E-2057/06 

María Salinas García Εκστρατεία της Greenpeace στον τοµέα των οπωρολαχανικών E-2058/06 

María Salinas García ∆εύτερη φάση των αµπελοοινικών συµφωνιών ΕΕ-Ηνωµένων 
Πολιτειών 

E-2059/06 

Hiltrud Breyer Έγκριση πληρωτικών υλικών για καλλυντικά E-2060/06 

Manolis Mavrommatis Αθέµιτες πολιτικές ανταγωνισµού από Visa και Master-Card E-2061/06 

Catherine Stihler Ελλείµµατα των συνταξιοδοτικών ταµείων E-2062/06 

Catherine Stihler Ελλείµµατα των συνταξιοδοτικών ταµείων E-2063/06 

Peter Skinner Οδηγία 2001/37/ΕΚ σχετικά µε τα προϊόντα καπνού E-2064/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Κρίση στη Σόφια σχετικά µε τα απόβλητα E-2065/06 

David Martin Αγοραστική δύναµη των συντάξεων E-2066/06 

David Martin Μέσο επίπεδο συντάξεων στα κράτη µέλη E-2067/06 

David Martin Κρατικές συντάξεις E-2068/06 

Marie-Noëlle Lienemann Τήρηση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισµού E-2069/06 

Erik Meijer Οι δεσµοί µεταξύ της Ρουµανίας και της Μολδαβίας, τα µελλοντικά 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, και µια λύση στην ανεπαρκή σιδηροδροµική 
σύνδεση µεταξύ των δύο χωρών 

E-2070/06 

Ilda Figueiredo και Pedro 
Guerreiro 

∆απάνες των εξόχως απόκεντρων περιοχών για θαλάσσιες µεταφορές E-2071/06 

Ilda Figueiredo Υποστηρικτικά µέτρα για τη διαφύλαξη, την ανάπτυξη και την 
επέκταση του γεωργικού χαρακτήρα στην αυτόνοµη περιοχή Μαδέρα 

E-2072/06 

Paulo Casaca Έλεγχος της τήρησης του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου από τις 
αεροπορικές εταιρείες 

E-2073/06 

Hiltrud Breyer Αµφιβολίες για την αξιοπιστία των δοκιµών της "Syngenta" για το Bt10 E-2074/06 

Kyriacos Triantaphyllides ∆ηλώσεις Condoleeza Rice για το Κυπριακό E-2075/06 

Kyriacos Triantaphyllides ∆ηλώσεις Condoleeza Rice για το Κυπριακό E-2076/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Mary McDonald Χρηµατοδότηση της ΕΕ προς την Παλαιστινιακή Αρχή E-2077/06 

Mary McDonald Χρηµατοδότηση της ΕΕ προς την Παλαιστινιακή Αρχή E-2078/06 

Mary McDonald Τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000 E-2079/06 

Mary McDonald Ρυθµίσεις χρόνου πτήσης E-2080/06 

Mary McDonald Οµάδα υψηλού επιπέδου για την πολυγλωσσία E-2081/06 

Caroline Lucas Επιλογή µεθόδων δοκιµών για τις θαλάσσιες βιοτοξίνες E-2082/06 

Caroline Lucas ∆οκιµές για τις τοξίνες: χρήση µεθόδων δοκιµών σε ζώα E-2083/06 

Geoffrey Van Orden Οδηγία της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες 

E-2084/06 

Ivo Belet Φορολογικά πλεονεκτήµατα και φοροαπαλλαγές για ιδιωτικά σκάφη 
αναψυχής 

E-2085/06 

Jonas Sjöstedt Παράνοµη υλοτόµηση E-2086/06 

Jana Hybášková Τσεχική νοµοθεσία σχετικά µε την τιµολόγηση και την επιστροφή 
εξόδων των φαρµακευτικών προϊόντων 

P-2087/06 

Bernat Joan i Marí Επέκταση του τουριστικού λιµένα Toro (Βαλεαρίδες Νήσοι, Ισπανία) E-2088/06 

Karin Riis-Jørgensen Πανοµοιότυπα ή µη πανοµοιότυπα προϊόντα E-2089/06 

GRAF Alexander 
Lambsdorff 

Άσκοπη χρήση πόρων της ΕΕ E-2090/06 

Georgios Papastamkos Εναρµόνιση της  ποινικής νοµοθεσίας επί αδικηµάτων παραχάραξης και 
πειρατίας 

E-2091/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Πρόσβαση στα έγγραφα του τµήµατος διευθύνσεως της υπηρεσίας 
Darzavna Sigurnost του πρώην καθεστώτος στη Βουλγαρία 

E-2092/06 

Roberta Angelilli Αδικαιολόγητα άνιση µεταχείριση των δανειστών στην Περιφέρεια 
Lazio 

E-2093/06 

Anne Van Lancker Επιπτώσεις του νέου νόµου των Κάτω Χωρών για την ασφάλιση για την 
κάλυψη αναγκών περιθάλψεως στους βέλγους µεθοριακούς 
εργαζοµένους 

E-2094/06 

Bart Staes "Κυλιόµενα ταµεία" για την προχρηµατοδότηση NRC έργων σχετικών 
µε καινοτοµίες σε προοδευτικούς βιοµηχανικούς κλάδους υψηλής 
τεχνολογίας 

E-2095/06 

Bart Staes Εξαγωγή ισοστατικών πρεσών στο Ιράν E-2096/06 

Charles Tannock Καζαχστάν και δυνητική ένταξή του στην ΕΠΓ E-2097/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Ασφάλεια των εργαζοµένων στην πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία 
της Μακεδονίας 

E-2098/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Παιδική εργασία στην πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της 
Μακεδονίας 

E-2099/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Το δικαίωµα ίδρυσης και προσχώρησης σε σωµατεία στην πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 

E-2100/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Παιδιά του δρόµου στην πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της 
Μακεδονίας 

E-2101/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

∆ιακρίσεις σε βάρος των γυναικών στην πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 

E-2102/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Πρόσβαση των πολιτών σε κυβερνητικές πληροφορίες στην πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 

E-2103/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Απαιτούµενες τροποποιήσεις στην εθνική νοµοθεσία της πρώην 
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας βάσει του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη 

E-2104/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Η κατάσταση των Ροµ στην πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της 
Μακεδονίας 

E-2105/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

∆ιακρίσεις σε βάρος των Ροµ στην πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία 
της Μακεδονίας 

E-2106/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

∆ιακρίσεις σε βάρος ατόµων µε αναπηρία στην πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονία 

E-2107/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Το κράτος δικαίου στην πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της 
Μακεδονίας 

E-2108/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

∆ιαφθορά στην πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας E-2109/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Κυβερνητική υποστήριξη στον ∆ιαµεσολαβητή της πρώην 
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας 

E-2110/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Οι συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές της πρώην Γιουγκοσλαβικής 
∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας 

E-2111/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Άρνηση διεξαγωγής δίκαιας δηµόσιας δίκης στην πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 

E-2112/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Ελευθερία της έκφρασης στην πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της 
Μακεδονίας 

E-2113/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Το δικαίωµα προστασίας των θυµάτων στην πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 

E-2114/06 

Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Κρατήσεις βάσει του αποκαλούµενου "αστυνοµικού εντάλµατος" στην 
πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 

E-2115/06 

Daniel Caspary Εθνικοποίηση της βιοµηχανίας φυσικού αερίου στην Βολιβία P-2116/06 

Hiltrud Breyer Μέτρα για τη συνύπαρξη E-2117/06 

Hiltrud Breyer Άδεια εµπορίας γενετικώς τροποποιηµένου καλαµποκιού MON863 - 
ελλείψεις που επισηµαίνονται στην έκθεση των εµπειρογνωµόνων 

E-2118/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Ashley Mote Η Σλοβακία προσελκύει την Peugeot αποµακρύνοντάς την από το 
Ηνωµένο Βασίλειο 

E-2119/06 

Alyn Smith Νόµισµα συναλλαγών του πετρελαίου E-2120/06 

Daniel Hannan Αυτοκινητόδροµος στο Μαλάουι E-2121/06 

Erik Meijer και Kartika 
Liotard 

Τερµατισµός των επιχειρηµατικών σχέσεων της Επιτρόπου Kroes E-2122/06 

Teresa Riera Madurell Κατασκευή δύο αυτοκινητοδρόµων στην Ibiza P-2123/06 

Jorgo Chatzimarkakis Υπόθεση Microsoft και καινοτοµία P-2124/06 

Georgios Papastamkos Ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση P-2125/06 

Charles Tannock O κ. Son Jing Nam και η επικείµενη εκτέλεσή του στη Βόρεια Κορέα P-2126/06 

Richard Howitt Παράνοµη, βάσει των διεθνών κανόνων εµπορίου, αναστολή εισαγωγών 
βρετανικών πουλερικών εκ µέρους της Ιαπωνίας και του Χονγκ Κονγκ 

P-2127/06 

Esko Seppänen Βελγικές αποχετευτικές εκροές P-2128/06 

Georgios Karatzaferis Σαδιστικές πορνογραφικές ιστοσελίδες και αντίδραση της ΕΕ E-2129/06 

Georgios Karatzaferis Σαδιστικές πορνογραφικές ιστοσελίδες και αντίδραση της ΕΕ E-2130/06 

Georgios Karatzaferis Εισαγωγές γάλακτος στην Ελλάδα και ασφάλεια της υγείας των 
Ελλήνων 

E-2131/06 

Georgios Karatzaferis Yδροηλεκτρικά έργα στην Ήπειρο E-2132/06 

Georgios Karatzaferis Επιδοτήσεις στην Ήπειρο E-2133/06 

Georgios Karatzaferis Eπιδοτήσεις σε εταιρείες στην Ελλάδα E-2134/06 

Georgios Karatzaferis Ανακριβή στοιχεία απορρόφησης του Γ' ΚΠΣ στην Ελλάδα E-2135/06 

Georgios Karatzaferis Άδικη µεταχείριση ασφαλισµένων του Ταµείου Ασφαλίσεως Εµπόρων 
στην Ελλάδα 

E-2136/06 

Georgios Papastamkos Μείωση των µαθητών στα κράτη µέλη της ΕΕ E-2137/06 

Georgios Papastamkos ∆ιακυβέρνηση του ∆ιαδικτύου E-2138/06 

Charles Tannock Επιθέσεις σε αιγύπτιους κόπτες χριστιανούς E-2139/06 

Charles Tannock Επιθέσεις σε αιγύπτιους κόπτες χριστιανούς E-2140/06 

Robert Kilroy-Silk Αντισηµιτισµός στην Πολωνία E-2141/06 

Robert Kilroy-Silk Θανάτωση δελφινιών E-2142/06 

Robert Kilroy-Silk ∆ιακρίσεις σε βάρος χριστιανών στο Πακιστάν E-2143/06 

Robert Kilroy-Silk Ρατσισµός στη Γερµανία E-2144/06 

Margrete Auken Αιθιοπία E-2145/06 

Charles Tannock Εµπορία κουταβιών στην Ευρώπη E-2146/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Astrid Lulling Συνοδευτικά µέτρα για τις χώρες ΑΚΕ που θίγονται από τη 
µεταρρύθµιση του καθεστώτος ζάχαρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

E-2147/06 

Roberta Angelilli Εκ των πραγµάτων αποκλεισµός ιταλών ναυτικών από το δικαίωµα 
ασφαλιστικής προστασίας εξαιτίας έκθεσης σε αµίαντο κατά παράβαση 
της οδηγίας 2003/18/EΚ 

E-2148/06 

Roberta Angelilli ∆ιαφορετική µεταχείριση ναυτικών σε σχέση µε τα συνταξιοδοτικά 
δικαιώµατα εξαιτίας έκθεσης σε αµίαντο 

E-2149/06 

Roberta Angelilli Προώθηση και αναβάθµιση του µουσικού και πολιτιστικού τοµέα της 
τζαζ στην Ιταλία 

E-2150/06 

Charles Tannock ∆ιώξεις των Μπαχάι στο Ιράν E-2151/06 

Charles Tannock ∆ιώξεις των Μπαχάι στο Ιράν E-2152/06 

Cristiana Muscardini H Lampedusa και η κοινή πολιτική µετανάστευσης E-2153/06 

Cristiana Muscardini Αφαίρεση οργάνων στην Κίνα E-2154/06 

Dorette Corbey Υποχρεωτική εγκατάσταση φίλτρων αιθάλης σε πετρελαιοκίνητα 
οχήµατα για τη βελτίωση του ατµοσφαιρικού αέρα 

P-2155/06 

Czesław Siekierski Η αγορά µαλακών φρούτων στην Πολωνία P-2156/06 

Georgios Papastamkos Εισαγωγές υποδηµάτων προέλευσης Κίνας και Βιετνάµ E-2157/06 

Graham Watson Η κατάσταση στη Σιγκαπούρη E-2158/06 

Graham Watson Η κατάσταση στη Σιγκαπούρη E-2159/06 

Joseph Muscat Καταχώριση των φαρµάκων - η κατάσταση στη Μάλτα E-2160/06 

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

E-2161/06 

Simon Busuttil Τέλη προσγείωσης στα ευρωπαϊκά αεροδρόµια E-2162/06 

Simon Busuttil Κονδύλια της ΕΕ για τη Μάλτα στον τοµέα της µετανάστευσης E-2163/06 

Simon Busuttil και Louis 
Grech 

Ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών για τις εταιρείες τυχερών 
παιχνιδιών/στοιχηµάτων µέσω του διαδικτύου 

E-2164/06 

Simon Busuttil και Louis 
Grech 

Ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών για τις εταιρείες τυχερών 
παιχνιδιών/στοιχηµάτων µέσω του διαδικτύου 

E-2165/06 

Paulo Casaca Καταστροφή οικοτόπων βαθέων υδάτων E-2166/06 

Pier Panzeri και Nicola 
Zingaretti 

Ο ιταλικός περιφερειακός φόρος IRAP E-2167/06 

Emanuel Fernandes "Σχέδιο δράσης για την ευρύτερη γειτνίαση" στο πλαίσιο της 
µελλοντικής στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών 

E-2168/06 

Antonios Trakatellis Προστασία της ανθρώπινης υγείας από ανεξέλεγκτες εισαγωγές 
υποδηµάτων και άλλων προϊόντων από τρίτες χώρες 

P-2169/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Jonas Sjöstedt Πρόταση του Κεντρώου Κόµµατος περί συµβάσεων εργασίας για τους 
νέους 

P-2170/06 

Antolín Sánchez Presedo Συλλογική διαπραγµάτευση µε µικρούς παραγωγούς και ανταγωνισµός P-2171/06 

Caroline Lucas Ενεργειακές πηγές P-2172/06 

Holger Krahmer Απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών ύδρευσης E-2173/06 

Anne Ferreira ∆ωρεά αίµατος: εφαρµογή της οδηγίας εκ µέρους των κρατών µελών P-2174/06 

Silvana Koch-Mehrin ∆ηµοσιονοµικές προοπτικές: έλεγχος των δαπανών της ΕΕ και των 
ιδίων πόρων 

P-2175/06 

Carlos Carnero González Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ειδικού σχεδίου Ρεκολέτος-
Πράδου στο πλαίσιο του προγράµµατος έργων του ∆ήµου Μαδρίτης της 
3ης Μαρτίου 

P-2176/06 

José García-Margallo y 
Marfil 

Οι σχέσεις µεταξύ της ΕΕ και της Βολιβίας E-2177/06 

José García-Margallo y 
Marfil 

Οι σχέσεις µεταξύ της ΕΕ και της Βολιβίας E-2178/06 

Antolín Sánchez Presedo Έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση σεισµικής δραστηριότητας E-2179/06 

Silvana Koch-Mehrin Αναθέσεις σε διαφηµιστικά γραφεία και γραφεία δηµοσίων σχέσεων E-2180/06 

Dimitrios Papadimoulis Πορεία των έργων του Ταµείου Συνοχής E-2181/06 

Georgios Karatzaferis Bιαιοπραγίες κατά ευρωβουλευτών στην Ελλάδα E-2182/06 

Gitte Seeberg και άλλοι Υποστήριξη για την αποκατάσταση των θυµάτων βασανιστηρίων στο 
πλαίσιο του προγράµµατος για τη δηµοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα 

E-2183/06 

Caroline Lucas Οριακές τιµές συγκέντρωσης όσον αφορά τη µόλυνση από θαλάσσιες 
βιοτοξίνες 

E-2184/06 

Ria Oomen-Ruijten Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την επίσπευση της εισαγωγής 
φίλτρων σωµατιδίων για τους κινητήρες ντίζελ στις Κάτω Χώρες 

E-2185/06 

Sophia in 't Veld Ορισµός των βασανιστηρίων στις ΗΠΑ P-2186/06 

 Ακυρωθείσα ερώτηση E-2187/06 

Mary McDonald Πρόγραµµα INTAS E-2188/06 

Philip Claeys Χορήγηση θεώρησης από τη Σουηδία σε υπουργό της Χαµάς E-2189/06 

Sophia in 't Veld Απόκτηση πληροφοριών µε τη χρήση βασανιστηρίων E-2190/06 

David Hammerstein 
Mintz 

Σχέδιο κατασκευής γραµµής υψηλής τάσης µεταξύ Lada (Asturias) και 
Velilla (Palencia) 

E-2191/06 

David Hammerstein 
Mintz 

Επέκταση της µαρίνας El Toro (λιµένας Adriano) στο Calvià 
(Μαγιόρκα) 

E-2192/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Ashley Mote Ο διορισµός του κ. Bruner E-2193/06 

Mary McDonald Πρόγραµµα INTAS E-2194/06 

Gay Mitchell Ταµείο Κοινωνικών Επενδύσεων, Ντοµίνικα και Άγιος Βικέντιος E-2195/06 

Albert Maat Πωλήσεις του "champost" E-2196/06 

Philip Claeys Εξωτερική ανάθεση ερευνών και συµβουλευτικών υπηρεσιών E-2197/06 

Glenys Kinnock Επιθέσεις του βιρµανικού στρατού στην πολιτεία Karen P-2198/06 

Paulo Casaca Σακαλίν 2 και ΕΤΑΑ P-2199/06 

Mario Borghezio Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει την αποµάκρυνση της Ali Hirsi από 
την κατοικία της 

E-2200/06 

Mario Borghezio Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει την αποµάκρυνση της Ali Hirsi από 
την κατοικία της 

E-2201/06 

Bernat Joan i Marí Υιοθεσίες στη Βουλγαρία E-2202/06 

Bernat Joan i Marí Το µέλλον του προγράµµατος Mercator E-2203/06 

Jonas Sjöstedt Μεταρρύθµιση του ιρακινού οικονοµικού συστήµατος από τις 
Ηνωµένες Πολιτείες 

E-2204/06 

Jonas Sjöstedt Μεταρρύθµιση του ιρακινού οικονοµικού συστήµατος από τις 
Ηνωµένες Πολιτείες 

E-2205/06 

Robert Kilroy-Silk ∆ίωξη στη Γερµανία του Mahmoud Ahmadinejad διότι αρνείται να 
αναγνωρίσει το Ολοκαύτωµα 

E-2206/06 

Robert Kilroy-Silk Επιθέσεις σε πολίτες από τον βιρµανικό στρατό E-2207/06 

Robert Kilroy-Silk Για ποιον λόγο η Επιτροπή αυξάνει το κόστος του πρωταθλήµατος 
ποδοσφαίρου για τους άγγλους τηλεθεατές 

E-2208/06 

Paul van Buitenen Χρηµατοδότηση ΜΚΟ, κινηµάτων και ιδιωτών για ενέργειες που 
αφορούν παλαιστινιακά και ισραηλινά ζητήµατα 

E-2209/06 

Bart Staes Όχληση σχετικά µε τη µη τήρηση της οδηγίας για την επεξεργασία των 
αστικών λυµάτων 

E-2210/06 

Othmar Karas Ρυθµίσεις που εφαρµόζονται στις διακοπές P-2211/06 

Pia Locatelli Στατιστικές για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και 
ειδών ένδυσης (Ιανουάριος - Νοέµβριος 2005) 

P-2212/06 

Carl Schlyter ∆οκιµές  φαρµάκων της εταιρείας Pfizer στην Νιγηρία P-2213/06 

Willy Meyer Pleite Κοινός τάφος στο "Cementerio General" της Valencia (Ισπανία) E-2214/06 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού αλιευτικού στόλου και 
αυξανόµενες τιµές καυσίµων 

E-2215/06 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού αλιευτικού στόλου και 
αυξανόµενες τιµές καυσίµων 

E-2216/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού αλιευτικού στόλου απέναντι στην 
αύξηση της τιµής των καυσίµων 

E-2217/06 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού αλιευτικού στόλου απέναντι στην 
αύξηση της τιµής των καυσίµων 

E-2218/06 

José García-Margallo y 
Marfil 

Κριτήρια που εφαρµόζονται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής 
Αγοράς προκειµένου να κινηθούν οι διαδικασίες επί παραβάσει του 
κοινοτικού δικαίου όσον αφορά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων 

E-2219/06 

José García-Margallo y 
Marfil 

Εθνικά µέτρα εφαρµογής της οδηγίας 2004/18/ΕΚ E-2220/06 

Mogens Camre ∆ηµογραφική εξέλιξη στην Κύπρο E-2221/06 

Markus Ferber Οικονοµική ενίσχυση από την ΕΕ για τις θρησκευτικές κοινότητες E-2222/06 

Georgios Karatzaferis Εκδίωξη των Ελλήνων της Τουρκίας E-2223/06 

Georgios Karatzaferis Αποκόπηκε η Κίµωλος (Κυκλάδες) από την υπόλοιπη Ελλάδα E-2224/06 

Konstantinos Hatzidakis Φυτοφάρµακα και καρκίνος E-2225/06 

Konstantinos Hatzidakis Πόροι για την κοινωνική ενσωµάτωση των Αθίγγανων E-2226/06 

Daniel Hannan Φωτογραφίες στο διαδίκτυο και προστασία των καταναλωτών E-2227/06 

Alyn Smith Συστήµατα Εµπορίας Εκποµπών E-2228/06 

Sharon Bowles Κόκκινο ντίζελ E-2229/06 

Neil Parish Επιχορηγήσεις της ΕΕ για τη διαδικασία κλασµατοποίησης φύλλων E-2230/06 

Koenraad Dillen Απειλή τουρκικού µποϋκοτάζ στη γαλλική οικονοµία E-2231/06 

David Hammerstein 
Mintz 

Οµάδα εργασίας για την ανταγωνιστικότητα των ΤΠΕ E-2232/06 

Sharon Bowles Συνδροµή σχετικά µε το δίκαιο ανταγωνισµού E-2233/06 

Sharon Bowles Συνδροµή σχετικά µε το δίκαιο ανταγωνισµού E-2234/06 

Philip Claeys Πολιτική δραστηριότητα ενός µέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου E-2235/06 

David Hammerstein 
Mintz 

Συλλεκτήριος αποχετευτικός αγωγός της Las Palmas de Gran Canaria E-2236/06 

Michl Ebner Θρησκευτική ελευθερία στην Κίνα E-2237/06 

Patrick Gaubert Προϋποθέσεις για τη συνέχιση της χρηµατοοικονοµικής ενίσχυσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Παλαιστίνη 

E-2238/06 

Roberta Angelilli Πιθανότητα κατάργησης του Στρασβούργου ως έδρας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 

E-2239/06 

Roberta Angelilli Άρνηση χορήγησης εξουσιοδότησης εκ µέρους των αµερικανικών 
αρχών προς τις ιταλικές αρχές για τη σύσταση διεθνούς ανακριτικής 
επιτροπής σχετικά µε τον θάνατο του Nicola Calipari 

E-2240/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Roberta Angelilli Αποµίµηση ιταλικών προϊόντων προστατευόµενης ονοµασίας 
προέλευσης (ΠΟΠ) και προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) 
στην αγορά των ΗΠΑ 

E-2241/06 

Roberta Angelilli Τρόπος λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου ∆ηµοσιογραφίας E-2242/06 

Thijs Berman Ταυροµαχίες E-2243/06 

Ilda Figueiredo Απαιτήσεις των εργαζοµένων σε περίπτωση πτώχευσης µιας 
επιχείρησης 

E-2244/06 

Ilda Figueiredo Φορολόγηση ακίνητης περιουσίας E-2245/06 

Ilda Figueiredo Ενίσχυση της βιοτεχνίας χειροποίητων ειδών γυαλιού στην περιοχή 
Marinha Grande της Πορτογαλίας 

E-2246/06 

Ilda Figueiredo Επιδότηση για τον εκσυγχρονισµό της δυτικής σιδηροδροµικής 
γραµµής 

E-2247/06 

Gerardo Galeote Επίσηµες γλώσσες P-2248/06 

Hannes Swoboda Κατάσταση των Ροµ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες 

P-2249/06 

Jean-Luc Bennahmias Απάντηση της Γαλλίας όσον αφορά τις εντολές της Επιτροπής σχετικά 
µε την µόλυνση της λίµνης Berre 

P-2250/06 

Francesco Musotto Παραδεκτό της χρηµατοδότησης για την αγορά περιφερειακού 
σιδηροδροµικού υλικού µε διαρθρωτικούς πόρους 2007-2013 

P-2251/06 

Kathalijne Buitenweg Ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Επίτροπο Kroes P-2252/06 

Margrietus van den Berg Πληµµύρες στο Σουρινάµ P-2253/06 

Ilda Figueiredo Ρυθµίσεις κατόπιν της τελευταίας µεταρρύθµισης της ΚΓΠ P-2254/06 

Gerard Batten Romano Prodi και ισχυρισµοί περί συνεργασίας του µε την KGB P-2255/06 

David Hammerstein 
Mintz 

Απόσυρση του σχεδίου χωροταξίας φυσικών πόρων της Ibiza 
(Βαλεαρίδες Νήσοι) 

E-2256/06 

Anne Jensen Εισαγωγή του ψηφιακού ταχογράφου E-2257/06 

Dimitrios Papadimoulis Ενιαίος Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιµα E-2258/06 

Elizabeth Lynne Η χρήση τηλεφωνικών αριθµών µε ακριβότερες χρεώσεις στο Ηνωµένο 
Βασίλειο 

E-2259/06 

Frank Vanhecke Θεολογική σχολή της Χάλκης στο νησί Heybeliada E-2260/06 

Frank Vanhecke Louis Michel και αναπτυξιακή βοήθεια για την Αιθιοπία E-2261/06 

Albert Maat Εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα E-2262/06 

Frank Vanhecke ∆ικαιώµατα των γυναικών στην Αλβανία E-2263/06 

Frank Vanhecke Καταγγελία του Erdogan κατά του Dorduncu E-2264/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Joan Calabuig Rull Στατιστικές για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και 
ειδών ένδυσης (Ιανουάριος - Νοέµβριος 2005) 

P-2265/06 

Tomáš Zatloukal Πιστοποιητικά τύπου αεροσκαφών P-2266/06 

Georgios Karatzaferis Ορισµός της "µειονότητας" και της "κοινότητας" βάσει της νοµοθεσίας 
της ΕΕ 

P-2267/06 

Georgios Karatzaferis Κοινωνική αλληλεγγύη στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη E-2268/06 

Georgios Karatzaferis Απειλές Τούρκων επισήµων E-2269/06 

Robert Kilroy-Silk Χαµηλός ρυθµός ανάπτυξης της Γαλλίας, της Γερµανίας και της Ιταλίας E-2270/06 

Robert Kilroy-Silk Περισσότερες εξουσίες στην ΕΕ E-2271/06 

Marco Rizzo Εταιρεία "Syndial" E-2272/06 

Hélène Goudin Προστατευτικοί δασµοί για δερµάτινα παπούτσια E-2273/06 

Josu Ortuondo Larrea ∆ιοικητικός υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασφάλειας - Μονάδα φυσικής 
ασφάλειας 

P-2274/06 

Sajjad Karim Ο Μichael Shields και η βουλγαρική δικαιοσύνη P-2275/06 

Thijs Berman Πανώλης των χοίρων P-2276/06 

Raül Romeva i Rueda Ανδόρα E-2277/06 

Raül Romeva i Rueda Ανδόρα E-2278/06 

Georgios Karatzaferis ∆ηµοψήφισµα για την ανεξαρτητοποίηση του Μαυροβουνίου E-2279/06 

Hiltrud Breyer Πτηνά σε καραντίνα E-2280/06 

Glyn Ford Ίδρυµα Ασίας-Ευρώπης E-2281/06 

Hiltrud Breyer ∆ιεθνείς υιοθεσίες στη Ρουµανία P-2282/06 

Agustín Díaz de Mera 
García Consuegra 

Θύµατα στον Ατλαντικό P-2283/06 

Agustín Díaz de Mera 
García Consuegra 

Σεξουαλική εκµετάλλευση στη Λιβερία E-2284/06 

Robert Kilroy-Silk ∆ιακρίσεις σε βάρος των γυναικών στην Ελλάδα E-2285/06 

Robert Kilroy-Silk Ανειλικρινείς εθνικοί ηγέτες E-2286/06 

Richard Corbett Προστασία των δελφινιών E-2287/06 

Richard Corbett Πρόστιµα που επιβλήθηκαν από την Επιτροπή E-2288/06 

Frank Vanhecke Σύνθεση του νέου Συµβουλίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ E-2289/06 

Dimitrios Papadimoulis Εναρµονισµένη πρακτική πλοιοκτητών σε γραµµές ελληνικών νησιών E-2290/06 

Vittorio Agnoletto Συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της ∆ηµοκρατίας της Κιργιζίας και των 
τουρκοκυπριακών αρχών 

E-2291/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Vittorio Agnoletto Συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της ∆ηµοκρατίας της Κιργιζίας και των 
τουρκοκυπριακών αρχών 

E-2292/06 

Iles Braghetto Παρέκκλιση όσον αφορά τη χρήση βιοτεχνικού αλιευτικού εξοπλισµού 
για την περίοδο από 1ης Απριλίου έως 31ης Ιουλίου εκάστου έτους εν 
αναµονή της έγκρισης του κανονισµού για τη Μεσόγειο 

P-2293/06 

David Hammerstein 
Mintz 

Σχέδιο για την κατασκευή του αυτοκινητόδροµου LP-2. La Cumbre-Los 
Llanos. La Palma 

E-2294/06 

Czesław Siekierski Άµεσες πληρωµές στους πολωνούς αγρότες E-2295/06 

Kathy Sinnott Χώροι ανάπαυσης για τους οδηγούς φορτηγών, Ιρλανδία P-2296/06 

Alyn Smith Σύµβαση συλλογικής ασφάλισης στη Σκωτία E-2297/06 

Monica Frassoni Τροποποιήσεις στον πρώην αυτοκινητόδροµο SS 504 Scalea-
Mormanno στην Cosenza 

E-2298/06 

Kathy Sinnott Στέγαση ατόµων µε διανοητικές αναπηρίες στην Ιρλανδία E-2299/06 

Eva-Britt Svensson Ο νόµος της ΕΕ σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων κίνησης, το FBI 
και η παραβίαση των θεµελιωδών αρχών του δικαίου 

E-2300/06 

Eva-Britt Svensson Ο νόµος της ΕΕ σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων κίνησης, το FBI 
και η παραβίαση των θεµελιωδών αρχών του δικαίου 

E-2301/06 

Nikolaos Sifunakis Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των µελετών των επαρχιακών οδών 
Καλλονής-Ερεσού-Σιγρίου και Καλλονής-Πέτρας-Μήθυµνας (Νήσος 
Λέσβος-Ελλάδα) 

P-2302/06 

Jorgo Chatzimarkakis Τροποποίηση της οδηγίας SEVESO-II E-2303/06 

Stavros Lambrinidis Παράνοµες απαγωγές Πακιστανών πολιτών στην Ελλάδα P-2304/06 

Marc Tarabella Κακοδιαχείριση πιστώσεων προοριζόµενων για προγράµµατα στήριξης 
της πολιτικής για τους καταναλωτές (συνέχεια…) 

P-2305/06 

Maria Badia I Cutchet Πληροφορίες που αναγράφονται στη σήµανση των προϊόντων E-2306/06 

Stavros Lambrinidis Παράνοµες απαγωγές Πακιστανών πολιτών στην Ελλάδα E-2307/06 

Konstantinos Hatzidakis Υψηλό κόστος στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα E-2308/06 

Georgios Karatzaferis Πληθωρισµός στην Ελλάδα E-2309/06 

Robert Kilroy-Silk Ελευθερία των Σιχ E-2310/06 

Alyn Smith Αριθµός των Σκωτσέζων που εργάζονται στα θεσµικά όργανα της ΕΕ E-2311/06 

Marco Cappato Σύλληψη ενός χριστιανού θρησκευτικού ηγέτη στο Λάος και δίωξη δύο 
οικογενειών χριστιανών στο χωριό Tabeng 

E-2312/06 

Marco Cappato Κράτος δικαίου, εκδηµοκρατισµός και καταπίεση της αντιπολίτευσης 
στις Μαλδίβες 

E-2313/06 

John Bowis Πρόληψη του ∆ιαβήτη τύπου 2 P-2314/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Christine De Veyrac Πάγωµα της ευρωπαϊκής βοήθειας - Παλαιστίνη P-2315/06 

Marie-Arlette Carlotti Τρέχουσα διαδικασία σχετικά µε το χώρο διάθεσης απορριµµάτων του  
Entressen 

P-2316/06 

David Hammerstein 
Mintz 

∆ιάθεση αποβλήτων καλωδίων και ελαστικών στη León E-2317/06 

Mogens Camre Η Επιτροπή επιθυµεί την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην ΕΕ E-2318/06 

Klaus Hänsch Έρευνα για τις εικαζόµενες δολοφονίες πολιτικών προσφύγων από τις 
κρατικές αρχές της Βουλγαρίας κατά την περίοδο 1975-1989 

E-2319/06 

Georgios Karatzaferis Πρόγραµµα INTERREG IIIA (Ελλάδα - Τουρκία) E-2320/06 

Georgios Karatzaferis Επιδοτούµενες από την ΕΕ επιχειρήσεις εγκαταλείπουν χώρες µέλη E-2321/06 

Marie-Noëlle Lienemann Υπό αµφισβήτηση η Neelie Kroes σε µια έρευνα στις Κάτω Χώρες E-2322/06 

Marie-Noëlle Lienemann Εγκαταστάσεις χρυσωρυχείου στη Γαλλική Γουιάνα από µια καναδική 
πολυεθνική 

E-2323/06 

Bart Staes Προστασία των ζωικών ειδών που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα II 
της οδηγίας για τους οικοτόπους, αλλά που δεν ζουν σε οικότοπο 

E-2324/06 

Paulo Casaca Τηλεπαρακολούθηση στον ωκεανό E-2325/06 

Jonas Sjöstedt Στήριξη των φτωχών χωρών σε σχέση µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
του πλανήτη 

E-2326/06 

Edite Estrela ∆ιαφωνία σχετικά µε τα αγρο-περιβαλλοντικά µέτρα P-2327/06 

Adeline Hazan Απόφαση του Συµβουλίου ∆ΕΥ της 27ης-28ης Απριλίου 2006 για 
επίσπευση των κοινών πτήσεων µε στόχο την απέλαση των παρανόµων 
µεταναστών 

P-2328/06 

Adam Gierek Ερµηνεία του δικαίου περί διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας P-2329/06 

José García-Margallo y 
Marfil 

Οι σχέσεις ΕΕ-Βολιβίας. ∆ιάταγµα της βολιβιανής κυβέρνησης σχετικά 
µε τον ισπανικό όµιλο BBVA 

E-2330/06 

José García-Margallo y 
Marfil 

Οι σχέσεις ΕΕ-Βολιβίας. ∆ιάταγµα της βολιβιανής κυβέρνησης σχετικά 
µε τον ισπανικό όµιλο BBVA 

E-2331/06 

Antolín Sánchez Presedo 
και María Sornosa 
Martínez 

Η εξέλιξη της γρίπης των πτηνών E-2332/06 

Antolín Sánchez Presedo 
και María Sornosa 
Martínez 

Η εξέλιξη της γρίπης των πτηνών E-2333/06 

Antolín Sánchez Presedo Η αντίδραση της ΕΕ στην εικαζόµενη διακεκριµένη απάτη από τις 
εταιρείες "AFINSA" και "FORUM FILATELICO" 

E-2334/06 

Antolín Sánchez Presedo Η αντίδραση της ΕΕ στην εικαζόµενη διακεκριµένη απάτη από τις 
εταιρείες "AFINSA" και "FORUM FILATELICO" 

E-2335/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Agustín Díaz de Mera 
García Consuegra 

Η Σαχάρα, ο Aminetu Haidar και η "µαύρη φυλακή" E-2336/06 

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna 

Η χρήση δυναµίτιδας στην αλιεία E-2337/06 

Karin Scheele Ενίσχυση έργων µικρής κλίµακας στο πλαίσιο του ΕΚΤ - άρθρο 6 του 
πιλοτικού προγράµµατος, συµφωνία ενίσχυσης µε την ένωση 
"Telechance", µε διεύθυνση Kirchenstr. 7,8380 Jennersdorf, έρευνα της 
OLAF CMS OF/2003/0543 

E-2338/06 

Georgios Karatzaferis Ο Επίτροπος κ. Μπαρρό και η "Ολυµπιακή" E-2339/06 

Hiltrud Breyer Ασπαρτάµη και µελέτη Ramazzini E-2340/06 

Adeline Hazan και 
Martine Roure 

Απόφαση του Συµβουλίου "∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις" της 
27-28 Απριλίου 2006 σχετικά µε την επιτάχυνση των κοινών πτήσεων 
για την απέλαση των λαθροµεταναστών 

E-2341/06 

Luis Capoulas Santos ∆ιαφωνία σχετικά µε τα αγρο-περιβαλλοντικά µέτρα P-2342/06 

Francisco Millán Mon Συµφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ και της 
Κοινότητας των Άνδεων και βολιβιανό διάταγµα εθνικοποίησης 

P-2343/06 

Thomas Ulmer Περαιτέρω ανάπτυξη των µητροπολιτικών περιφερειών µέσω της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

P-2344/06 

Thomas Ulmer Περαιτέρω ανάπτυξη των µητροπολιτικών περιφερειών από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

E-2345/06 

Chris Davies ∆ολοφονίες στην Παλαιστίνη E-2346/06 

Chris Davies ∆ολοφονίες στην Παλαιστίνη E-2347/06 

Albert Maat Χρήση της ευρωπαϊκής ενίσχυσης για το Aceh E-2348/06 

Robert Kilroy-Silk Αλιευτική συµφωνία µε το Μαρόκο E-2349/06 

Robert Kilroy-Silk Άδειες ρύπανσης E-2350/06 

Marco Rizzo Έγγραφα που αφορούν τα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης E-2351/06 

Marco Rizzo Έγγραφα που αφορούν τα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης E-2352/06 

Cristiana Muscardini Πάρκα: "ευρωπαϊκή υιοθεσία" για τα πλεονάζοντα ζώα E-2353/06 

Cristiana Muscardini Βιοκαύσιµα εναντίον πετρελαίου E-2354/06 

Cristiana Muscardini Νέα έξαρση βίας και αντισηµιτισµού E-2355/06 

Erik Meijer και Elly de 
Groen-Kouwenhoven 

Τροµακτική και επικίνδυνη οδική συνοδεία αντιπροσωπειών της ΕΕ σε 
χώρες που επιδιώκουν την προσχώρηση στην ΕΕ 

E-2356/06 

Georgios Papastamkos Ηλεκτρονικοί χώροι συζήτησης (Chat-rooms, Internet-café) E-2357/06 

Georgios Papastamkos Οδικός άξονας 10 (Corridor X) E-2358/06 

Dimitrios Papadimoulis Φορολογική επιβάρυνση εργασίας και κεφαλαίου στην Ελλάδα E-2359/06 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Proinsias De Rossa Ονόµατα τοµέα EU E-2360/06 

Proinsias De Rossa Θηράµατα E-2361/06 

Willy Meyer Pleite Οικοδοµική δραστηριότητα απειλεί µια περιοχή ΖΕΠΠ και ΤΚΣ 
(φυσικό πάρκο Batuecas-Sierra de Francia στη Miranda del Castañar 
της Ισπανίας) 

E-2362/06 

Hiltrud Breyer Βιολογικές δοκιµές σε ποντίκια για θαλάσσιες βιοτοξίνες E-2363/06 

Dimitrios Papadimoulis Αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων στην Πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ) 

E-2364/06 

Glenis Willmott Μέτρα κατά του πληθωρισµού για την υιοθέτηση του ευρώ στη 
Σλοβενία 

E-2365/06 

Struan Stevenson Τουρκικές επιδοτήσεις για την εκτροφή του λαβρακιού E-2366/06 

Catherine Stihler Ευρωπαϊκή δράση σχετικά µε τη µόλυνση από το κολοβακτηρίδιο E-
coli 

E-2367/06 

Catherine Stihler Νανοτεχνολογία και υγεία E-2368/06 

Catherine Stihler Κάπνισµα και διακρίσεις E-2369/06 

Albert Maat Μολυσµένο κρέας πουλερικών στη Ρουµανία E-2370/06 

Véronique De Keyser Κατάσταση της ιατρικής και παραϊατρικής εκπαίδευσης στη γαλλική 
κοινότητα του Βελγίου 

P-2371/06 

Eva-Britt Svensson Χαρακτηρίζει η Επιτροπή ως τροµοκράτες όλα τα µέλη της οργάνωσης 
Χαµάς που συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο των τροµοκρατικών 
οργανώσεων; 

P-2372/06 

Jacques Toubon Τυχερά παιχνίδια P-2373/06 

Agustín Díaz de Mera 
García Consuegra 

Σύνοδος κορυφής Ευρώπης-Αφρικής E-2374/06 

Agustín Díaz de Mera 
García Consuegra 

Σύνοδος κορυφής Ευρώπης-Αφρικής E-2375/06 

Agustín Díaz de Mera 
García Consuegra 

Η Μαυριτανία δεν θα δεχθεί τον επαναπατρισµό E-2376/06 

Agustín Díaz de Mera 
García Consuegra 

Η Μαυριτανία δεν θα δεχθεί τον επαναπατρισµό E-2377/06 

Agustín Díaz de Mera 
García Consuegra 

Μέτρα για την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης E-2378/06 

 
________________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B6-0207/2006)     16 και 17 Μαΐου 2006 
 
20 ερωτήσεις  (άρθρo 109 τoυ Καvovισµoύ) 
 
Συvτάκτης Θέµα Aριθ. 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ   
 

 
Bernd POSSELT 

 
Η ένταξη της Κροατίας 

 
H-0300/06  

 
Paulo CASACA 

 
Απέλαση ευρωπαϊκών οικογενειών από τον Καναδά 

 
H-0348/06  

 
Elena VALENCIANO 
MARTÍNEZ-OROZCO 

 
Κράτηση γυναικών και παιδιών στο Ιράν 

 
H-0364/06  

 
Laima ANDRIKIENĖ 

 
Ανάγκη αποτελεσµατικά συντονισµένης/κοινής ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ 

 
H-0396/06  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Άµεση φορολογία 

 
H-0032/06  

 
Katerina BATZELI 

 
Περαιτέρω ενοποίηση των κανόνων για την φορολογία 

 
H-0314/06  

 
Eoin RYAN 

 
Φορολογική εναρµόνιση 

 
H-0333/06  

 
Robert EVANS 

 
Φορολογικοί παράδεισοι 

 
H-0324/06  

 
Gay MITCHELL 

 
Οικονοµικό και Φορολογικό Πλαίσιο 

 
H-0339/06  

 
Othmar KARAS 

 
Ενιαία φορολογική βάση για τις επιχειρήσεις 

 
H-0373/06  

 
 
        
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ 
 

 
Michl EBNER 

 
Αθέµιτος ανταγωνισµός στα σήµατα κλήσης των κινητών 
τηλεφώνων 

 
H-0360/06  

 
 NICHOLSON OF 
WINTERBOURNE 

 
Η ανάγκη ελαχίστου κοινού προτύπου για τα παιδιά στην 
Ευρώπη 

 
H-0362/06  

 
Neena GILL 

 
Ενηµέρωση των καταναλωτών και δηµόσια διαβούλευση 
σχετικά µε το ζήτηµα των γενετικά τροποποιηµένων 
οργανισµών 

 
H-0374/06  
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ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
ΣΥΝΟ∆ΟΥ 
 
κα REDING 
 

 
Maria BADIA i CUTCHET 

 
Κοινοτικός κανονισµός για τη µείωση των διεθνών 
τιµολογίων περιαγωγής της κινητής τηλεφωνίας 

 
H-0328/06  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Μείωση των τελών περιαγωγής στην Ευρώπη 

 
H-0336/06  

 
Gay MITCHELL 

 
Τέλη διεθνούς περιαγωγής 

 
H-0340/06  

 
Brian CROWLEY 

 
Ασφαλέστερη χρήση του ∆ιαδικτύου 

 
H-0330/06  

  
κ. MANDELSON 
 

 
Margarita 
STARKEVIČIŪTĖ 

 
Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες στο Γύρο της Ντόχα του 
ΠΟΕ 

 
H-0366/06  

  
κ. PIEBALGS 
 

 
Bart STAES 

 
Βιοκαύσιµα 

 
H-0299/06  

 
Bernd POSSELT 

 
Ενεργειακή ανεξαρτησία 

 
H-0301/06  

 
 

 
 

________________________
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΜΑΪΟΣ 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 
 

 
47 

 

 
10 

 
36 

 
20 

 
0 

 
0 

 
0 

 
κ. WINKLER 
κ. FINK 
 

 
Επιτροπή 
 

 
63 

 

 
10 

 
52 

 
27 

 
1 
 

 
0 

 
0 

 
κα FISCHER-BOEL 
κ. ŠPIDLA 
κα REDING 
κ. PIEBALGS 
 

 
Σύνολο 

 
110 

 

 
20 

 
88 

 
47 

 
1 

 
0 

 
0 
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1 
 

 
 
 

 
Αριθ. 

 
Αριθ. ΡΕ 

 
Συντάκτης 

 
Θέµα 

Ηµεροµηνία 
κατάθεσης 

Λήξη  
προθεσµίας 

 
Υπογραφές 

 
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 

 
32 

 
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 

 
125 

 
15/2006 

 
371.060 

 
Andreas Mölzer 

 
Αµοιβαίος σεβασµός 
 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
17 

 
16/2006 

 
371.061 

 
Matteo Salvini 

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

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
10 

                                                      
1  Κατάσταση στις  18.05.2006 
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17/2006 

 
371.713 

 
Daniel Strož 

 
Η ανάγκη για επιδίωξη µιας εξισορροπηµένης 
εξωτερικής πολιτικής 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
18 

 
18/2006 

 
372.500 

 
Roger Helmer, Ashley Mote, James 
Hugh Allister και Anna Záborská 

 
Τα δικαιώµατα των γυναικών στη Σαουδική Αραβία 

 
30.3.2006 

 
30.6.2006 

 
28 

 
19/2006 

 
372.501 

 
Elly de Groen-Kouwenhoven, 
Michael Cashman, Erik Meijer, 
Alexander Graf Lambsdorff και 
Geoffrey Van Orden 

 
Προστασία του λαού της Βουλγαρίας από τον νεο-
ολοκληρωτισµό 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
65 

 
20/2006 

 
372.502 

 
Konrad Konrad Szymański, Philippe 
Morillon, Charles Tannock, Ari 
Vatanen και Bastiaan Belder 

 
Προστασία της επικουρικότητας σε πολιτικές για τη 
µέριµνα υπέρ της υγείας στην ΕΕ και το εξωτερικό 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
45 

 
21/2006 

 
372.503 

 
Iles Braghetto και Panayiotis 
Demetriou 

 
Προστασία και τη διατήρηση της θρησκευτικής 
κληρονοµιάς στο βόρειο τµήµα της Κύπρου 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
203 

 

 
22/2006 

 
372.504 

 
Daniel Strož 

 
Καταδίκη των δραστηριοτήτων πρώην ναζιστών και 
υποστηρικτών τους σε ορισµένα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
35 
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23/2006 
 

372.505 
 
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, 
Antoine Duquesne, Charles Tannock 
και Enrique Barón Crespo 

 
Η διεθνής υιοθεσία στη Ρουµανία 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
196 

 
24/2006 

 
372.706 

 
Robert Navarro, Jean-Luc 
Bennahmias, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Luigi Cocilovo και 
Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 
Το καταστατικό του ευρωπαϊκού σωµατείου και η 
προώθηση της ιδιότητας του ενεργού ευρωπαίου 
πολίτη 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
64 

 
25/2006 

 
373.357 

 
Fernand Le Rachinel 

 
Επισκευή και διάλυση σκαφών στο τέλος της ζωής 
τους 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
7 

 
26/2006 

 

 
373.358 

 
Jean Lambert, Raúl Romeva i Rueda 
και Carl Schlyter 

 
Παγκόσµια Ηµέρα για τα θύµατα των χηµικών 
όπλων 
 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
17 

 
27/2006 

 
373.559 

 
Daniel Strož 

 
Αποδοχή διακοπής των σχέσεων µεταξύ των κρατών 
µελών της ΕΕ στη βάση των εικαζόµενων 
ανεπίλυτων προβληµάτων που σχετίζονται µε το 
Β΄Παγκόσµιο Πόλεµο και τις άµεσες συνέπειές του 
 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
5 

 
28/2006 

 
373.560 

 
Paul Vergès, Margie Sudre και Jean-
Claude Fruteau 

 
Ο ιός τσικογκούνια στη Ρεϋνιόν 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
81 
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29/2006 
 

373.561 
 
Bogdan Golik και Boguslaw Sonik 

 
Απειλή για το περιβάλλον η κατασκευή του αγωγού 
φυσικού αερίου στη Βόρεια Ευρώπη 
 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
34 

 

 
30/2006 

 
373.815 

 
Caroline Lucas, Jean Lambert και 
André Brie 

 
Απηνείς διώξεις εις βάρος ατόµων αγωνιζοµένων για 
τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώµατα σε περιοχές 
της Ινδίας  
 
 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
17 

 
31/2006 

 
373.816 

 
Caroline Lucas, Janusz 
Wojciechowski, David Hammerstein 
Mintz και Robert Evans 

 
Μέριµνα για τα αδέσποτα ζώα στα κράτη µέλη της 
ΕΕ, στις υπό ένταξη χώρες στην ΕΕ και σε άλλα 
ευρωπαϊκά κράτη 
 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
31 

 
32/2006 

 
373.817 

 
Jean Spautz 

 
Τα δικαιώµατα του παιδιού 
 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
34 

 
33/2006 

 
373.818 

 
Richard Corbett, Alexander 
Christopher Heaton-Harris, Cecilia 
Malmström και Cem Özdemir 

 
Η διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου στο Στρασβούργο 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
89 

 
34/2006 

 
373.819 

 
Andreas Mölzer 

 
Τα γερµανικά ως γλώσσα εργασίας της ΕΕ 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
7 
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35/2006 
 

373.820 
 
Anna Záborskà, Stephen Hughes και 
Gérard Deprez 

 
Το καθεστώς απασχόλησης του προσωπικού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκτελεί 
χειρονακτικές εργασίες ή εργασίες διοικητικής 
υποστήριξης 
 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
80 

 
36/2006 

 
373.821 

 
Anna Záborská, Stephen Hughes και 
Gérard Deprez 

 
Η κατάσταση των καθηγητών ξένων γλωσσών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
77 

 
37/2006 

 
373.822 

 
Anna Záborskà, Stephen Hughes και 
Gérard Deprez 

 
Το καθεστώς απασχόλησης του προσωπικού 
"freelance" στους τεχνικούς τοµείς και ειδικότερα 
στον οπτικοακουστικό  
 
 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
71 

 
38/2006 

 
374.553 

 
Carl Schlyterm Oaulo Casaca, Karl-
Heinz Florenz, Mojca Drčar Murko 
και Caroline Lucas 

 
Απαγόρευση προϊόν των φώκιας στην Ευρωπαϊκή 
΄Ενωση 

 
15.5.2006 

 
15.9.2006 

 
45 

 
39/2006 

 
374.554 

 
Christiana Muscardini 

 
Το σύστηµα διαφοροποιηµένης πλοήγησης στο 
διαδίκτυο για  λόγους προστασίας των ανηλίκων 

 
15.5.2006 

 
15.9.2006 

 
16 

 
40/2006 

 
374.805 

 
Margrietus van den Berg, Jean-Marie 
Cavada, Harlem Désir και Caroline 
Lucas 

 
Καταναγκαστική εργασία στις κινεζικές φυλακές 

 
15.5.2006 

 
15.9.2006 

 
55 

 



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

∆ελτίο 06.06.2006 - EL - PE 369.015 

39 

 
 

41/2006 
 

375.006 
 
Feleknas Uca, Raül Romeva I Rueda, 
Karin Scheele, Jürgen Schröder και 
Baroness Nicholson of Winterbourne 

 
Ακρωτηριασµός των γεννητικών οργάνων γυναικών 

 
15.5.2006 

 
15.9.2006 

 
73 

 
 
 

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

 
Beer Angelika 
(Verts/ALE) 
 

Βοήθεια για πυρηνική 
προστασία και ασφάλεια 

AFET (Γ) 
 

30/05/2006 2006/0802(CNS) 

Daul Joseph (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Πρωτόκολλο της Σύµβασης 
των Άλπεων για την ορεινή 
γεωργία 
 

AGRI (Ο) 
 

25/04/2006 2006/0059(CNS) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

∆ηµιουργία του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου 
προσαρµογής στην 
παγκοσµιοποίηση 
 

BUDG (Γ) 
 

25/04/2006 2006/0033(COD) 

Staes Bart 
(Verts/ALE) 
 

Σύστηµα ιδίων πόρων CONT (Γ) 
 

20/04/2006 2006/0039(CNS) 

Andersson Jan 
(PSE) 
 

Εφαρµοστέο δίκαιο στις 
συµβατικές ενοχές (Ρώµη 
Ι) 
 

EMPL (Γ) 
 

19/04/2006 2005/0261(COD) 

Sornosa Martínez 
María (PSE) 
 

Όργανα µέτρησης που 
περιέχουν υδράργυρο 

ENVI (Ο) 
 

25/04/2006 2006/0018(COD) 

Sjöstedt Jonas 
(GUE/NGL) 
 

Η προστασία και η καλή 
µεταχείριση των ζώων 
2006-2010 
 

ENVI (Γ) 
 

11/05/2006 2006/2046(INI) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

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

INTA (Γ) 
 

18/04/2006 2006/2113(INI) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Βοήθεια για πυρηνική 
προστασία και ασφάλεια 

ITRE (Ο) 
 

30/05/2006 2006/0802(CNS) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

∆ιεθνές οργανωµένο 
έγκληµα: πρωτόκολλο για 
την πρόληψη, καταστολή 
και δίωξη της εµπορίας 
προσώπων 

LIBE (Ο) 
 

01/06/2006 2003/0197(CNS) 
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Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

∆ιεθνές οργανωµένο 
έγκληµα: πρωτόκολλο 
κατά της παράνοµης 
διακίνησης µεταναστών 
 

LIBE (Ο) 
 

01/06/2006 2003/0196(CNS) 
 

Grabowska 
Genowefa (PSE) 
 

Αρµοδιότητες και 
συνεργασία στον τοµέα 
των υποχρεώσεων 
διατροφής 
 

LIBE (Ο) 
 

01/06/2006 2005/0259(CNS) 

Cashman Michael 
(PSE) 
 

Λευκή Βίβλος για µια 
Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Επικοινωνίας 
 

LIBE (Γ) 
 

15/05/2006 2006/2087(INI) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

Η βελτίωση της 
οικονοµικής κατάστασης 
του τοµέα αλιείας 
 

PECH (Ο) 
 

19/04/2006 2006/2110(INI) 

Morillon Philippe 
(ALDE) 
 

Υδατοκαλλιέργεια:  ξένα 
και απόντα σε τοπικό 
επίπεδο είδη 
 

PECH (Ο) 
 

03/05/2006 2006/0056(CNS) 

Galeote Gerardo 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Πληροφορίες σχετικά µε 
τις ισοτιµίες αγοραστικής 
δύναµης 
 

REGI (Γ) 
 

25/04/2006 2006/0042(COD) 

Madeira Jamila 
(PSE) 
 

∆ηµιουργία του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου 
προσαρµογής στην 
παγκοσµιοποίηση 
 

REGI (Γ) 
 

02/05/2006 2006/0033(COD) 

Le Rachinel 
Fernand (NI) 
 

Απαιτήσεις διπλού κύτους 
ή ισοδύναµου σχεδιασµού 
για τα πετρελαιοφόρα 
µονού κύτους 
 

TRAN (Ο) 
 

02/05/2006 2006/0046(COD) 

 
 

_________________________
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Εκθέσεις και Ανακοινώσεις  
 
 
Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

 
Ανακοίνωση της Επιτροπής: Έκθεση για τη σηµειωθείσα έως 
την 31η Ιανουαρίου 2005 πρόοδο στον εκσυγχρονισµό του 
λογιστικού συστήµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

BUDG 
CONT 
ECON 
 

COM(2005)0090 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών : Η γεφύρωση του 
ευρυζωνικού φάσµατος 

ITRE 
EMPL 
IMCO 
CULT 
 

COM(2006)0129 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών: Έκθεση σχετικά µε 
το πόρισµα της επανεξέτασης του πεδίου εφαρµογής της 
καθολικής υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 15, παράγραφος 2, 
της οδηγίας 2002/22/EK 
 

ITRE 
ECON 
IMCO 
 

COM(2006)0163 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Σχέδιο δράσης 
για τις ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας i2010: Επιτάχυνση της ηλεκτρονικής δηµόσιας 
διοίκησης στην Ευρώπη προς όφελος όλων 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
REGI 
CULT 
JURI 
LIBE 
 

COM(2006)0173 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών: Προς µια παγκόσµια εταιρική 
συνεργασία στην κοινωνία της πληροφορίας: Η συνέχεια στη δεύτερη 
φάση (Τύνιδα) της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία 
της Πληροφορίας (WSIS) 

ITRE 
DEVE 
IMCO 
CULT 
LIBE 
 

COM(2006)0181 

Ανακοίνωση της Επιτροπής  στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Συµβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών µε την οποία 
επικαιροποιείται και διορθώνεται η ανακοίνωση για την 
ερµηνεία του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3577/92 του Συµβουλίου 
για την εφαρµογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
υπηρεσιών στις θαλάσσιες µεταφορές στο εσωτερικό των 
κρατών µελών (θαλάσσιες ενδοµεταφορές-καµποτάζ) 
 

TRAN 
ECON 
 

COM(2006)0196 
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΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσον αφορά την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1830/2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την 
επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την 
ιχνηλασιµότητα τροφίµων και ζωοτροφών που παράγονται από 
γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς, και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ 
 

ENVI 
AGRI 
 

COM(2006)0197 

Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ, 
Ευρατόµ) αριθ. 1287/2003 του Συµβουλίου για την εναρµόνιση 
του ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος σε τιµές αγοράς 
(«κανονισµóς ΑΕΕ») 
 

ECON 
BUDG 
 

COM(2006)0199 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: Σχολιασµός των άρθρων της πρότασης 
κανονισµού του Συµβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, το 
εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων 
και τη συνεργασία σε θέµατα υποχρεώσεων διατροφής 
 

LIBE 
JURI 
 

COM(2006)0206 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: επίτευξη της ατζέντας εκσυγχρονισµού για 
πανεπιστήµια: εκπαίδευση, έρευνα και καινοτοµία 

CULT 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2006)0208 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο: Ένα 
πρόγραµµα δράσης µε βάση τα αιτήµατα των πολιτών - 
Παράγοντας αποτελέσµατα για την Ευρώπη 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

COM(2006)0211 

Έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: Έκθεση σχετικά µε την προαγωγή της εθελοντικής 
και µη αµειβόµενης αιµοδοσίας από τα κράτη µέλη 
 

ENVI 
 

COM(2006)0217 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: Βελτίωση των διαβουλεύσεων για τη διαχείριση 
της κοινοτικής αλιείας 
 

PECH 
 

COM(2006)0246 

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο για τις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ - Τµήµα Εγγυήσεων - 
Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 1–4/2006 
 

CONT 
AGRI 
 

COM(2006)0260 

  
 

 
__________________________
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
 
68/2006 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την κατάσταση στο Τόγκο 
Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2006 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση την έναρξη της διαδικασίας διαλόγου στο Τόγκο στις 21 
Απριλίου 2006, και την εν συνεχεία έγκριση ανοικτής ηµερήσιας διάταξης που θέτει άνευ περιορισµών θεµελιώδη 
ζητήµατα τα οποία δέον να συντρέχουν προκειµένου να τεθούν οι βάσεις για µια διαρκή εθνική συµφιλίωση. Το 
γεγονός αυτό αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό βήµα προς την πλήρη συµµόρφωση µε τις 22 δεσµεύσεις που έχουν 
αναλάβει οι αρχές του Τόγκο. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση ο Πρόεδρος Faure 
Gnassingbé, η κυβέρνηση, το σύνολο της πολιτική τάξης και οι αντιπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών του 
Τόγκο. Ενθαρρύνει ενθέρµως όλους τους συµµετέχοντες να ολοκληρώσουν τον διάλογο και να εξεύρουν τους 
τρόπους και τα µέσα για την αποτελεσµατική εφαρµογή των συµπερασµάτων του. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι είναι πρόθυµη να στηρίξει τη δράση των αρχών του Τόγκο για την εφαρµογή 
των είκοσι δύο δεσµεύσεων, σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου της 15ης Νοεµβρίου 2004. 
 
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 εν 
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 Π∆ΓΜ εξακολουθούν να συµµετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. 

 
_________________________ 

 
 
 
69/2006 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε τη νέα κυβέρνηση των Νήσων Σολοµώντος 

Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2006 
 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον κ. Manasseh Damukana Sogavare για το διορισµό του στη θέση του 
Πρωθυπουργού των Νήσων Σολοµώντος. Η Ένωση απευθύνει θερµότατες ευχές στην νέα κυβέρνηση των Νήσων 
Σολοµώντος προκειµένου να εκπληρώσει µε επιτυχία τη δηµοκρατική εντολή της. ∆ηλώνει ότι είναι διατεθειµένη 
να υποστηρίξει και να βοηθήσει, όποτε µπορεί, τις Νήσους Σολοµώντος, εφόσον πληρούνται οι όροι της χρηστής 
διακυβέρνησης. 
 
Ωστόσο, η ΕΕ ενθαρρύνει σθεναρά το σχηµατισµό κυβέρνησης αποτελούµενης από άµεµπτους υπουργούς, ώστε οι 
πολίτες των Νήσων Σολοµώντος και η διεθνής κοινότητα να είναι βέβαιοι για την αποφασιστικότητά τους να 
επιδιώξουν συµφιλίωση και σεβασµό της χρηστής διακυβέρνησης. 
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Η ΕΕ υπενθυµίζει ότι έχει δεσµεύσει περίπου 35 εκατοµµύρια ευρώ για τις Νήσους Σολοµώντος από την 
επανάληψη των σχετικών προγραµµάτων ενίσχυσης, σε συνέχεια της βελτίωσης της δηµόσιας τάξης και της 
διακυβέρνησης στη χώρα µετά την άφιξη της αποστολής περιφερειακής βοήθειας για τις Νήσους Σολοµώντος 
(RAMSI). Είµαστε πεπεισµένοι ότι αυτοί οι πόροι, οι οποίοι καταβλήθηκαν στο πλαίσιο της Συµφωνίας του 
Κοτονού, την οποία έχουν προσυπογράψει οι Νήσοι Σολοµώντος, επέτρεψαν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του 
απλού πολίτη των Νήσων Σολοµώντος. 
 
Η ΕΕ επιθυµεί να εκφράσει εκ νέου την υποστήριξή της όσον αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι χώρες 
του Ειρηνικού, µέσω της αποστολής RAMSI, ώστε η κυβέρνηση των Νήσων Σολοµώντος να µπορέσει να 
ενισχύσει τη δηµόσια τάξη, να βελτιώσει τη διακυβέρνηση και να ευνοήσει την οικονοµική ευηµερία. 
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, Λιχνεστάιν 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. 

 
_______________________ 

 
 
 
70/2006 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 για τα µέτρα που έλαβαν οι αιγυπτιακές αρχές κατά φορέων της κοινωνίας των πολιτών 

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2006 
 
Η ΕΕ παρακολουθεί µε ανησυχία τις εξελίξεις που σηµειώθηκαν στην Αίγυπτο, όπου πολυάριθµες διαδηλώσεις 
πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια της πρόσφατης παράτασης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Αίγυπτο, 
καθώς και των εν εξελίξει πειθαρχικών διώξεων κατά δύο Αιγυπτίων δικαστών, οι οποίοι κατηγορούνται, µεταξύ 
άλλων, για την κριτική που άσκησαν ως προς τη διεξαγωγή των γενικών εκλογών το 2005 στην Αίγυπτο. Το 
µέγεθος των αστυνοµικών επιχειρήσεων και η βιαιότητα µε την οποία κατεστάλησαν οι διαδηλώσεις κρίνονται 
δυσανάλογα προς τον επιδιωκόµενο σκοπό. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της λόγω του ότι µεγάλος αριθµός διαδηλωτών συνελήφθησαν και 
κρατούνται στη φυλακή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί ιδιαίτερα διότι, σύµφωνα µε τους δικηγόρους των 
κρατουµένων, ορισµένοι εξ αυτών συνελήφθησαν στα πλαίσια των διατάξεων του νόµου περί κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης, και δη χωρίς ένταλµα σύλληψης, σύµφωνα µε διαδικασία που εφαρµόζεται αποκλειστικά υπό 
αυτές τις περιστάσεις. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει την απόφαση να παραταθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για διάστηµα δύο 
επιπλέον ετών, καθώς και την αναγγελία ότι δεν θα ισχύσει πέραν του 2008. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει τις 
δεσµεύσεις για πολιτική µεταρρύθµιση που περιέχονται στο προεκλογικό πρόγραµµα του Προέδρου κ. 
Μουµπάρακ το 2005, και ειδικότερα την υπόσχεση ότι θα άρει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
 
Την εποµένη της παράτασης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, η αιγυπτιακή κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν θα 
χρησιµοποιηθεί κατά των πολιτικών της αντιπάλων, αλλά µόνον για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί µετ’ επιτάσεως τις αιγυπτιακές αρχές να περιορίσουν την εφαρµογή του νόµου περί 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης στις υποθέσεις που σχετίζονται µε την τροµοκρατία και να θέσουν το συντοµότερο 
δυνατό τέλος στην κατάσταση αυτή. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την αιγυπτιακή κυβέρνηση να παρέχει στους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και σε 
άλλες πολιτικές δυνάµεις ελευθερία έκφρασης, να επιτρέπει τις ειρηνικές διαδηλώσεις και την άσκηση της 
ελευθερίας του συνέρχεσθαι, και να εγγυάται την τήρηση της δηµόσιας τάξης µε διαφανείς και σύννοµες 
διαδικασίες, ανάλογες προς τον επιδιωκόµενο σκοπό. 
 
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 ∆ηµοκρατία της 
Μολδαβίας, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
*  Η Κροατία και η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
__________________________ 

 
 
71/2006 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 σχετικά µε τις πρόσφατες συλλήψεις στη Συρία 

Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2006 
 

Υπενθυµίζοντας την δήλωση της Προεδρίας της 19ης Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την λύπη της για 
το ότι τα θετικά µέτρα που ελήφθησαν τον Ιανουάριο του 2006 όσον αφορά την κατάσταση των δικαιωµάτων του 
ανθρώπου στη Συρία δεν είχαν συνέχεια. Αντίθετα, η κατάσταση επιδεινώθηκε σηµαντικά.  
 
Η ΕΕ εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις διώξεις που υπέστησαν πρόσφατα πολλοί υποστηρικτές των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, οι οικογένειές τους καθώς και ειρηνικοί πολιτικοί ακτιβιστές, οι οποίοι έγιναν 
αντικείµενο αυθαίρετων συλλήψεων και επανειληµµένων κρατήσεων σε αποµόνωση.  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τη συριακή κυβέρνηση να σεβαστεί πλήρως την ελευθερία έκφρασης και 
συγκέντρωσης που προβλέπει το συριακό σύνταγµα καθώς και το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά 
∆ικαιώµατα, το οποίο επικυρώθηκε από τη Συρία το 1969 και το οποίο πρέπει να εφαρµόζεται πλήρως έχοντας 
υπόψη τον πρόσφατο περιορισµό του νόµου για την εφαρµογή κατάστασης έκτακτης ανάγκης µόνον σε 
περιπτώσεις που αφορούν αυστηρά την ασφάλεια του κράτους. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις συριακές αρχές να επανεξετάσουν τον φάκελο όλων των πολιτικών κρατουµένων 
και να ελευθερώσουν αµέσως όλους τους κρατούµενους λόγω πολιτικών φρονηµάτων. 
 
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 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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72/2006 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 
 σχετικά µε το σχηµατισµό της κυβέρνησης στο Ιράκ 

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2006 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για το σχηµατισµό ιρακινής κυβέρνησης εθνικής ενότητας 
µετά τις εκλογές της 15ης ∆εκεµβρίου 2005. Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώνεται στο Ιράκ η πολιτική µετάβαση 
που αναφέρεται στις αποφάσεις 1546 και 1637 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτως πεπεισµένη ότι ο σχηµατισµός αυτής της κυβέρνησης εθνικής ενότητας και η 
ταχεία επικύρωση του διορισµού των υπουργών εσωτερικών και άµυνας θα συµβάλουν σηµαντικά στην πολιτική 
και οικονοµική ανασυγκρότηση του Ιράκ µε πνεύµα συµφιλίωσης, ευνοώντας τη συµµετοχή όλων και την 
εφαρµογή πολιτικών που καταπολεµούν τον φατριασµό. Αυτό θα αποτελέσει ένα νέο σηµαντικό βήµα προς την 
επίτευξη εθνικής συναίνεσης και θα συµβάλει στη σταθεροποίηση της χώρας και στην περαιτέρω ένταξή της στη 
διεθνή κοινότητα. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβιβάζει στη νέα κυβέρνηση τις ευχές της για επιτυχή αντιµετώπιση των προκλήσεων που 
έχει ενώπιόν της. Επιβεβαιώνει εκ νέου ότι είναι αποφασισµένη να συµβάλει στην οικοδόµηση ενός ανεξάρτητου, 
ασφαλούς, σταθερού, ενωµένου, δηµοκρατικού και ευηµερούντος Ιράκ. 
 
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. 

 
___________________________ 

 
 
73/2006 

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

Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2006 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την επιτυχή διοργάνωση του δηµοψηφίσµατος για την ανεξαρτησία του 
Μαυροβουνίου. Η ΕΕ σηµειώνει ότι, σύµφωνα µε την αξιολόγηση του Γ∆ΘΑ∆ (Γραφείου ∆ηµοκρατικών Θεσµών 
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων), το δηµοψήφισµα αυτό διεξάχθηκε σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που είχαν 
αναληφθεί στα πλαίσια του ΟΑΣΕ και του Συµβουλίου της Ευρώπης καθώς και σύµφωνα µε τους λοιπούς διεθνείς 
κανόνες που εφαρµόζονται σε δηµοκρατικές εκλογές. Ο τρόπος διεξαγωγής του δηµοψηφίσµατος αυτού 
καταδεικνύει την ωριµότητα των πολιτικών δυνάµεων και του λαού του Μαυροβουνίου. 
 
Η ΕΕ καλεί όλα τα µέρη να αποδεχθούν το αποτέλεσµα. Από την πλευρά της, η ΕΕ θα σεβασθεί πλήρως την 
απόφαση του λαού του Μαυροβουνίου. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τις αρχές του Βελιγραδίου και της Ποντγκόριτσα να αρχίσουν, το συντοµότερο 
δυνατόν, απευθείας διάλογο όσον αφορά τη συνέχιση της διαδικασίας και δηλώνει ότι είναι πρόθυµη να 
υποστηρίξει τον διάλογο αυτό. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει, εκ νέου, την ευρωπαϊκή προοπτική των δυτικών Βαλκανίων, βάσει της 
διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης. 
 
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 
δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ 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. 

 
_____________________ 

 
 
74/2006 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 για την κατάσταση που επικρατεί στην Βιρµανία / Μυανµάρ 

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2006 
 
Η ΕΕ σηµειώνει µε βαθιά ανησυχία ότι η διαδικασία εκδηµοκρατισµού στην Βιρµανία /Μυανµάρ σηµείωσε 
πρόσφατα ανησυχητική οπισθοδρόµηση καθώς το Συµβούλιο Ειρήνευσης και Ανάπτυξης του Κράτους (SPDC) 
ενέτεινε τις πιέσεις που ασκεί έναντι των εθνοτικών οµάδων και των δύο κύριων πολιτικών κοµµάτων, του 
Εθνικού Συνασπισµού για τη ∆ηµοκρατία (ΝLD) και του Συνασπισµού των Εθνικοτήτων SHAN για τη 
∆ηµοκρατία. Η ΕΕ σηµειώνει ότι οι πράξεις του SPDC έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε την δεδηλωµένη πρόθεσή 
του να οικοδοµήσει µια πραγµατική δηµοκρατία. 
 
Η ΕΕ παραµένει βαθειά ανήσυχη για το γεγονός ότι η Daw Aung San Suu Kyi, αρχηγός του ΝLD και κάτοχος του 
βραβείου Νόµπελ ειρήνης, κρατείται επί τρία χρόνια χωρίς να της έχει απαγγελθεί κατηγορία, από τότε που το 
τραίνο στο οποίο επέβαινε υπέστη επίθεση στις 30 Μαΐου 2003. Η ΕΕ σηµειώνει ότι ο κατ’ οίκον περιορισµός της 
Aung San Suu Kyi λήγει στις 27 Μαΐου και ζητεί µετ' επιτάσεως από τη βιρµανική κυβέρνηση να της αποδώσει 
πλήρη ελευθερία και το σύνολο των πολιτικών της δικαιωµάτων.  
 
Η ΕΕ ελπίζει ότι η βιρµανική κυβέρνηση θα επωφεληθεί από αυτή την ευκαιρία για να αρχίσει εκ νέου διάλογο µε 
την ηγεσία του ΝLD. Θεωρεί ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του ΝLD αποτελούν σαφή ένδειξη της θέλησής του για 
ειρηνική αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης και καλεί το SPDC να ανταποκριθεί σε αυτό θετικά και εποικοδοµητικά. 
 
Η ΕΕ ανησυχεί για την κράτηση πολυάριθµων εκλεγµένων µελών του Κοινοβουλίου και ζητεί την άµεση 
απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουµένων στη Βιρµανία/Μυανµάρ, ο αριθµός των οποίων υπολογίζεται σε 
1150 άτοµα. Ανησυχεί ιδιαίτερα διότι λαµβάνει πληροφορίες για επιδείνωση των ανθρωπιστικών συνθηκών σε 
ορισµένες φυλακές. 
 
Η ΕΕ καλεί το SPDC να σταµατήσει να παρενοχλεί τους πολιτικούς και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, να καταργήσει τους περιορισµούς ελευθερίας έκφρασης και συγκέντρωσης και να επιταχύνει τη 
διαδικασία εκδηµοκρατισµού στη Βιρµανία/Μυανµάρ. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να οδηγήσει σε πραγµατικό 
διάλογο µεταξύ όλων των πολιτικών και εθνικών δυνάµεων της χώρας και στην ταχεία θέσπιση συντάγµατος στο 
πλαίσιο ενός πολιτικού καθεστώτος το οποίο θα στηρίζεται στη λαϊκή αποδοχή και θα συµβάλει στην ειρηνική και 
σταθερή ανάπτυξη. 
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Η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση διότι, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Ραγκούν, ο αναπληρωτής Γενικός 
Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών, κ. Gambari, µπόρεσε να συναντήσει τους κυριότερους ηγέτες του SPDC, 
καθώς και την Daw Aung San Suu Kyi και εκπροσώπους του κόµµατός της. Η ΕΕ επαναβεβαιώνει ότι υποστηρίζει 
τις προσπάθειες των Ηνωµένων Εθνών να βοηθήσουν την Βιρµανία /Μυανµάρ να εισέλθει σε πορεία ανοικτής 
προς όλους δηµοκρατίας και πραγµατικής εθνικής συµφιλίωσης. Καλεί το SPDC να συνεργαστεί µε τα Ηνωµένα 
Έθνη και τους οργανισµούς τους. 
 
Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στη Βιρµανία/Μυανµάρ και θα συντονίσει τη 
δράση της µε τη δράση άλλων χωρών και οργανισµών, συµπεριλαµβανοµένων των ασιατικών χωρών οι οποίες 
έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον να ενθαρρύνουν τις αρχές της Βιρµανίας να εισέλθουν σε µια αξιόπιστη διαδικασία 
µεταρρυθµίσεων. 
 
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 
δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σερβία-Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ 
Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η 
∆ηµοκρατία της Μολδαβίας, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
___________________________ 

 
 
75/2006 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τις πρόσφατες συλλήψεις διαδηλωτών στις Μαλδίβες 
Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2006 

 
Κατά τους τελευταίους µήνες, οι δυνάµεις ασφάλειας των Μαλδιβών έχουν καταστείλει επανειληµµένα ειρηνικές 
συγκεντρώσεις στο Μαλέ. Η ΕΕ εκφράζει µεγάλη ανησυχία για τις πρόσφατες πολυάριθµες συλλήψεις ειρηνικών 
διαδηλωτών από τις δυνάµεις ασφάλειας. Οι συλλήψεις αυτές δηµιουργούν ατµόσφαιρα φόβου και τρόµου µεταξύ 
των πολιτών και αντιβαίνουν στο πνεύµα του χάρτη πορείας της κυβέρνησης για την ατζέντα µεταρρυθµίσεων που 
δηµοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2006. 
 
Η ΕΕ θεωρεί την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι θεµελιώδη δηµοκρατικά 
δικαιώµατα τα οποία έχουν λόγο ύπαρξης µόνο εάν ο λαός µπορεί να ασκεί τα δικαιώµατα αυτά απαλλαγµένος 
από κάθε φόβο και τρόµο. 
 
Οι δραστηριότητες των δυνάµεων ασφάλειας της κυβέρνησης των Μαλδιβών δηµιουργούν σοβαρές αµφιβολίες για 
την πλήρη δέσµευσή της όσον αφορά τη διαδικασία των µεταρρυθµίσεων. 
 
Η ΕΕ καλεί την κυβέρνηση των Μαλδιβών να ενεργήσει στο πνεύµα του χάρτη πορείας της για την ατζέντα των 
µεταρρυθµίσεων και να δηµιουργήσει ατµόσφαιρα ευνοϊκή προς τις πολιτικές µεταρρυθµίσεις για τις οποίες 
δεσµεύθηκε. 
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Η ΕΕ θεωρεί ότι είναι σηµαντικό αυτή τη στιγµή για την κυβέρνηση να δείξει σαφώς στο λαό των Μαλβιδών ότι 
κρατά µια πιο συναινετική στάση έναντι της αντιπολίτευσης. Το ίδιο ισχύει για την αντιπολίτευση η οποία πρέπει 
µε τη σειρά της να κρατήσει εποικοδοµητική στάση στις µεταξύ τους σχέσεις. 
 
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, 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 και Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
 

_____________________ 
 
 

 
 
76/2006 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε το Ανατολικό Τιµόρ 

Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2006 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια στο Ανατολικό 
Τιµόρ. Η ΕΕ καλεί όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να αποφύγουν οιαδήποτε περαιτέρω άσκηση βίας και να 
συµβάλουν στην αποκατάσταση της δηµόσιας τάξης και της ηρεµίας. 

Η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση για τις θετικές αντιδράσεις των κυβερνήσεων της Πορτογαλίας, της Αυστραλίας, της 
Νέας Ζηλανδίας και της Μαλαισίας στα αιτήµατα της κυβέρνησης του Ανατολικού Τιµόρ για αποστολή αµυντικών 
δυνάµεων και δυνάµεων ασφαλείας προκειµένου να βοηθήσουν το Ανατολικό Τιµόρ στην αποκατάσταση και 
διατήρηση της ασφάλειας. 

Η ΕΕ εκφράζει επίσης ικανοποίηση για τις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, 
συµπεριλαµβανοµένης της πρόθεσής του να αποστείλει ειδικό εντεταλµένο στο Ανατολικό Τιµόρ για τη 
διευκόλυνση του πολιτικού διαλόγου. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στο Ανατολικό Τιµόρ. 

 

__________________________ 
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77/2006 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
για τις προεδρικές εκλογές στην Κολοµβία 

Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2006 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών της 28ης Μαΐου 2006 και συγχαίρει τον 
Πρόεδρο κ. Alvaro Uribe Velez για τη αδιαµφισβήτητη νίκη του και τη δεύτερη θητεία του ως Προέδρου της 
Κολοµβίας. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι η δεύτερη θητεία του Προέδρου κ. Alvaro Uribe Velez θα δώσει τη δυνατότητα 
στην κυβέρνηση της Κολοµβίας να συνεχίσει τις προσπάθειές της σε ό,τι αφορά την εγκαθίδρυση κράτους δικαίου 
σε όλη τη χώρα καθώς και την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, της παράνοµης παραγωγής και του λαθρεµπορίου 
ναρκωτικών.  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την αλληλεγγύη της προς τον κολοµβιανό λαό. Καλεί όλες τις παράνοµες 
ένοπλες οµάδες να αναζητήσουν ειλικρινά µέσω διαπραγµατεύσεων, λύση στην εσωτερική ένοπλη σύγκρουση. 
Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει και πάλι την ανάγκη επίτευξης ανθρωπιστικής συµφωνίας. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει τη δέσµευσή της να συνεχίσει τις εξαιρετικές της σχέσεις µε την Κολοµβία και 
να ενισχύσει έτι περαιτέρω τον πολιτικό διάλογο, τις εµπορικές σχέσεις και τους οικονοµικούς δεσµούς κυρίως 
στα πλαίσια της περιφερειακής συνεργασίας µε τις χώρες των Άνδεων. Θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει πλήρως 
τη δηµοκρατική, οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη και την αποκατάσταση της ειρήνης στην Κολοµβία. 
 
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, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ 
Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η 
∆ηµοκρατία της Μολδαβίας, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία και η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_______________________ 

 
 
78/2006 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 σχετικά µε την εισαγωγή των Τίγρεων για την απελευθέρωση 

 του Ταµίλ Ιλάµ (LTTE) στον πίνακα τροµοκρατικών οργανώσεων 
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2006 

 

1. Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αποφάσισε στις 29 Μαΐου 2006 να συµπεριλάβει 
τους Τίγρεις για την απελευθέρωση του Ταµίλ Ιλάµ (LTTE) στον πίνακα της ΕΕ σχετικά µε την 
εφαρµογή ειδικών µέτρων για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Ο πίνακας αυτός 
περιλαµβάνει τα ονόµατα των προσώπων, οµάδων και οντοτήτων κατά των οποίων, λόγω της 
συµµετοχής τους σε τροµοκρατικές ενέργειες, πρέπει να ληφθούν ειδικά περιοριστικά µέτρα, 
µεταξύ άλλων: 
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- η δέσµευση κεφαλαίων και άλλων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή 
οικονοµικών πόρων των οριζόµενων προσώπων και οντοτήτων. 

- απαγόρευση στην παροχή κεφαλαίων, χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 
οικονοµικών πόρων, και απαγόρευση άµεσης ή έµµεσης παροχής οικονοµικών ή άλλων 
σχετικών υπηρεσιών προς όφελος των εν λόγω προσώπων, οµάδων και οντοτήτων, 

- αστυνοµική και δικαστική συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ. 

2. Η απόφαση της ΕΕ να συµπεριλάβει τους Τίγρεις Ταµίλ στον εν λόγω πίνακα δεν πρέπει να 
συνιστά έκπληξη για κανέναν. Οι Τίγρεις Ταµίλ έχουν λάβει προειδοποιήσεις τις οποίες 
αγνόησαν συστηµατικά. Στη δήλωσή της στις 27 Σεπτεµβρίου 2005 (12669/1/05 REV 1), η ΕΕ 
ανέφερε ότι «µελετά ενεργά τη δυνατότητα να συµπεριληφθούν επισήµως οι Τίγρεις στον 
πίνακα τροµοκρατικών οργανώσεων». Η ΕΕ ζήτησε τότε από όλες τις εµπλεκόµενες πλευρές να 
επιδείξουν θέληση και αίσθηµα ευθύνης στο θέµα της ειρηνευτικής διαδικασίας και να 
απόσχουν κάθε πράξης που θα µπορούσε να βάλει σε κίνδυνο την ειρηνική και πολιτική 
διευθέτηση της σύρραξης. ∆υστυχώς, η έκκλησή της δεν εισακούστηκε. Η απόφαση της ΕΕ να 
συµπεριλάβει τους Τίγρεις Ταµίλ στον πίνακα βασίζεται στις ενέργειες της οργάνωσης. Η ΕΕ 
θεωρεί ακόµα αναγκαίο να εγκαταλείψουν οι Τίγρεις Ταµίλ τις βίαιες πρακτικές τους και να 
επανέλθουν στις ειρηνευτικές συνοµιλίες· η ΕΕ θα συνεχίσει το διάλογό της µε τους Τίγρεις 
Ταµίλ εάν οι επαφές αυτές προς αναζήτηση της ειρηνευτικής διαδικασίας µπορούν να 
βοηθήσουν στην επανάληψη των διαπραγµατεύσεων και στην παύση των πράξεων βίας. Η 
εισαγωγή των Τίγρεων Ταµίλ στον πίνακα δεν θα µειώσει την αποφασιστικότητα της ΕΕ να 
διαδραµατίσει το ρόλο της ως ένας εκ των συµπροέδρων του Τόκιο [1]. Η ΕΕ τονίζει ότι η 
απόφασή της αφορά τους Τίγρεις Ταµίλ και όχι τον λαό Ταµίλ. 

3. Συγχρόνως, η ΕΕ ζητά από τις αρχές της Σρι Λάνκα να εργαστούν για τη µείωση της βίας  τις ελεγχόµενες 
 από την κυβέρνηση περιοχές. Η ΕΕ συµµερίζεται, εν προκειµένω, όλα τα πορίσµατα των εκθέσεων της 
 Αποστολής Παρακολούθησης της Σρι Λάνκα (SLMM). Η ΕΕ προτρέπει την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα να 
 δράσει αποτελεσµατικά στα πλαίσια της  δέσµευσης που ανέλαβε ο Πρόεδρος κ. Rajapakse να βάλει τέλος 
 στην νοοτροπία της  ατιµωρησίας και να πατάξει κάθε πράξη βίας στις περιοχές που ελέγχει η 
 κυβέρνηση. Η ΕΕ προτρέπει επιπλέον την κυβέρνηση να εξασφαλίσει το νόµο και την τάξη για όλους τους 
 πολίτες της Σρι Λάνκα και να προβεί σε διερεύνηση και ποινική δίωξη για όλες τις  υποθέσεις βιαιων 
 ενεργειών οι οποίες µέχρι τώρα δεν έχουν καταλήξει σε συλλήψεις ή καταδίκες. 
 

 4. Η αύξηση της βίας δεν οφείλεται µόνο στους Τίγρεις Ταµίλ. Η ΕΕ προτρέπει έντονα τις αρχές 
της Σρι Λάνκα να εργαστούν για τη µείωση της βίας στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση 
περιοχές. Η ΕΕ σηµειώνει µε ανησυχία ότι αναφέρονται όλο και περισσότερες εξωδικαστικές 
εκτελέσεις. Η ΕΕ θεωρεί πολύ σοβαρές τις δραστηριότητες της οµάδας. Συµβάλλουν σαφώς 
στην αύξηση της αστάθειας στη Σρι Λάνκα και θέτουν σε περαιτέρω κίνδυνο την ειρηνευτική 
διαδικασία. Η ΕΕ σκοπεύει να τηρεί υπό στενή παρακολούθηση τις δραστηριότητες της οµάδας 
Karuna, προκειµένου να εξετάσει το ενδεχόµενο λήψης επιπλέον µέτρων. 

                                                      
1 Οι συµπρόεδροι του Τόκιο είναι η Ιαπωνία, η Νορβηγία, οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποκαλούνται έτσι επειδή 

συµπροήδρευσαν της διάσκεψης για την «ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της Σρι Λάνκα», που πραγµατοποιήθηκε στο Τόκιο στις 9-
10 Ιουνίου 2003. 
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5. Η ΕΕ θα τηρεί την κατάσταση στη Σρι Λάνκα υπό ενεργό παρακολούθηση, λαµβάνοντας υπόψη 
τις δραστηριότητες όλων των εµπλεκόµενων στη σύγκρουση. Θα παραµένει έτοιµη να λάβει 
περαιτέρω µέτρα όταν και εφόσον το απαιτήσουν οι µεταβαλλόµενες περιστάσεις. 

6. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ακράδαντα ότι µόνο µια συµφωνία αποτέλεσµα ειρηνικών 
διαπραγµατεύσεων µπορεί να εξασφαλίσει µια µόνιµη λύση αποδεκτή από όλους. Στη 
συνάρτηση αυτή, η ΕΕ υπενθυµίζει τη συµφωνία που επιτεύχθηκε στο Όσλο από όλα τα 
εµπλεκόµενα µέρη να αναζητήσουν ειδική θεσµική λύση για τη Σρι Λάνκα. Αποτελεί ευθύνη 
όλων όσων επιθυµούν να δράσουν προς όφελος ολόκληρου του λαού της Σρι Λάνκα. Η ΕΕ 
διατηρεί την πλήρη προσήλωσή της στην ειρηνευτική διαδικασία στη Σρι Λάνκα. Η ΕΕ 
προτρέπει ειλικρινώς όλους τους εµπλεκοµένους να θέσουν τέρµα στη βία και να επιστρέψουν 
στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων για να ανακουφίσουν τον λαό της Σρι Λάνκα από την 
εικοσαετή δοκιµασία συνεχών συγκρούσεων. 

7. Η ΕΕ εµµένει πλήρως στην απόφασή της να επικουρήσει τον Νορβηγό µεσολαβητή στο έργο 
του και να βοηθήσει τα δύο συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Σρι 
Λάνκα να επιλύσουν τις διαφορές τους και να επιτύχουν µακροπρόθεσµη ειρηνική διευθέτηση 
της κατάστασης στη χώρα. Αυτό, όµως, απαιτεί ουσιαστική προσήλωση στην ειρηνευτική 
διαδικασία τόσο από την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα όσο και από τους Τίγρεις Ταµίλ. Η ΕΕ 
περιµένει σαφώς από όλα τα συµβαλλόµενα µέρη να σεβαστούν το ρόλο και τη σωµατική 
ασφάλεια των επιτηρητών της SLMM. 

_____________________ 
 
 

 
79/2006  
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε την αίτηση του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης της Λευκορωσίας για αναστολή των δραστηριοτήτων 

της Επιτροπής Ελσίνκι Λευκορωσίας 
Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2006 

 
Με την από 4 Ιανουαρίου 2006 δήλωση της Προεδρίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφραζε την απογοήτευσή της για 
την απόφαση του Ανωτάτου Οικονοµικού ∆ικαστηρίου της Λευκορωσίας να επαναφέρει κυρώσεις κατά της 
Επιτροπής Ελσίνκι Λευκορωσίας. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εποµένως ανησυχεί ζωηρά για το γεγονός ότι στις 24 Μαΐου 2006 το Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης της Λευκορωσίας υπέβαλε στο Ανώτατο ∆ικαστήριο της ∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας αίτηση 
αναστολής των δραστηριοτήτων της Επιτροπής Ελσίνκι Λευκορωσίας µε την κατηγορία της φορολογικής απάτης 
και άλλες κατηγορίες που µοιάζει να έχουν πολιτικά αίτια. 
 
Η ΕΕ καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να θέσουν αµέσως τέρµα στην εκστρατεία παρενόχλησης της Επιτροπής 
Ελσίνκι Λευκορωσίας, εξ αιτίας της οποίας κινδυνεύει να εξαφανιστεί και η τελευταία µη κυβερνητική οργάνωση 
προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που υπάρχει στη χώρα. Επιπλέον, η ΕΕ καλεί µε επίταση τις αρχές της 
Λευκορωσίας να αποσύρουν αµέσως τις κατηγορίες κατά της Επιτροπής Ελσίνκι, ώστε να τιµήσουν τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Λευκορωσίας. 
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Η ΕΕ υπενθυµίζει ότι, ως αποδέκτης του προγράµµατος TACIS, η Επιτροπή Ελσίνκι Λευκορωσίας απαλλάσσεται 
φόρων και δασµών, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η συµφωνία-πλαίσιο που υπεγράφη µεταξύ ΕΚ και Λευκορωσίας το 
1994. 
 
Η ΕΕ επαναλαµβάνει την πλήρη και ολοκληρωτική υποστήριξή της προς το έργο που επιτελεί η Επιτροπή Ελσίνκι 
Λευκορωσίας, η οποία παίζει σηµαντικό ρόλο στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη Λευκορωσία, και 
ελπίζει ότι θα µπορέσει να συνεχίσει την συνεργασία µαζί της. 
 
Οι υπό ένταξη χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, Κροατία* και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας*, η Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σερβία-Μαυροβούνιο, χώρες 
της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και εν δυνάµει υποψήφιες χώρες, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η 
Νορβηγία, χώρες ΕΖΕΣ και µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία και η ∆ηµοκρατία 
της Μολδαβίας προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να συµµετέχουν στη 
διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. 

______________________ 
 
 
80/2006 

 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε την κοινή θέση 2006/318/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου 

για την ανανέωση των περιοριστικών µέτρων κατά της Βιρµανίας/Μυανµάρ 
Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2006 

 
Οι προσχωρούσες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, η υποψήφια χώρα 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, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, όπως επίσης και η ∆ηµοκρατία της 
Μολδαβίας δηλώνουν ότι προσυπογράφουν τους στόχους της κοινής θέσης 2006/318/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 
27ης Απριλίου 2006 σχετικά µε την ανανέωση των περιοριστικών µέτρων κατά της Βιρµανίας/Μυανµάρ. Θα 
µεριµνήσουν ώστε οι εθνικές τους πολιτικές να είναι σύµφωνες µε την Κοινή αυτή Θέση του Συµβουλίου. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τη δέσµευση αυτή και εκφράζει την ευαρέσκειά της. 
 
* Η Κροατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθούν να είναι µέρος της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

_______________________ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ της 17ης και 18ης ΜΑΪΟΥ 2006 
 
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 
 
 

 
Τα πλήρη κείµενα των γνωµοδοτήσεων της ΕΟΚΕ διατίθενται στις 
επίσηµες γλώσσες στην ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ στο ∆ιαδίκτυο: 
 
http://www.eesc.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
 
 

 
 
1. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 
 

• Σχέδιο γνωµοδότησης "Συµβολή στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 15ης και 16ης  Ιουνίου 2006 - 
Περίοδος περισυλλογής" 

 
– Γενικός εισηγητής : ο κ. MALOSSE (Εργοδότες-FR) 
 
– Αναφορές: CESE 513/2006 fin – CESE 745/2006 
 
– Κύρια σηµεία:  
 
Στη σύνοδο που θα πραγµατοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 15 και 16 Ιουνίου 2006, οι 
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα διενεργήσουν αξιολόγηση των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί 
κατά τη διάρκεια της περιόδου προβληµατισµού, σε συµφωνία µε την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο του 1005, µετά την αποτυχία της διαδικασίας για την 
κύρωση της Συνταγµατικής Συνθήκης στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες, ενώ θα πρέπει να συµφωνήσουν 
και για τα προσεχή στάδια της τρέχουσας διαδικασίας. 
 
Στα πλαίσια αυτής της προοπτικής, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να προσφέρει τη συµβολή της στη συζήτηση, όχι 
µόνο επιβεβαιώνοντας τις παλαιές της θέσεις υπέρ της Συνταγµατικής Συνθήκης, αλλά διατυπώνοντας και 
ορισµένες συστάσεις που απευθύνονται τόσο στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο όσο και στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 
 
Αυτές οι συστάσεις στηρίζονται στην άποψη ότι η κρίση ταυτότητας που διέρχεται σήµερα η Ε.Ε. και οι 
επιφυλάξεις των πολιτών αφορούν περισσότερο τη λειτουργία και τις σηµερινές πολιτικές της Ένωσης 
παρά  αυτή καθεαυτή τη Συνταγµατική Συνθήκη 
 
Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους η ΕΟΚΕ φρονεί ότι: 
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• η λύση της «εξόδου από την κρίση» πρέπει να διαφυλάξει τις προόδους και τις ισορροπίες που 
επετεύχθησαν από τη Συνταγµατική Συνθήκη και να λάβει υπόψη το γεγονός ότι η συνθήκη 
κυρώθηκε µέχρι σήµερα από 15 κράτη µέλη. 

 
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο οφείλουν, στα πλαίσια των αντίστοιχων 

αρµοδιοτήτων τους,  να υποβάλουν τις κατάλληλες προτάσεις ώστε να θέσουν τις βάσεις του 
οράµατος για το µέλλον της Ευρώπης, που θα εγγυάται το µέλλον των πολιτών της και να 
δώσουν  περιεχόµενο στις πολιτικές της Ένωσης προκειµένου να ανταποκριθούν οι τελευταίες 
στις προσδοκίες των ευρωπαϊκών πληθυσµών. 

 
Στα πλαίσια αυτά, η ΕΟΚΕ διατυπώνει µια σειρά από συστάσεις προς το ευρωπαϊκό συµβούλιο, οι 
οποίες αναφέρονται σε τέσσερις βασικούς τοµείς και αποσκοπούν στα ακόλουθα: 
 

• την προαγωγή ενός καλύτερου συστήµατος ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, στα πλαίσια του 
οποίου θα προβλέπονται τα περισσότερο νεωτεριστικά στοιχεία της Συνταγµατικής Συνθήκης, 
ιδιαιτέρως µε την παραχώρηση ενός διευρυµένου ρόλου στις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών και στους θεσµούς που την αντιπροσωπεύουν στα πλαίσια της διαδικασίας για την η 
χάραξη πολιτικών και την προετοιµασία των κοινοτικών αποφάσεων· 

 
• η καλύτερη υποστασιοποίηση των κοινοτικών πολιτικών και της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και η 

ανάπτυξη πραγµατικά κοινών πολιτικών στους τοµείς που δεν χρειάζεται πλέον να 
καταδειχθεί η πρόσθετη αξία που αποφέρει η ευρωπαϊκή διάσταση· 

 
• η πλήρης αξιοποίηση των υφιστάµενων συνθηκών, µε τη χρήση των µεταβατικών ρητρών που 

περιλαµβάνονται στη συνθήκη της Νίκαιας, οι οποίες επιτρέπουν τη µετάβαση στο σύστηµα 
της ειδικής πλειοψηφίας σε ορισµένους τοµείς της κοινωνικής πολιτικής, της δικαιοσύνης και 
των εσωτερικών υποθέσεων, µε την ενίσχυση της οικονοµικής διακυβέρνησης και µε την 
άρση των καθυστερήσεων ή των κενών που εξακολουθούν να παρατηρούνται σε πολλές 
κοινοτικές δραστηριότητες· 

 
• την εφαρµογή εκ µέρους των κρατών µελών µιας αξιόπιστης και συνεκτικής πολιτικής 

πληροφόρησης, µε την χρήση των δικτύων της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών. 
 
Συµπερασµατικά, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για να αντιµετωπισθεί η κρίση 
ταυτότητας που διέρχεται σήµερα η Ε.Ε. είναι το να δοθεί στο ευρωπαϊκό σχέδιο νέα αξιοπιστία και στη 
διαδικασία ολοκλήρωσης νέα νοµιµότητα. 
 
− Επικοινωνία: κ. Patrick ITSCHERT 
 Τηλ.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail : patrick.feve@eesc.europa.eu) 
 
2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ 
 
• Φορολογία των επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ 
 
– Εισηγητής: κ. RANOCCHIARI (Εργοδοότες-IT) 
 
– Αναφορές: COM(2005)261 τελικό - 2005/0130 CNS – CESE 749/2006 
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– Κύρια σηµεία:  
 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει πλήρως την πρόταση οδηγίας που αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς και στην προώθηση της περιβαλλοντικής αειφορίας.  Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει  την 
χρήση, για πρώτη φορά, του τρίτου πυλώνα, που  αναφέρεται σε φορολογικά θέµατα, µε στόχο τη µείωση 
των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)και συµφωνεί και µε την εκτίµηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής  όσον αφορά τις θετικές συνέπειες που ενδέχεται να έχει η πρόταση αυτή στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των πολιτών  και στην αυτοκινητοβιοµηχανία. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει ένα συνεχή διάλογο και 
συνεργασία µε τα κράτη µέλη για τη συντονισµένη εφαρµογή του νέου συστήµατος φορολογίας των 
επιβατικών αυτοκινήτων, και να υιοθετήσει µια ολοκληρωµένη προσέγγιση για την καλύτερη 
περιβαλλοντική αειφορία των οδικών µεταφορών. 
 
− Επικοινωνία: κα Imola Bedő 
 Τηλ.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
• Φορολογία στο κράτος της φορολογικής κατοικίας (ανακοίνωση) 
 
− Εισηγητής: κ. LEVAUX (Εργοδοότες - FR) 
 
− Αναφορές: COM(2005)702 τελικό – CESE 742/2006  
 
− Κύρια σηµεία:  
 
Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι είναι υπέρ της µακροπρόθεσµης εναρµόνισης των φορολογικών κανόνων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Προς το παρόν όµως, δυστυχώς, η εναρµόνιση αυτή προσκρούει σε πολλά εµπόδια 
και, υπό τις συνθήκες αυτές, η ΕΟΚΕ: 
 

• επαναλαµβάνει ότι επικροτεί τους προσανατολισµούς και τις προσπάθειες της Επιτροπής να 
διευκολύνει την ανάπτυξη της δραστηριότητας των ΜΜΕ, αλλά διερωτάται εάν θα είναι 
αποτελεσµατικό το προτεινόµενο σύστηµα και ποια θα είναι τα όριά του, 

• πιστεύει ότι, επειδή πρόκειται για πιλοτικό πείραµα, θα ήταν σκοπιµότερο να προτείνει η 
Επιτροπή ένα λεπτοµερέστερα προσδιορισµένο σύστηµα, εµπνεόµενη από συγκεκριµένες 
εµπειρίες που βασίζονται στις εθελοντικές δεσµεύσεις ορισµένων κρατών και 
επαγγελµατικών οργανώσεων ΜΜΕ, και να περιορίσει τη διάρκεια της πειραµατικής 
περιόδου σε 5 έτη, προκειµένου να εξαγάγει χρήσιµα διδάγµατα και να θέσει έπειτα σε 
εφαρµογή τα στοιχεία που αξίζει να αναπαραχθούν, 

• συνιστά στην Επιτροπή να εµπνευσθεί από τα στοιχεία που περιέχονται στις διάφορες 
γνωµοδοτήσεις που παρατίθενται κατωτέρω, για να διατυπώσει µια µακροπρόθεσµη 
κατευθυντήρια γραµµή που θα παρέχει συνεκτικές λύσεις για τις ΜΜΕ, ιδίως µε την 
ανάπτυξη καταστατικού «ευρωπαϊκής ΜΜΕ». 

 
− Επικοινωνία:  κα Imola Bedő 
 Τηλ.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@eesc.europa.eu) 
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• Ταµείο Συνοχής (κωδικοποιηµένη έκδοση) 
 
– Γενικός εισηγητής : M. GRASSO (∆ιάφορες δραστηριότητες – IT) 
 
– Αναφορές: COM(2006)5 τελικό – 2003/0129 (AVC) – CESE 743/2006 
 
– Κύρια σηµεία:  
 
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επιβεβαιώνει την άποψη, που έχει επανειληµµένως 
διατυπωθεί, σύµφωνα µε την οποία η κωδικοποίηση του κοινοτικού κανονισµού συµβάλλει στην 
προσέγγιση του Ευρωπαίου πολίτη µε τα Όργανα της ΕΕ. Αυτό είµαι ακόµη πιο σηµαντικό στην 
περίπτωση της πολιτικής συνοχής, τοµέα πρωταρχικής σηµασίας για την κοινοτική οικοδόµηση. 

 
− Επικοινωνία: κ. Roberto Pietrasanta  
 Τηλ.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 
• ∆ηµόσιες υπηρεσίες – επιβατικές µεταφορές 
 
– Εισηγητής: κ. LEVAUX (Εργοδότες – FR) 
– Συνεισηγητής: κ. OTT (Μισθωτοί – DE) 
 
– Αναφορές: COM(2005)319 τελικό – 2000/0212 COD – CESE 734/2006 
 
– Κύρια σηµεία:  
 
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση κανονισµού για τις δηµόσιες 
επιβατικές σιδηροδροµικές και οδικές µεταφορές που υπέβαλε η Επιτροπή αντιπροσωπεύει µια βελτίωση 
σε σύγκριση µε τις προηγούµενες εκδόσεις, όσον αφορά τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης. Ωστόσο, 
προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της νοµικής ασφάλειας θα έπρεπε να αποσαφηνιστούν περαιτέρω 
ορισµένα σηµεία: 
 

− συγκεκριµένη εφαρµογή της γεωγραφικής οριοθέτησης της δραστηριότητας δηµόσιων 
µεταφορών, καθώς και των ειδικών ρητρών µη στρέβλωσης του ανταγωνισµού σε περίπτωση 
απευθείας ανάθεσης σε τοπικό φορέα µε δηµόσια διαχείριση, 

 
− εξαίρεση από τις γενικές αρχές σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης για τις σιδηροδροµικές 

µεταφορές, που δεν φαίνεται να δικαιολογείται επαρκώς από άποψη δικαίου και θα έπρεπε 
τουλάχιστον να πλαισιώνεται καλύτερα, 

 
− επαναφορά στο πνεύµα της πρότασης κανονισµού του Φεβρουαρίου 20022, όσον αφορά την 

ποιότητα της υπηρεσίας και την τήρηση των κοινωνικών νοµοθεσιών, χωρίς να τίθεται υπό 
αµφισβήτηση η αρχή της επικουρικότητας, 

 
− διευκρίνιση όσον αφορά το καθεστώς αµοιβαιότητας κατά την µεταβατική περίοδο, 
 

                                                      
2  COM(2000) 7 τελικό – 2000/0212 (COD), που τροποποιήθηκε από το COM(2002) 107 τελικό. 
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− εφαρµογή του κανονισµού σε όλες τις συµβάσεις που αφορούν τις δηµόσιες µεταφορές (µαζί 
µε τους σιδηροδρόµους)και περιλαµβάνουν υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας (Υ∆Υ) ή 
εκχωρούν αποκλειστικό δικαίωµα. 

 
− Επικοινωνία: κα Anna Wagner 
 Τηλ.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail : anna.wagner@eesc.europa.eu) 
 
 
• Τόπος παροχής υπηρεσιών 
 
– Εισηγητής: M. METZLER (Intérêts divers – DE) 
 
– Αναφορές: COM(2005)334 final – 2003/0329 CNS – CESE 741/2006 
 
– Κύρια σηµεία:  
 
Η εξεταζόµενη πρόταση οδηγίας αποσκοπεί στην απλούστευση και την αποσαφήνιση ορισµένων 
κανόνων που σχετίζονται µε τον Φ.Π.Α για τον προσδιορισµό του τόπου παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι 
υπάρχει µεγάλη ενότητα να αποτελέσουν αφορµή αντιδικιών. Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει αυτή την πρωτοβουλία 
για την τροποποίηση της έκτης οδηγίας για τον Φ.Π.Α. Πρόκειται για ένα θετικό βήµα προστίµου 
παγίωση της διαδικασίας της Λισαβόνας και την υλοποίηση των στόχων που προβλέπονται στην οδηγία 
για την εσωτερική αγορά. 

 
Από την άλλη πλευρά, θεωρείται σκόπιµο να καλυφθούν τα κενά (π.χ. µε την εφαρµογή ενός συστήµατος 
που επιτρέπει την αποτελεσµατικότερη συλλογή του Φ.Π.Α, µε την κατάργηση της άνισης µεταχείριση 
πολιτών/καταναλωτών, την παύση των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού, την άρση της σύγχυσης σε ό,τι 
αφορά τις διάφορες έννοιες).  
 
− Επικοινωνία: κα Imola Bedő  
 Τηλ.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
• «Φορολογικές ατέλειες µικροδεµάτων» 
 
– Εισηγήτρια: M. DANUSĒVIČS (Activités diverses – LV) 
 
– Αναφορές: COM(2006)12 τελικό – CESE 733/2006 
 
− Επικοινωνία:  κ. João Pereira dos Santos  
 Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 
3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
• ∆ιαφύλαξη της βιοποικιλότητας 
 
– Εισηγητής: M. RIBBE (Activités diverses – DE) 
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– Αναφορές: Avis exploratoire – CESE 752/2006 
 
– Κύρια σηµεία:  

 
Η βιοποικιλότητα αποτελεί τη βάση και την εγγύηση για την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη µας. Εποµένως, 
ο άνθρωπος οφείλει να επιδιώκει τη διατήρηση της σταθερότητας των οικοσυστηµάτων, διασφαλίζοντας 
κατά αυτόν τον τρόπο και το δικό του οικονοµικό συµφέρον. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας 
επιβάλλεται, ωστόσο, και ως ευθύνη του ανθρώπου έναντι της δηµιουργίας. Η προστασία της 
βιοποικιλότητας δεν αποτελεί εποµένως «πολυτέλεια» που µπορούµε, εάν θέλουµε, να την 
διασφαλίσουµε ή όχι. 

 
Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει το γεγονός ότι όλα τα ευρωπαϊκά όργανα αλλά και τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ως συµβαλλόµενα µέρη της συνθήκης για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας, ανέλαβαν τη 
δέσµευση όχι µόνο να αναχαιτίσουν την αρνητική αυτή τάση, αλλά και να την αντιστρέψουν. Ωστόσο, το 
χάσµα ανάµεσα στις φιλοδοξίες και στην πραγµατικότητα είναι τεράστιο: Ο δηµόσιος τοµέας δεν διέθεσε 
έως σήµερα τις πιστώσεις που θα µπορούσε να αναµένει κανείς από τον τοµέα αυτό για την προστασία 
της βιοποικιλότητας. Ενώ ο δηµόσιος τοµέας θα έπρεπε να λειτουργεί υποδειγµατικά όσον αφορά στη 
βιοποικιλότητα, συντελεί συχνά µε τις αποφάσεις σχεδιασµού του και τα προγράµµατα προώθησης που 
υιοθετεί, στην επιδείνωση της κατάστασης. Σ' αυτό προστίθεται και το γεγονός ότι οι µεγαλύτερες 
περικοπές πιστώσεων για την οικονοµική περίοδο 2007-2013 θα πραγµατοποιηθούν ακριβώς στις 
ευρωπαϊκές πολιτικές οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την προστασία της βιοποικιλότητας. 

 
Απαιτούνται περισσότερα πρακτικά παραδείγµατα και πρότυπα σχέδια, απαιτούνται περισσότερα µέτρα 
που να συντελούν στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για το νόηµα και την αξία του φυσικού 
τοπίου και της βιοποικιλότητας γενικά και απαιτείται η δραστηριοποίηση προσωπικοτήτων που χαίρουν 
ιδιαίτερης δηµοσιότητας. Ουσιαστικά, πρόκειται για τη διατήρηση της βάσης στην οποία στηρίζεται η 
ανθρώπινη ζωή. 

 
− Επικοινωνία: κα Annika Korzinek  
 Τηλ.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
• Επανεξέταση της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη 
 
– Εισηγητής: κ. RIBBE (∆ιάφορες δραστηριόττες – DE) 
– Συνεισηγητής: κ. DERRUINE (GRII-BE) 
 
– Αναφορές: COM(2005)658 τελικό – CESE 736/2006 
 
– Κύρια σηµεία:  
 
Η ΕΟΚΕ έχει τονίσει επανειληµµένα την υψηλή σηµασία που έχει η αειφόρος ανάπτυξη για το µέλλον 
της Ευρώπης και τη γενικότερη εξέλιξη, και επικροτεί συνεπώς το «πλαίσιο δράσης» µε το οποίο η 
Επιτροπή πραγµατεύεται το θέµα αυτό. Εκφράζει όµως τη λύπη της για το γεγονός ότι αυτό που 
επιτυγχάνεται µε την ανακοίνωση δεν είναι η προαγωγή µιας πολιτικής για την αειφόρο ανάπτυξη αλλά η 
απόδειξη ότι η διαδικασία φαίνεται ότι µάλλον έχει καθηλωθεί σήµερα. 
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H EOKE σηµειώνει ότι οι διασυνδέσεις της στρατηγικής της Λισαβόνας µε τη στρατηγική για την 
αειφόρο ανάπτυξη είναι συγκεχυµένες. Για να µπορούν να γίνουν κατανοητές από τους πολίτες, πρέπει 
οπωσδήποτε να καταβληθούν προσπάθειες στο χώρο της πληροφόρησης και της συνεκτικότητας. Πρέπει 
να αναθεωρηθεί το µέσο των αναλύσεων αντίκτυπου, έτσι ώστε παράλληλα µε την οικονοµική διάσταση 
να συνεκτιµώνται και οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Η έρευνα και καινοτοµία που 
προωθούνται στο πλαίσιο της Λισαβόνας πρέπει να υποστηρίζουν άµεσα την αειφόρο ανάπτυξη. Μια 
στρατηγική περιγράφει κανονικά την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την υλοποίηση των στόχων 
που τίθενται. Η έλλειψη στόχων πρέπει κατ' ανάγκην να οδηγήσει σε ελλείψεις κατά τον ορισµό των 
µέσων. Αυτή είναι µια αποφασιστικής σηµασίας έλλειψη στην ανακοίνωση. Όταν κανείς δεν γνωρίζει 
ακριβώς που θέλει να φτάσει, δεν µπορεί βεβαίως να ορίσει µε ποιο τρόπο θα φτάσει εκεί. 

 
Από την πλευρά της, η ΕΟΚΕ δηλώνει ότι έχει την πρόθεση να συµβάλει στη συζήτηση καταρτίζοντας 
σταδιακά µια βάση δεδοµένων που θα επιτρέπει τη διάδοση των καλύτερων πρακτικών, σχολιάζοντας τα 
εµπόδια που συναντούν οι διάφοροι παράγοντες στην πράξη, µε τρόπο που να ενδυναµώνει την 
εµπειρογνωµοσύνη στην οποία θα µπορούν να στηριχθούν η Επιτροπή και ενδιαφερόµενες πλευρές. 

 
− Επικοινωνία: κα Annika Korzinek  
 Τηλ.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
• Πρόγραµµα δράσης για τη βιοµάζα (ανακοίνωση) 
 
– Εισηγητής: M. VOSS (∆ιάφορες δραστηριότητες – DE) 
 
– Αναφορές: COM(2005)628 τελικό – CESE 747/2006 
 
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υποστηρίζει ανεπιφύλακτα το σχέδιο δράσης για τη 
βιοµάζα, σκοπός του οποίου είναι να αυξηθεί στην Ε.Ε. το ποσοστό χρήσης ανανεώσιµων πηγών 
ενεργείας στο 12% της συνολικής χρήσης έως το 2010. Ουσιαστική προϋπόθεση για την προαγωγή της 
µετάβασης των γεωργών στην παραγωγή πηγών ενεργείας είναι η άσκηση µιας συντονισµένης 
γεωργικής, διαρθρωτικής, περιφερειακής και ενεργειακής πολιτικής, η οποία να περιλαµβάνει µέτρα που 
αφορούν στο εµπόριο (µέσα για την ειδική πρόσβαση στην αγορά στα πλαίσια των συµβάσεων του ΠΟΕ) 
και τη φορολογία (εναρµόνιση των νοµοθετικών διατάξεων που ισχύουν στα κράτη-µέλη για την 
εφαρµογή µειωµένου συντελεστή Φ.Π.Α για τη χρήση ανανεώσιµων ειδών ενέργειες για θέρµανση και 
ψύξη). Πέραν αυτού, το ποσοστό των πόρων από τα διαρθρωτικά ταµεία της Ε.Ε. που επενδύονται στο 
χώρο της βιοµάζας και σε άλλα είδη ανανεώσιµης ενέργειας θα πρέπει να αυξηθεί, για να φτάσει στα 
τέλη της περιόδου προγραµµατισµού 2013 το 10% του µέσου όρου των διαρθρωτικών πόρων των 
κρατών µελών. Βραχυπρόθεσµα, υπάρχουν δυνατότητες δράσης στα πλαίσια της ΚΑΠ σε σχέση µε την 
προσαρµογή των πριµοδοτήσεων για τα ενεργειακά φυτά. Τονίζεται η αναγκαιότητα δεσµευτικών 
σχεδίων δράσης για τη βιοµάζα για την ανάπτυξη του δυναµικού των κρατών µελών. Η ΕΟΚΕ προτείνει 
την περιγραφή των απαιτήσεων για την ασφαλή πιστοποίηση της προέλευσης προϊόντων. Επιδοκιµάζει 
δε την άποψη της Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία για τη διενέργεια και τα ορυκτά καύσιµα ισχύουν τα 
ίδια πρότυπα εκποµπών. Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της ενιαίας εφαρµογής σε πανευρωπαϊκή κλίµακα των 
αποδεδειγµένης αξίας µέτρων για την εισαγωγή προϊόντων στην αγορά, µε στόχο να καταστεί 
ανταγωνιστική η βιοµάζα. 

 
− Επικοινωνία: M. Siegfried Jantscher  
 Τηλ.: 00 32 2 546 97 94  – e-mail : siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
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• Θεµατική στρατηγική – ποιότητα του αέρα  
 
– Εισηγητής: κ. LEVAUX (Εργοδότες – FR) 
 
– Αναφορές: COM(2005)447 τελικό – 2005/0183 (COD)– CESE 750/2006  
 
– Κύρια σηµεία:  
 
H ΕΟΚΕ υποστηρίζει σαφώς τους γενικούς στόχους της θεµατικής στρατηγικής για την ατµοσφαιρική 
ρύπανση και την πρόταση οδηγίας που αποτελεί την νοµοθετική της µεταφορά. 

 
Σε ό,τι αφορά την θεµατική στρατηγική η οποία δεν είναι δυνατόν να διαχωριστεί από την νοµοθετική 
πρόταση, όπως αναφέρεται ρητά στο σηµείο 4.1.1 της στρατηγικής, η ΕΟΚΕ: 
 

− συµφωνεί απόλυτα µε την πρόθεση να ενσωµατωθούν κατά τρόπο εγκάρσιο οι στόχοι που 
έχουν τεθεί για την ποιότητα του αέρα στις άλλες κοινοτικές πολιτικές. 

 
Σε ό,τι αφορά την πρόταση οδηγίας, η ΕΟΚΕ: 
 

− προτείνει να µετατεθούν οι ηµεροµηνίες που επελέγησαν για τη συµµόρφωση προς τις 
υποχρεώσεις της οδηγίας, από το 2015 στο 2020 για τα ανώτατα όρια συγκέντρωσης ΑΣ2,5 
και από το 2020 στο 2025 για τη µείωση της εκθέσεως του ανθρώπου, λόγω του χρόνου που 
απαιτείται για την ολοκλήρωση της νοµοθετικής διαδικασίας και των προθεσµιών που είναι 
απαραίτητες για την θέση σε λειτουργία των σταθµών µέτρησης στα κράτη µέλη, καθώς και 
λόγω του κόστους των αναγκαίων επενδύσεων· 

− φρονεί ότι θα ήταν χρήσιµο να προβλεφθεί µεταβατική περίοδος κατά την οποία τα κράτη 
µέλη θα µπορούσαν να προσεγγίσουν τις επιδιωκόµενες τιµές για τη συγκέντρωση, πριν 
καθορισθούν υποχρεωτικά ανώτατα όρια· 

− ζητεί τα λεπτά σωµατίδια που έχουν φυσική προέλευση να εξαιρεθούν του πεδίου εφαρµογής 
της οδηγίας. 

 
− Επικοινωνία: κα Annika Korzinek  
 Τηλ.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
• Αξιολόγηση των πληµµυρών 
 
– Εισηγητής: κα SÁNCHEZ (Εργαζόµενοι – ES) 
 
– Αναφορές: COM(2003)15 τελικό/2 – 2006/0005 COD – CESE 737/2006 
 
− Επικοινωνία: κα Yvette Azzopardi  
 Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
• Εναλλακτικά καύσιµα – οδοκές µεταφορές  
 
– Εισηγητής: κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες – IT) 
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– Αναφορές: (Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας) – CESE 748/2006 
 
– Κύρια σηµεία:  
 
Ο στόχος που τέθηκε από την Ευρωπαϊκή Συνέλευση το Νοέµβριο του 2001 – ήτοι, 20% εναλλακτικά 
καύσιµα έως το 2020 – εδράζεται σε δύο ήδη παγιωµένες τεχνολογίες/προϊόντα, δηλαδή στα βιοκαύσιµα 
και στο φυσικό αέριο, και σε µια ελπιδοφόρα εξέλιξη που αφορά το υδρογόνο και τις στήλες καύσιµου.  

 
Τα βιοκαύσιµα αποφέρουν περιβαλλοντικά οφέλη διότι κατά κανόνα έχουν σαφώς πιο περιορισµένες 
επιδράσεις στο κλίµα· και στην ιδανική µάλιστα περίπτωση δεν έχουν κανέναν αντίκτυπο για το κλίµα. 
Επιπλέον, υπάρχει µια πραγµατική πιθανότητα αύξησης, ή τουλάχιστον µη περαιτέρω απώλειας, των 
θέσεων απασχόλησης στο γεωργικό τοµέα. Συνεπώς, η ΕΟΚΕ επικροτεί θερµά την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για  το σχέδιο δράσης για τη βιοµάζα, που προτείνει µια νέα πρωτοβουλία για την προώθηση 
της παραγωγής βιοκαύσιµων. Εντούτοις, µια πολύ µεγάλη αύξηση της χρήσης βιοκαυσίµων πρέπει να 
εκτιµηθεί υπό το φως των παράπλευρων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι είναι σκόπιµη η προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου για την κίνηση 
οχηµάτων ως εναλλακτική για το πετρέλαιο, έως ότου αναπτυχθεί η τεχνολογία του υδρογόνου. Τα µέτρα 
που έχουν υιοθετηθεί µέχρι σήµερα δεν επαρκούν για τη διάδοση του φυσικού αερίου ως καυσίµου 
αυτοκινήτων. Τα σηµερινά εµπόδια στη διάδοση των οχηµάτων που κινούνται µε φυσικό αέριο 
οφείλονται κυρίως στο ανεπαρκές και µη ενιαίο δίκτυο διανοµής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη 
µέλη πρέπει να πρωτοστατήσουν δίνοντας το θετικό παράδειγµα κατά την αγορά των υπηρεσιακών τους 
οχηµάτων. Η ΕΟΚΕ συνιστά την έγκριση δεσµευτικών µέτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν τυχόν 
κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για τα βιοκαύσιµα, που προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί το 2006, 
καταδειχθεί ότι η δράση των κρατών µελών δεν υπήρξε επαρκής για την επίτευξη των προσδοκώµενων 
στόχων όσον αφορά τόσο τα βιοκαύσιµα όσο και το φυσικό αέριο. 

 
Το υδρογόνο φαίνεται να είναι η ορθή απάντηση, απαιτείται, όµως, περισσότερη Ε&Α για να επιτευχθεί 
µια ασφαλής και αποτελεσµατική "οικονοµία υδρογόνου". Οι µακροπρόθεσµες εναλλακτικές λύσεις 
όπως το υδρογόνο αποτελούν αντικείµενο αναπτυξιακών προσπαθειών: µε άλλα λόγια, τα βιοκαύσιµα 
και το φυσικό αέριο συνιστούν γέφυρα για το βιώσιµο µίγµα καυσίµων του 2020 και µετά. 

 
− Επικοινωνία: κ. Siegfried Jantscher  
 Τηλ.: 00 32 2 546 97 94  – e-mail : siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
• Καθαρά οχήµατα οδικών µεταφορών 
 
– Εισηγητής: κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες – IT) 
 
– Αναφορές: COM(2005)634 τελικό – 2005/0283 COD – CESE 735/2006 
 
− Επικοινωνία: κ. Siegfried Jantscher  
 Τηλ.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail : siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
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4. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
 
• Στρατηγική σχετικά µε την ψυχική υγεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
– Εισηγητής: ο κ. BEDOSSA (∆ιαφόρων ∆ραστηριοτήτων – FR) 
 
– Αναφορές: COM(2005)484 τελικό – CESE 739/2006 
 
– Κύρια σηµεία :  
 
Η ΕΟΚΕ στηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την προοπτική ανάπτυξης µιας ολοκληρωµένης 
ευρωπαϊκής στρατηγικής ψυχικής υγείας. Η σηµασία της ψυχικής υγείας για την Ευρώπη αποτελεί 
αναµφισβήτητη διαπίστωση· ως εκ τούτου, απαιτείται να εφαρµοσθεί µια κατάλληλη στρατηγική. Η 
ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι αυτή η στρατηγική θα πρέπει: 
 
− να περιλαµβάνει διάφορες παραµέτρους, όπως: 

• η βελτίωση της ενηµέρωσης σχετικά µε την υγεία· 
• η καλύτερη αντιµετώπιση των απειλών κατά της υγείας· 
• η µείωση των ανισοτήτων στον τοµέα της υγείας· 
• η διασφάλιση υψηλού επιπέδου κοινωνικής προστασίας και καλής υγείας διαµέσου µιας 

διατοµεακής στρατηγικής. 
 
− να διαµορφώνει στόχους, όπως: 

• η προαγωγή της ψυχικής υγείας για όλους· 
• η περαιτέρω προβολή της σηµασίας της πρόληψης· 
• η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ασθενών· 
• η διαµόρφωση ενός συστήµατος ενηµέρωσης και ενός ερευνητικού προγράµµατος για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
− να διατυπώνει συστάσεις, όσον αφορά κυρίως τα εξής : 

• την κατάρτιση δοκιµαστικού σχεδίου µε στόχο τη δηµιουργία περιφερειακών δικτύων 
ενηµέρωσης µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων φορέων· 

• την προώθηση της προσπάθειας αποϊδρυµατοποίησης προκειµένου να χρησιµοποιούνται 
καλύτερα οι διαθέσιµοι πόροι. 

 
− να καθορίζει καταλληλότερες ακολουθητέες πρακτικές για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και 

για την προστασία των δικαιωµάτων των ψυχικά ασθενών που θα ήταν σκόπιµο συµπεριληφθούν στα 
καθήκοντα του Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
− Επικοινωνία: κα Anna Redstedt 
 Τηλ.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail : anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
• ∆ιάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας 
 
– Εισηγητής: ο κ. CASSIDY (Εργοδότες – UK) 
 
– Αναφορές: COM(2005) 457 τελικό 2005/0194 (COD) – CESE 730/2006 
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– Κύρια σηµεία:  
 
Σκοπός του σχεδίου οδηγίας είναι να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία πυροτεχνικών προϊόντων 
στην Ε.Ε., να βελτιωθεί η ασφάλεια των καταναλωτών και των επαγγελµατιών και να εναρµονισθούν οι 
κανόνες ασφαλείας που ισχύουν σε όλα τα κράτη-µέλη. 

 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει γενικά την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής, αλλά διατυπώνει τις ακόλουθες 
συστάσεις. 

 
• Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει ως ενδεχόµενο την πρόβλεψη µεγαλύτερης προθεσµίας για τη 

µεταφορά των διατάξεων στην εθνική νοµοθεσία. 
 

• Η ευθύνη για τις δοκιµές και για τη σήµανση CE θα πρέπει να βαρύνει τον κατασκευαστή, ο δε 
εισαγωγέας θα πρέπει να έχει τη δευτερεύουσα ευθύνη.  

 
• Το σύστηµα RAPEX θα µπορούσε επίσης να χρησιµοποιηθεί ως προσωρινό µέτρο, µέχρι να τεθεί 

σε ισχύ η οδηγία. 
 

• Οι συσκευές πυροτεχνίας για αυτοκίνητα θα πρέπει να καλύπτονται από κανονισµό της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Ευρώπη (UN/ECE) βάσει της συµφωνίας του 1958 
(Οµάδα Εργασίας 29, Γενεύη) και όχι από πρότυπο. 

 
• Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι, για τα είδη πυροτεχνίας για αυτοκίνητα, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι 

διατεθειµένη να δεχθεί κάποιο είδος έγκρισης τύπου. 
 

− Επικοινωνία: κ. Václav Navrátil  
 Τηλ.: 00 32 2 546 82 33 – e-mail : vaclav.navratil@eesc.europa.eu) 
 
• Σουλφονικά υπερφθοροοκτάνια  
 
– Εισηγητής: κ. SEARS (GRI-UK) 
 
– Αναφορές: COM(2005)618 τελικό – 2005/0244 COD – CESE 731/2006 
 
– Κύρια σηµεία:  
 

Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι οι παρεκκλίσεις πρέπει να επανεξετάζονται ανά περίπτωση 
από την Επιτροπή, µε βάση γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Επιτροπής για την Υγεία και τους 
Περιβαλλοντικούς Κινδύνους (ΕΕΥΠΚ). 
 
Η χρονική στιγµή των αξιολογήσεων αντικτύπου ή κινδύνων πρέπει να συντρέχει µε την αυξηµένη 
ζήτηση για την αξιολόγηση χηµικών κινδύνων στα πλαίσια του προγράµµατος REACH.  

 
− Επικοινωνία: κα Magdalena Bêlařová-Carabin  
 Τηλ.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail : magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
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• Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
 
– Εισηγητής: κ. BRAGHIN (Εργοδότες – IT) 
 
– Αναφορές: COM(2005)681 τελικό – 2005/0263 (COD) – CESE 732/2006 
 
– Κύρια σηµεία:  
 

Η παρούσα πρόταση τροποποιεί την οδηγία 93/42/ΕΟΚ CEE µε σκοπό να διευκρινιστούν ορισµένες 
ήδη ισχύουσες απαιτήσεις, αλλά και να διαµορφωθεί νοµική βάση για προγραµµατισµένες 
πρωτοβουλίες. Για την ένα΄ρµόνιση του κειµένου των οδηγιών πλαίσιο για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, τροποποιείται, επίσης, η οδηγία 90/385/CEE για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των 
κρατών µελών σχετικά µε τα ενεργά εµφυτεύσιµα ιατρικά βοηθήµατα . 

 
Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής. Εντούτοις, διατυπώνει µια σειρά απτών υποδείξεων για να 
διευκολύνει την υλοποίηση των στόχων της ασφάλειας δικαίου, της σαφήνειας, της απλούστευσης και της 
προστασίας της υγείας. 
 
− Επικοινωνία: κα Magdalena Bêlařová-Carabin  
 Τηλ.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail : magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
 
 
5. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
• Κατευθυντήριες γραµµές των πολιτικών απασχόλησης  
 
– Εισηγητής: κ. GREIF (Εργοδότες – FR) 
 
– Αναφορές: COM(2006)32 τελικό – 2006/0010 CNS – CESE 746/2006 
 
– Κύρια σηµεία :  
 
Η ΕΟΚΕ έχει ήδη εκφράσει την ικανοποίησή της για τις κατευθυντήριες γραµµές 2005-2008 µε την νέα 
ολοκληρωµένη προσέγγιση καθώς και τον πολυετή νέο κύκλο διακυβέρνησης. Η επιτυχία του 
εγχειρήµατος εξαρτάται πρωτίστως από το εάν τα κράτη µέλη λαµβάνουν στα σοβαρά τις δεσµεύσεις 
τους και από την πρακτική εφαρµογή των προτεραιοτήτων που έχουν συµφωνηθεί, µε τη συµµετοχή των 
εθνικών κοινοβουλίων, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. 
 
∆υστυχώς, σε πολλά κράτη µέλη υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις βελτίωσης όσον αφορά την κατάσταση 
της αγοράς εργασίας και την δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης.  
 
Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της λήψης αποτελεσµατικότερων µέτρων, τα οποία προωθούν την ανάκαµψη της 
οικονοµίας, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων επενδύσεων, σέβονται τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις των εργαζόµενων, ενισχύουν πραγµατικά τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και των 
ενδιαφερόµενων κοινωνικών φορέων και έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τα 
χρονοδιαγράµµατα και τις ευθύνες. Η συµµετοχική δηµοκρατία πρέπει να ενσωµατωθεί µε τον 
κατάλληλο τρόπο στην κατάρτιση και την εφαρµογή των εθνικών µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων και 
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στις διαδικασίες των κατευθυντηρίων γραµµών για την πολιτική απασχόλησης. Από αυτό θα εξαρτηθεί 
σε µεγάλο βαθµό ο πυλώνας για την πολιτική απασχόλησης της διαδικασίας της Λισσαβόνας. 
 
− Επικοινωνία: Mr Alan Hick 
 Τηλ.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@eesc.europa.eu) 
 
• Flexicurity (ευέλικτη ασφάλεια): η περίπτωση της ∆ανίας 
− Εισηγήτρια: κα VIUM (∆ιάφορες δραστηριότητες – DK) 
− Αναφορές: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 740/2006 
 
− Κύρια σηµεία :  
 
Το δανικό σχήµα της Flexicurity φαίνεται να αποτελεί ένα υπόδειγµα για τον τρόπο µε τον οποίο 
µπορούν να επιτευχθούν µε κοινωνικά ισορροπηµένο τρόπο οικονοµική ανάπτυξη, υψηλή απασχόληση 
και υγιής δηµόσια οικονοµία.  

 
Το δανικό σύστηµα flexicurity προσφέρει ασφάλεια, µέσω ενός υψηλού ηµερήσιου επιδόµατος ανεργίας, 
και ευελιξία  µέσω της ελευθερίας των απολύσεων. Επίσης, δίνεται έµφαση στην άσκηση µιας 
ενεργητικής πολιτικής στο χώρο της αγοράς εργασίας.  

 
Η δανική flexicurity δεν µπορεί να εξετασθεί παρά µόνο µέσα στα πλαίσια του κράτους πρόνοιας και µε 
ένα ισχυρό οργανωτικό σύστηµα. Αυτό ισχύει για την καίρια θέση που κατέχουν οι κοινωνικοί εταίροι 
σχετικά µε τη λήψη πολιτικών αποφάσεων και την εφαρµογή των πολιτικών για την αγορά εργασίας και 
για την εκπαίδευση, για το εκτεταµένο σύστηµα ευηµερίας που χρηµατοδοτείται από το κράτος και για το 
επίπεδο δεξιοτήτων του πληθυσµού  

 
Το δανικό σύστηµα της flexicurity υποστηρίζεται από ένα συνδυασµό µακροοικονοµικών πολιτικών που 
προάγουν την ανάπτυξη και την απασχόληση. Τα υψηλά φορολογικά έσοδα αποτελούν απαραίτητη 
προϋπόθεση για το δανικό σύστηµα. 

 
Αν εξετάσει κανείς τη δανική flexicurity σε συνάρτηση µε την Ευρώπη, διαπιστώνει ότι δεν µπορεί να 
µεταφερθεί αυτούσια σε άλλες χώρες εξαιτίας των διαφορών στις πολιτισµικές, διαρθρωτικές και 
οικονοµικές συνθήκες. Ως πολιτική στρατηγική, ορισµένα γενικά στοιχεία είναι δυνατόν να συγκριθούν 
µε εκείνα άλλων κρατών µελών. Ιδίως στις περιπτώσεις που το κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή το σύνολο 
των κανόνων, των δικτύων και της εµπιστοσύνης µεταξύ των ατόµων και των οργανώσεων έχει 
αναπτυχθεί προς την ίδια κατεύθυνση, όπως το δανικό µε τις παραδόσεις συνεργασίας µεταξύ 
κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων και της βούλησης για αλλαγές µεταξύ των πολιτών.  
 
− Επικοινωνία: ο κ. Gilbert Bros 
 Τηλ.: 00 32 2 546 93 58 - e-mail : gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 
 
 
• Βασικές ικανότητες για τη δια βίου µάθηση 
 
– Εισηγήτρια: κα HERCZOG (∆ιάφορες δραστηριότητες – HU) 
 
– Αναφορές: COM(2005)548 τελικό – 2005/0221 (COD) – CESE 754/2006 
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– Κύρια σηµεία:  
 
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επικροτεί ανεπιφύλακτα τις συστάσεις της Επιτροπής 
σχετικά µε τις βασικές ικανότητες για τη δια βίου µάθηση οι οποίες συµφωνούν απόλυτα µε τη 
στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία στοχεύει στη δηµιουργία µιας κοινωνίας οποία βασίζεται στη γνώση, 
καθώς και µε τους γενικούς προσανατολισµούς της πολιτικής απασχόλησης για την περίοδο 2005-2008. 
 
Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι η πρόταση δύναται - εάν εφαρµοστεί – να αµβλύνει τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζονται σήµερα στην αγορά εργασίας. 

 
Μολονότι επικροτεί τους στόχους της πρόταση στο σύνολό τους, η ΕΟΚΕ ωστόσο κρίνει ότι είναι 
απόλυτα απαραίτητο οι νέοι που εγκαταλείπουν πρόωρα το εκπαιδευτικό σύστηµα να έχουν τη 
δυνατότητα να βοηθούνται ώστε στο πλαίσιο άτυπων συστηµάτων κατάρτισης να αφοµοιώνουν τις 
βασικές ικανότητες που αναφέρονται στην πρόταση. 

 
Με δεδοµένη τη γήρανση του πληθυσµού, είναι απαραίτητο να επιµηκυνθεί ο ενεργός βίος των 
ηλικιωµένων εργαζόµενων. Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ, κρίνει επίσης, ότι είναι απόλυτα σηµαντικό οι πιο 
ώριµοι εργαζόµενοι στα κράτη µέλη να έχουν και αυτοί την δυνατότητα να αποκτούν τις ικανότητες που 
δεν διαθέτουν και τα κράτη µέλη να δηµιουργήσουν υποδοµές εκπαίδευσης και κατάρτισης οι οποίες να 
καθιστούν δυνατή την διατήρηση και ανάπτυξη των ικανοτήτων που έχουν ήδη αποκτηθεί. 

 
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο που διαδραµατίζουν οι κοινωνικοί εταίροι, οι οποίοι είναι βασικοί 
συντελεστές της αγοράς εργασίας, όσον αφορά την υλοποίηση και παρακολούθηση των στόχων που 
τίθενται.  

 
Εξάλλου, η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ µιας ενεργότερης συµµετοχής των µη κυβερνητικών οργανώσεων στο 
σύνολο της διαδικασίας και συνιστά την ενίσχυση του διαλόγου µε τη κοινωνία των πολιτών. 

 
Εν όψει της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της υλοποίησης των στόχων, είναι θεµελιώδες να 
υπάρχουν αξιόπιστα στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε την δια βίου εκπαίδευση και την κατάρτιση.  
 
− Επικοινωνία: κα Ewa Kaniewska  
 Τηλ.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 
 
6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
• Η κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών στα ∆υτικά Βαλκάνια 
 
– Εισηγητής: ο κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ (ΟΜ.I-EL) 
 
– Αναφορές: διερευνητική γνωµοδότηση – CESE 751/2006 
 
– Κύρια σηµεία:  
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Μολονότι η ΕΕ έχασε σηµαντικό µέρος της αξιοπιστίας της στα ∆υτικά Βαλκάνια κατά τη δεκαετία του 
1990, καλείται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών στην περιοχή. 

 
Η πολιτική αστάθεια, η διαφθορά και η έλλειψη επενδύσεων καθηλώνουν την οικονοµική ανάπτυξη. 

 
Η ΕΟΚΕ δηλώνει ότι είναι διατεθειµένη να υποστηρίξει την ανάπτυξη δικτύων της οργανωµένες κρέµες 
των πολιτών στην περιοχή και να προβεί στη σύσταση µικτών συµβουλευτικών επιτροπών µε τις 
διάφορες χώρες. 

 
Η ΕΟΚΕ καλεί την ευρωπαϊκή επιτροπή να διπλασιάσει τις προσπάθειες που καταβάλλει, ιδιαίτερα τις 
οικονοµικές, για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στα ανατολικά Βαλκάνια, και να 
εξασφαλίσει έναν καλύτερο συντονισµό µεταξύ των διαφόρων οργανισµών και θεσµών της Ε.Ε. που 
δρουν στο χώρο αυτό. 

 
Η ΕΟΚΕ καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής να συνεκτιµήσουν καλύτερα τις θέσεις των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 

 
− Επικοινωνία: κ. Loïc Defaye  
 Τηλ.: 00 32 2 546 83 57 – e-mail : loïc.defaye@eesc.europa.eu) 
 
• Μία απαραίτητη προτεραιότητα στην Αφρική: η άποψη της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών» 
 
– Εισηγητής: κ. BEDOSSA (∆ιάφορες δραστηριότητες – IT) 
 
– Αναφορές: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 753/2006 
 
– Κύρια σηµεία:  
 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τις γενικές αρχές της στρατηγικής της ΕΕ για τη Αφρική, που υιοθέτησε η 
Επιτροπή το 2005, και επικροτεί το φιλόδοξο και εκτενές υπό εξέταση έγγραφο. 

 
Ωστόσο, δεδοµένου ότι ο αριθµός των υποσχέσεων που δόθηκαν στον παρελθόν για την Αφρική και που 
δεν τηρήθηκαν είναι µεγάλος, η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση για σωφροσύνη : η πρώτη υπηρεσία που 
µπορεί να προσφέρει η Ευρώπη στην ήπειρο αυτή είναι να τηρήσει τις νέες υποσχέσεις της. 

 
Η ΕΟΚΕ εντοπίζει δυο βασικούς τοµείς στους οποίους οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
µπορούν να συµβάλουν σηµαντικά : διακυβέρνηση, σύµφωνα µε µία σαφώς καθορισµένη "συγγραφή 
υποχρεώσεων", και η καταπολέµηση του AIDS. 

 
Στους δυο αυτές περιπτώσεις, η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση για συνεχή κινητοποίηση των βασικών 
διεθνών συντελεστών του τοµέα της ανάπτυξης καθώς και για διευκόλυνση της πρόσβασης στην 
κοινοτική χρηµατοδότηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στους 
τοµείς αυτούς. 

 
− Επικοινωνία: κ. Loïc Defaye 
 Τηλ.: 00 32 2 546 83 57 – e-mail : loïc.defaye@eesc.europa.eu) 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

∆ελτίο 06.06.2006 - EL - PE 369.015 

76 

 
 
• "Εξωτερική δράση της ΕΕ: ο ρόλος της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών " 
 
– Εισηγητής:  ο κ. ΚΟΡΥΦΙ∆ΗΣ (Μισθωτοί – EL) 
 
– Αναφορές: (γνωµοδότηση πρωτοβουλίας) – CESE 744/2006 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
Στόχος της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας είναι να προσδιορίσει το νέο ρόλο της ΕΟΚΕ και γενικότερα 
της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στον τοµέα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, 
συµπεριλαµβανοµένης της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ). 
 
Η παρούσα γνωµοδότηση είναι αποτέλεσµα µιας µακροχρόνιας θεωρητικής και επιτόπιας ανάλυσης 
καθώς και της εµπειρίας που αποκτήθηκε από την ΕΟΚΕ στις σχέσεις που διατηρεί µε συµβουλευτικά 
όργανα και συναφείς οργανισµούς της κοινωνίας των πολιτών στις υποψήφιες και τρίτες χώρες. 

 
Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι η παγκοσµιοποίηση, σε συνδυασµό µε τις εξελίξεις στις επιστήµες και στις 
τεχνολογίες-ιδιαίτερα εκείνες της πληροφορίας- θα πρέπει να εκφραστεί µε τη διαρθρωτική ενσωµάτωση 
στην κλασσική σχέση κράτους προς κράτος, της σχέσης κοινωνίας προς κοινωνία. 
 
Η ΕΟΚΕ ως βασικός εκφραστής της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στο ευρωπαϊκό επίπεδο, 
χρεώνεται µε έναν  τριπλό ρόλο:  

 
− το ρόλο της ενιαίας έκφρασης της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, σε θέµατα 

εξωτερικής δράσης, προς τα πολιτικά όργανα της Ένωσης, µέσω του δηµοκρατικού 
κεκτηµένου της και µιας διαδικασίας δηµιουργικού συµβιβασµού διαφορετικών 
συµφερόντων· 

− το ρόλο της ενεργού συµµετοχής της στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη των πολιτικών της 
Ένωσης, που σχετίζονται, επίσης, µε την εξωτερική της δράση και 

− τη διασφάλιση της παρακολούθησης των εξωτερικών πολιτικών που εφαρµόζει η ΕΕ και των 
οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεών τους. 

  
Η ΕΟΚΕ ζητά από τα πολιτικά όργανα της Ένωσης να υιοθετήσουν και να προωθήσουν µια µέθοδο 
συνεχούς διοργανικού διαλόγου. Μια µέθοδο, δηλαδή, που θα έχει ως στόχο:  

 
− τη διαφανή και έγκαιρη ενηµέρωση και την απόκτηση έγκυρης συλλογικής  γνώσης σε σχέση 

µε την εξωτερική δράση της Ένωσης και  
− την απόκτηση  ενιαίας και συνεκτικής αντίληψης για το τι, το γιατί και το πώς των σχετικών 

δράσεων, που προτείνεται ν’ αναπτυχθούν. 
 
− Επικοινωνία: κα Beatriz Porres  
 Τηλ.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail : beatriz.porresdemateo@eesc.europa.eu) 
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7. ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
• Πολιτική προστασία 
 
– Εισηγήτρια: κα SÁNCHEZ (Μισθωτοί – ES) 
 
– Αναφορές: COM(2006)29 τελικό – 2006/0009 CNS – CESE 738/2006 
 
− Επικοινωνία: δις Annika Korzinek  
 Τηλ.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
 
8.       ΕΡΕΥΝΑ 
 
• Αξιολόγηση των κοινοτικών ερευνητικών δραστηριοτήτων 
 
– Εισηγητής: κ. BRAGHIN (Εργοδότες – IT) 
 
– Αναφορές: COM(2005)387 τελικό – CESE 729/2006 
 
– Κύρια σηµεία:  
 
Κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2004, µια επιτροπή αξιολόγησης αποτελούµενη από δεκατρείς 
εµπειρογνώµονες υψηλού επιπέδου πραγµατοποίησε την πενταετή αξιολόγηση των κοινοτικών 
ερευνητικών δραστηριοτήτων για την περίοδο 1999-2003 όπως προβλέπεται από το 6ο πρόγραµµα- 
πλαίσιο. 
 

• Η ΕΟΚΕ εκτιµά και υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν κατά την τρίτη πενταετή 
αξιολόγηση και εύχεται οι συστάσεις να αποτελούν σταθερό σηµείο αναφοράς κατά την 
εφαρµογή των ΠΠ. 

 
• Η ΕΟΚΕ έχει επανειληµµένα ταχθεί υπέρ της ουσιαστικής αύξησης του προϋπολογισµού για 

την ευρωπαϊκή Ε&ΤΑ, και συνεπώς εκφράζει την λύπη της για την προβλεπόµενη µείωση του 
ποσού αυτού. 

 
• Η ΕΟΚΕ τονίζει τη σηµασία µιας ευρύτερης δέσµευσης του βιοµηχανικού τοµέα σε ό,τι 

αφορά την έρευνα και την καινοτόµο ανάπτυξη για την επίτευξη του στόχου του Συµβουλίου 
της Βαρκελώνης. 

 
• Η ΕΟΚΕ ζητεί να αναπτυχθούν τα κατάλληλα µέσα  για να ενθαρρυνθούν οι ιδιωτικές 

χρηµατοδοτήσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη. 
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• Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται τη θέση της επιτροπής αξιολόγησης ότι είναι αναγκαίο να δοθεί στους 

ερευνητές µεγαλύτερη αυτονοµία και ευθύνη. 
 
− Επικοινωνία: κ. Václav Navrátil  
 Τηλ.: 00 32 2 546 82 33 – e-mail : vaclav.navratil@eesc.europa.eu) 
 
 
 

________________________ 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 

 
Κατάλογος των ψηφισµάτων και των αποφάσεων  

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

 
 
 

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση : 
 

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