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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

Υπενθυµίζεται ότι οι Προεδρεύοντες του Σώµατος των Κοσµητόρων, διένειµαν προς ενηµέρωση των
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις ακόλουθες ανακοινώσεις:

Αριθ. 43/2004: Ασφάλεια (Security)·

Αριθ. 45/2004:∆υνατότητα υπογραφής στο κεντρικό µητρώο παρουσιών τη ∆ευτέρα
            20 ∆εκεµβρίου 2004

Συµπληρωµατικές πληροφορίες µπορούν να ζητηθούν από τη Γραµµατεία του Σώµατος των Κοσµητόρων :

Στρασβούργο : Κτίριο IPE 2, 6/20 Tél.  74195

Βρυξέλλες : Κτίριο Paul-Henri Spaak 8B/66 Tél.  43722

_____________________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
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∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΛΗΞΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΚΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 3 του Κανονισµού

ο κ. Gábor DEMSZKY (ALDE/HU)

υπέβαλε την παραίτησή του από βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε ισχύ από 29 Οκτωβρίου
2004.

Το Κοινοβούλιο έλαβε σχετικώς γνώση κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 15ης Νοεµβρίου 2004.

________________________

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συνεδρίαση ολοµέλειας της 2ας ∆εκεµβρίου 2004, έλαβε γνώση της
εκλογής της

κας Victória BERNÁTHNÉ MOHÁCSI

σε αντικατάσταση του κυρίου Gábor DEMSZKY  (ALDE/HU),  µε ισχύ από  29 Νοεµβρίου 2004.

____________________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

Κατά τη συνεδρίαση της 15ης Νοεµβρίου 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πληροφορήθηκε ότι

ο κ. Robert KILROY-SILK (UK)

δεν είναι πλέον µέλος της Οµάδας  της Ανεξαρτησίας και της ∆ηµοκρατίας (IND/DEM) ,  µε ισχύ από 1η
Νοεµβρίου 2004.

__________________________

Κατά τη συνεδρίαση της 1ης  ∆εκεµβρίου 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πληροφορήθηκε ότι οι κ.κ.

Bogdam GOLIK
Wieslaw Stefan  KUC

προσεχώρησαν στην Οµάδα  του Κόµµατος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PSE)  µε ισχύ από 1ης
∆κεµβρίου 2004.

__________________________
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                     Κατάσταση στις 02.12.2004

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Roberta Angelilli Πιστώσεις για την αναδιαµόρφωση κτιρίου προς
µετατροπή του σε κέντρο αποκατάστασης
ανορεκτικών και βουλιµικών

E-2784/04

Frederika Brepoels Ο ευρωπαϊκός ορισµός του µοσχαρίσιου κρέατος E-2785/04

Koenraad Dillen Τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην Τουρκία E-2786/04

José Ribeiro e Castro Aφρικανική Ένωση - κέντρο καταπολέµησης της
τροµοκρατίας

E-2787/04

José Ribeiro e Castro ∆ιάσκεψη κορυφής στην Τρίπολη της Λιβύης -
Νταρφούρ

E-2788/04

Sophia in 't Veld Απαγόρευση των διακρίσεων και γάµος µεταξύ δύο
προσώπων του ιδίου φύλου

P-2789/04

Manolis Mavrommatis Εφαρµογή της Οδηγίας 1999/70/EK P-2790/04

Proinsias De Rossa ∆ηµιουργία θέσης Πρεσβευτή της ΕΕ για το AIDS E-2791/04

Proinsias De Rossa Μη εφαρµογή της οδηγίας 2003/9/ΕΚ στην Ιρλανδία E-2792/04

Proinsias De Rossa Νοσοκόµοι και γιατρός που καταδικάσθηκαν σε
θάνατο στη Λιβύη

E-2793/04

Proinsias De Rossa Νοσοκόµοι και γιατρός που καταδικάσθηκαν σε
θάνατο στη Λιβύη

E-2794/04

Proinsias De Rossa Μεταφορές: συµβάσεις δηµόσιας υπηρεσίας E-2795/04

Proinsias De Rossa Μεταφορές: συµβάσεις δηµόσιας υπηρεσίας E-2796/04

Proinsias De Rossa Λιβερία E-2797/04

Proinsias De Rossa Επιδότηση της εταιρείας CΙΕ E-2798/04

Proinsias De Rossa Αιτήσεις βάσει του άρθρου 6 του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου

E-2799/04

Proinsias De Rossa Σχέση µεταξύ της γλυκαντικής ουσίας διακετύλη που
χρησιµοποιείται στα ποπκορν και νόσου των
πνευµόνων

E-2800/04

Proinsias De Rossa Φορολογικές απαλλαγές για ιπποφορβεία στην
Ιρλανδία

E-2801/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Proinsias De Rossa ∆ικαιώµατα ταξιδιωτών µε µειωµένη κινητικότητα οι
οποίοι ταξιδεύουν αεροπορικώς

E-2802/04

Proinsias De Rossa Οδηγία για τους εργαζόµενους προσωρινής
απασχόλησης

E-2803/04

Proinsias De Rossa Πρόγραµµα Μάρκο Πόλο E-2804/04

Proinsias De Rossa Εφαρµογή στην Ιρλανδία της οδηγίας για την
αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον

E-2805/04

Proinsias De Rossa ∆ολοφονία γυναικών στην πόλη Χουάρεθ ι Τσιουάουα
στο Μεξικό

E-2806/04

Proinsias De Rossa Εξετάσεις θεωρίας για άδεια οδήγησης E-2807/04

Proinsias De Rossa Μεταχείριση των διανοητικώς αναπήρων στα
ψυχιατρικά ιδρύµατα στην Τσεχική ∆ηµοκρατία

E-2808/04

Proinsias De Rossa Μελέτη της µεταχείρισης των διανοητικώς αναπήρων
στα ψυχιατρικά ιδρύµατα

E-2809/04

Proinsias De Rossa Συµµόρφωση µε τις οδηγίες για τις οργανωµένες
διακοπές και για τις καταχρηστικές ρήτρες των
συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές σε όλα
τα κράτη µέλη

E-2810/04

Proinsias De Rossa Πιθανή παραβίαση του εµπάργκο της ΕΕ σχετικά µε
την προµήθεια όπλων στο Σουδάν

E-2811/04

Proinsias De Rossa Πρόταση για τα ωράρια των πτήσεων και τους
περιορισµούς των τελών CΟΜ(2002)0030 τελικό

E-2812/04

Marie-Line Reynaud Κοινωνική Ευρώπη και κοινωνική πολιτική E-2813/04

Marie-Line Reynaud Ο κοσµικός χαρακτήρας του κράτους E-2814/04

Fernando Fernández Martín Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Ανάπτυξης της
Υπαίθρου στις εξαιρετικά αποµεµακρυσµένες
περιφέρειες

E-2815/04

Georgios Karatzaferis Παραστάσεις στα νέα χαρτονοµίσµατα του 1 και 2
ευρώ

E-2816/04

Georgios Karatzaferis Παραστάσεις στα νέα χαρτονοµίσµατα του 1 και 2
ευρώ

E-2817/04

Jean Lambert Πρότυπα εργασίας και αµοιβές στα παλιά και στα νέα
κράτη µέλη

E-2818/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Marie-Line Reynaud Το ευρώ και η Ευρώπη E-2819/04

Antonio De Poli Γυναίκες που στιγµατίζονται και εκποιούνται σαν
δούλες

E-2820/04

Antonio De Poli Γυναίκες που στιγµατίζονται και εκποιούνται σαν
δούλες

E-2821/04

Giovanni Fava και Luigi
Cocilovo

Κατασκευή ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στις
Νήσους του Αιόλου

E-2822/04

Erik Meijer Αύξηση του µεριδίου αγοράς των οχηµάτων παντός
εδάφους (SUV's)) και πρωτοβουλίες της Επιτροπής για
ενίσχυση των περιβαλλοντικών προτύπων και των
κανόνων ασφάλειας των οχηµάτων που διατίθενται
στην εσωτερική αγορά

E-2823/04

Bart Staes Η ρύπανση των ιζηµάτων στους πυθµένες λιµνών και
ποταµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-2824/04

José Ribeiro e Castro Aγκόλα - τροµοκρατικά δίκτυα E-2825/04

James Allister Μισθοδοσία της Επιτροπής P-2826/04

Bernat Joan i Marí Σχέδια εξυγίανσης των λογαριασµών στην Αραγονία E-2827/04

James Allister Οι µισθοί των Επιτρόπων E-2828/04

James Allister Εξαίρεση του Ηνωµένου Βασιλείου από την Οδηγία
2000/78/ΕΟΚ

E-2829/04

Konstantinos Hatzidakis Αποκατάσταση του µνηµείου της Αγίας Σοφίας µέσω
του προγράµµατος "Πολιτισµός 2000-2006"

P-2830/04

Ian Hudghton Η εκκένωση του βρετανικού εδάφους Diego Garcia
από την κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου

P-2831/04

Josu Ortuondo Larrea Ευρεσιτεχνίες λογισµικού E-2832/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέµηση των
πυρκαγιών στα δάση

E-2833/04

Josu Ortuondo Larrea Χρησιµοποίηση του ταµείου συνοχής στις λιγότερο
ανεπτυγµένες περιοχές των κρατών µελών

E-2834/04

Josu Ortuondo Larrea Φυγή πανεπιστηµιακών και επιχειρηµατιών από
περιοχές του στόχου 1

E-2835/04

Josu Ortuondo Larrea Ανάγκη ενοποίησης της κοινοτικής πολιτικής της
απασχόλησης µε την πολιτική της περιφερειακής
ανάπτυξης

E-2836/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Josu Ortuondo Larrea Οικονοµικοί πόροι ανά κάτοικο κατά την περίοδο
προγραµµατισµού των διαρθρωτικών ταµείων 2007 -
2013

E-2837/04

Josu Ortuondo Larrea Επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας σε σχέση µε την
απασχόληση των γυναικών

E-2838/04

Josu Ortuondo Larrea Αποζηµίωση στους θιγέντες από το ναυάγιο του
Πρεστίζ

E-2839/04

Josu Ortuondo Larrea Αύξηση της παραγωγικότητας στα κράτη µέλη
συνεπεία της συνοχής

E-2840/04

Josu Ortuondo Larrea Μη εφαρµογή εκ µέρους των κρατών µελών της
ρύθµισης για τους λιµένες - καταφύγια

E-2841/04

Josu Ortuondo Larrea Σύνδεση µε τρένα µεγάλης ταχύτητας της Γαλικίας µε
την Πορτογαλία και µε την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή
Ένωση

E-2842/04

Herbert Bösch Πληρωµή 1,5 εκατ. δολαρίων σε Μέλος της Επιτροπής E-2843/04

Baroness Sarah Ludford Παγκόσµια πολιτιστική και φυσική κληρονοµιά E-2844/04

Bruno Gollnisch 1.000 συζητήσεις για την Ευρώπη P-2845/04

Salvador Garriga Polledo Ίση µεταχείριση κατά τον ενεργειακό εφοδιασµό για
τις ποτάµιες µεταφορές

E-2846/04

Salvador Garriga Polledo Αυξηµένη προσφορά υπηρεσιών στις παραλίες των
ακτών της Κοινότητας

E-2847/04

Salvador Garriga Polledo Νοµικό κενό όσον αφορά τις ρυθµίσεις για τα ξύλινα
κτίρια

E-2848/04

Ακυρωθείσα ερώτηση E-2849/04

Bruno Gollnisch "Ενηµέρωση για την Ευρώπη" E-2850/04

Adriana Poli Bortone ΜΚΟ χρηµατοδοτούµενες από την Επιτροπή E-2851/04

Hans-Peter Martin Συνταξιοδοτικό ταµείο των βουλευτών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

P-2852/04

Kinga Gál Αντιδηµοκρατικές διαδικασίες στην προεκλογική
εκστρατεία για τις γενικές εκλογές που θα διεξαχθούν
στη Ρουµανία

P-2853/04

Toine Manders Το κόστος που συνεπάγεται η απόσυρση της
Επιτροπής

P-2854/04

Gary Titley Η διαθεσιµότητα του υγραερίου ως καύσιµο για
αυτοκίνητα

E-2855/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Roger Helmer Παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Χάρτη  Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων

E-2856/04

Glenys Kinnock Βιρµανία E-2857/04

Margrietus van den Berg Ολλανδικές τηλεοπτικές εκποµπές στη Γερµανία E-2858/04

Ilda Figueiredo ∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα και δίκαιες φορολογικές
ρυθµίσεις

E-2859/04

Ilda Figueiredo Μέθοδος υπολογισµού για το γλασάρισµα
κατεψυγµένων ιχθύων

E-2860/04

Ilda Figueiredo και Sérgio
Ribeiro

Χρηµατοδότηση της κατασκευής οδών από κοινοτικά
κονδύλια

E-2861/04

Christopher Heaton-Harris Αντιδικίες όσον αφορά τον ανταγωνισµό σε επίπεδο
ΕΕ

E-2862/04

Christopher Heaton-Harris Πυροσβέστες και οδηγία περί χρόνου εργασίας E-2863/04

Christopher Heaton-Harris Ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων E-2864/04

Christopher Heaton-Harris Πρόταση για ένα νέο τελωνειακό κώδικα E-2865/04

Cristiana Muscardini Ο UCK χρηµατοδοτεί τον Τζον Κέρι; E-2866/04

Erik Meijer Αποµόνωση των µη Σέρβων κατοίκων του
Κοσσυφοπεδίου έναντι της λοιπής Ευρώπης, ως
συνέπεια των διαβατηρίων UNMIK και της διακοπής
των σιδηροδροµικών συνδέσεων

E-2867/04

Luís Queiró Στρατιωτική κατοχή του Λιβάνου E-2868/04

Luís Queiró ∆οκιµές βαλλιστικού πυραύλου στο Ιράν E-2869/04

Luís Queiró Σχέση µεταξύ Ταµείου Συνοχής και Συµφώνου
Σταθερότητας

E-2870/04

Luís Queiró Σχέση µεταξύ Ταµείου Συνοχής και Συµφώνου
Σταθερότητας

E-2871/04

Luís Queiró Ενισχύσεις της ιταλικής κυβέρνησης προς την
αεροπορική εταιρεία Alitalia

E-2872/04

Luís Queiró Mercosur/ΕΕ E-2873/04

Proinsias De Rossa Βοήθεια στις αναπτυσσόµενες χώρες E-2874/04

Proinsias De Rossa Συνθήκες εργασίας του διδακτικού προσωπικού E-2875/04

Proinsias De Rossa Πληροφορίες για θαλάσσιες µεταφορές πυρηνικού
υλικού

E-2876/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Proinsias De Rossa Μεταχείριση των ανύπανδρων ζευγαριών στην
Ιρλανδία

E-2877/04

Proinsias De Rossa Ρουµανικά ψυχιατρεία E-2878/04

Proinsias De Rossa Κρατικό σύστηµα της Ρουµανίας για τα
ορφανοτροφεία

E-2879/04

Proinsias De Rossa Προσπελασιµότητα των περιοχών της υπαίθρου E-2880/04

Joan Calabuig Rull Έδρα του κεντρικού διαχειριστή του ανεξάρτητου
συστήµατος καταγραφής συναλλαγών για την
εκχώρηση δικαιωµάτων εκποµπής αερίων
θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας

E-2881/04

Christoph Konrad Στρεβλώσεις του ανταγωνισµού λόγω της χορήγησης
ενισχύσεων στη βιοµηχανία συνθετικών ινών

E-2882/04

Jules Maaten Παράνοµες φαρµακευτικές δραστικές ουσίες E-2883/04

Jim Higgins ∆ιµερής συµφωνία µεταξύ της ∆ηµοκρατίας της
Ιρλανδίας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
σχετικά µε το αεροδρόµιο Shannon

P-2884/04

Marian Harkin Στήριξη των πρώην περιφερειών του στόχου 1 P-2885/04

Raül Romeva i Rueda Επίπεδο τήρησης της στρατηγικής της ΕΕ για την
αειφόρο ανάπτυξη

E-2886/04

Ακυρωθείσα ερώτηση E-2887/04

Proinsias De Rossa Λογοθεραπεία και γλωσσοθεραπεία και αναγνώριση
των επαγγελµατικών προσόντων

E-2888/04

Jim Higgins Σύστηµα πληρωµών για τις ατοµικές γεωργικές
εκµεταλλεύσεις - αύξηση

E-2889/04

Graham Watson #Κατώτατο όριο αµοιβής βρετανών καθηγητών στα
ευρωπαϊκά σχολεία

E-2890/04

Giusto Catania Κοινή Γεωργική Πολιτική και µικρή γεωργική
επιχείρηση

P-2891/04

Herbert Reul Άνιση µεταχείριση ως προς την είσοδο στο πάρκο του
δήµου Orosei στη Σαρδηνία

E-2892/04

Monica Frassoni Χρηµατοδότηση στην εταιρεία SIL όσον αφορά το
τουριστικό πρόγραµµα ls Arenas (Σαρδηνία) για το
οποίο έχει κινηθεί διαδικασία παραβίασης

E-2893/04

Roberta Angelilli Πόροι για την υλοποίηση ενός φεστιβάλ
κινηµατογράφου

E-2894/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Roberta Angelilli Πόροι για ένα πρόγραµµα σχολικής κατάρτισης
σχετικά µε την προώθηση του τουρισµού στην επαρχία
του Ριέτι

E-2895/04

Roberta Angelilli Πρόγραµµα "Έξυπνη Ενέργεια - Ευρώπη" (2003-
2006)

E-2896/04

Giovanni Fava Κήπος Bellini P-2897/04

Linda McAvan Επανεξέταση της Οδηγίας 91/321/ΕΟΚ σχετικά µε τα
παρασκευάσµατα για βρέφη

P-2898/04

Georgios Karatzaferis Καθυστερήσεις στην απορρόφηση κοινοτικών
κονδυλίων από το Γ΄ Κ.Π.Σ.

E-2899/04

Stephen Hughes MEK (Ιρανική Αντιστασιακή Οµάδα) E-2900/04

Bart Staes Το σήµα " Made in Europe" E-2901/04

Georgios Toussas Eπιβλαβής δραστηριότητα φορτοεκφόρτωσης
αδρανών υλικών στο λιµάνι του Ναυπλίου

P-2902/04

Evangelia Tzampazi Οικολογική καταστροφή στη λίµνη Κορώνεια στο
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

P-2903/04

Charles Tannock Απαγόρευση των εξαγωγών αλόγων από την ΕΕ στην
Ινδία

E-2904/04

Paul van Buitenen Σαφήνεια όσον αφορά υποθέσεις προσωπικού και
διαδικασίες αξιολόγησης

E-2905/04

Dimitrios Papadimoulis Νησιά Ν. Αιγαίου P-2906/04

Dimitrios Papadimoulis Φορολογική αµνήστευση E-2907/04

Manolis Mavrommatis Μόλυνση από διοξίνη E-2908/04

Cristiana Muscardini Απόσυρση του φαρµάκου rofecoxib E-2909/04

Véronique De Keyser Θανατική ποινή P-2910/04

Caroline Jackson Το ενδιαφέρον της ΕΕ για σύστηµα οπτικής
προειδοποίησης που θα βοηθά στην αποφυγή
αυτοκινητικών δυστυχηµάτων

P-2911/04

Mauro Zani Oδηγία 92/100/ΕΟΚ σχετικά µε το δικαίωµα
δανεισµού,  το δικαίωµα διάδοσης και ορισµένα άλλα
δικαιώµατα σχετικά µε το δικαίωµα της πνευµατικής
ιδιοκτησίας

P-2912/04

Georgios Karatzaferis Χρήση ανακριβών όρων από το EURONEWS E-2913/04

Bernard Poignant ∆ιαδικασία έγκρισης προγραµµάτων ανασύστασης E-2914/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Koenraad Dillen Αντιµετώπιση τουρκικής οργάνωσης για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα

E-2915/04

Fernando Fernández Martín Απόρριψη αστικών λυµάτων στα Κανάρια νησιά P-2916/04

Saïd El Khadraoui Λιµενικές υπηρεσίες P-2917/04

Barbara Kudrycka Συνεργασία Σένγκεν P-2918/04

Christofer Fjellner Εξέταση της υπόθεσης του καπνού εισρόφησης στο
∆ικαστήριο

P-2919/04

Gay Mitchell Μεταφόρτωση αυτοκινήτων µε τιµόνι στη δεξιά
πλευρά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

P-2920/04

Robert Kilroy-Silk Επιστροφή εξουσιών στο Ηνωµένο Βασίλειο P-2921/04

Alfonso Andria ∆ανεισµός βιβλίων από δηµόσιες βιβλιοθήκες P-2922/04

Glyn Ford Ελευθερία των ΜΜΕ E-2923/04

Daniel Hannan Ακροάσεις ορισθέντων Επιτρόπων E-2924/04

Daniel Hannan Κύρωση του προτεινόµενου Συντάγµατος της ΕΕ E-2925/04

Daniel Hannan Μισθοί και επιδόµατα των ορισθέντων Επιτρόπων E-2926/04

Daniel Hannan Καταχώριση στην Guardian E-2927/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Η διαφάνεια όσον αφορά βουλγαρικά και ρουµανικά
προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση

E-2928/04

Barbara Kudrycka Συνεργασία στο πλαίσιο της συµφωνίας Σένγκεν E-2929/04

Fernando Fernández Martín Ενισχύσεις στην υδατοκαλλιέργεια των Καναρίων E-2930/04

Christoph Konrad Στρεβλώσεις του ανταγωνισµού µέσω ενισχύσεων σε
γερµανικές τράπεζες οµοσπονδιακών κρατών

E-2931/04

Georgios Karatzaferis Παραδοχή παραβιάσεων διεθνών συνθηκών  εκ µέρους
της Τουρκίας και προσπάθεια δήµευσης του
Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου

E-2932/04

Eluned Morgan Κούβα E-2933/04

Saïd El Khadraoui Λιµενικές υπηρεσίες E-2934/04

Saïd El Khadraoui Ενηµέρωση για τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα
από αυτοκίνητα

E-2935/04

Saïd El Khadraoui Ηχητική όχληση και νυκτερινές πτήσεις E-2936/04

Hélène Goudin Πολιτική κατά του αλκοόλ E-2937/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Robert Kilroy-Silk Η ∆ύναµη Ταχείας Αντίδρασης της ΕΕ και ο
Ευρωπαϊκός στρατός

E-2938/04

Robert Kilroy-Silk ∆ραστηριότητες της Επιτροπής Περιφερειών E-2939/04

Robert Kilroy-Silk Κονδύλια  στα πλαίσια του Στόχου 1 E-2940/04

Robert Kilroy-Silk Επισκέψεις στο εξωτερικό των µελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

E-2941/04

Robert Kilroy-Silk Επιτροπή Περιφερειών E-2942/04

Robert Kilroy-Silk Μέτρα κατά των "πληροφοριοδοτών"- δεύτερη
ερώτηση

E-2943/04

Robert Kilroy-Silk Κάτοικοι της Νοτίου Αµερικής που έχουν δικαίωµα να
διαµένουν στο Ηνωµένο Βασίλειο (ή άλλο κράτος
µέλος)

E-2944/04

Robert Kilroy-Silk Νικέλιο στα νοµίσµατα των 5, 2 και 1 λεπτών του
ευρώ

E-2945/04

Robert Kilroy-Silk Νοµοθετικές εξουσίες των περιφερειακών
κοινοβουλίων και συνελεύσεων

E-2946/04

Robert Kilroy-Silk Απόσπαση προσωπικού των υπηρεσιών ασφαλείας σε
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-2947/04

Robert Kilroy-Silk Καταστροφή των πόνεϊ των βουνών της Ουαλίας,
εξαιτίας νέων κανονισµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

E-2948/04

Witold Tomczak Μέτρα για την κατάργηση των δασµών επί του
πρωτογενούς αλουµινίου που εισάγεται από τη Ρωσία

P-2949/04

Jonas Sjöstedt Απέλαση ακτιβιστή για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P-2950/04

Konstantinos Hatzidakis Τίτλοι ιδιοκτησίας για το Ορφανοτροφείο Πριγκήπου P-2951/04

Konstantinos Hatzidakis Τίτλοι ιδιοκτησίας για το Ορφανοτροφείο Πριγκήπου E-2952/04

Georgios Karatzaferis Άνοδος του πληθωρισµού και του όγκου των
παραχαραγµένων χαρτονοµισµάτων του ευρώ

E-2953/04

Edite Estrela ∆ιακρίσεις µεταξύ των φύλων και αναλφαβητισµός E-2954/04

Fiona Hall Ποώδεις κτηνοτροφικές εκτάσεις P-2955/04

Daniel Hannan Ορισθέντες Επίτροποι P-2956/04

Mario Borghezio Η Ευρώπη και η κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού P-2957/04

Cristina Gutiérrez-Cortines Εισαγωγές τοµάτας από τρίτες χώρες P-2958/04

María Sornosa Martínez Αποχαρακτηρισµός της περιοχής στο Φυσικό Πάρκο
της Αλµπουφέρα

E-2959/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Daniel Hannan Οµόφωνη απόφαση αντί της ρήτρας των 4/5 E-2960/04

Daniel Hannan Επίδοµα στέγασης σε ορισθέντα Επίτροπο E-2961/04

Daniel Hannan Θέσεις εργασίας στον εξαγωγικό τοµέα του Η.Β. E-2962/04

Fiona Hall Θέση πλοίων εκτός λειτουργίας E-2963/04

Mario Borghezio Η Ευρώπη και η κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού E-2964/04

Maria Matsouka Καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραµµάτων
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στην Ελλάδα

P-2965/04

Dimitrios Papadimoulis Μόλυνση αιγός µε σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια E-2966/04

Nikolaos Vakalis Αγωγοί µεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

E-2967/04

Nikolaos Vakalis Αγωγοί µεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

E-2968/04

Paul van Buitenen Κυρώσεις εις βάρος υπαλλήλου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και εξεταστικής επιτροπής διαγωνισµού

E-2969/04

Paulo Casaca Σφαγή νεαρών θαλάσσιων χελωνών εξ αιτίας της
ελευθέρωσης της πρόσβασης στα ύδατα των Αζορών

P-2970/04

Daniel Caspary Κατάργηση του φόρου εισαγωγής µεταχειρισµένων ΙΧ
στην Πολωνία

P-2971/04

Antonios Trakatellis ∆ιατροφική κρίση λόγω µόλυνσης από διοξίνες, και
προστασία της δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα

P-2972/04

Bernat Joan i Marí Λιµάνι ναυταθλητισµού στην Κάλα εν Μπούσκετς
(Θιουδαδέλα, Μενόρκα)

E-2973/04

Bernat Joan i Marí Προγράµµατα ανοικοδόµησης στην Κοινότητα της
Βαλένθια

E-2974/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Πρόγραµµα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής
ένταξης στην Βουλγαρία

E-2975/04

Paulo Casaca Η ρήτρα της µη διάκρισης και η αλιεία στις Αζόρες E-2976/04

Paulo Casaca Βενθύβια είδη και βαθυπελαγικοί ιχθύες E-2977/04

Paulo Casaca Κατάλογοι των σκαφών που προβλέπονται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2347/2002

E-2978/04

Paulo Casaca Παραγωγή και εµπορία οινοπνεύµατος στην Αυτόνοµη
Περιφέρεια των Αζορών

E-2979/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Jacques Toubon Η εφαρµογή της αρχής της ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών στον τοµέα των τυχερών παιχνιδιών και
στοιχηµάτων

P-2980/04

María Sornosa Martínez Περίµετρος προστασίας των υπόγειων υδάτων στην
περιοχή "Λα Κανάλ"

E-2981/04

Henrik Kristensen Ακτινολογικές εξετάσεις για  δυσπλασία της λεκάνης
σε λυκόσκυλα

E-2982/04

Christoph Konrad Στρεβλώσεις του ανταγωνισµού µέσω ενισχύσεων
προς γερµανικούς αερολιµένες

E-2983/04

Gisela Kallenbach ∆ιαδικασία επίσηµης έγκρισης του σχεδίου S46
(παρακαµπτήριος διαδροµή ανατολικώς του
Markkleeberg)

E-2984/04

Marilisa Xenogiannakopoulou Αναθεώρηση οδηγίας για την ασφάλεια των
παιχνιδιών

E-2985/04

Manolis Mavrommatis Παραποιήσεις και τρίτες χώρες E-2986/04

Georgios Karatzaferis Έρευνα σεισµών στα Πλαίσια του FP7 της Ε.Ε. E-2987/04

Konstantinos Hatzidakis Aτµοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα E-2988/04

Geoffrey Van Orden Κρατική επιχορήγηση από την Ελληνική Κυβέρνηση
στις  Ολυµπιακές  Αερογραµµές

E-2989/04

Glenys Kinnock Κανονισµός του Συµβουλίου για τη Βιρµανία E-2990/04

Paul van Buitenen Συµβασιούχοι υπάλληλοι και κοινωνική ανευθυνότητα
της Επιτροπής έναντι του προσωπικού της

E-2991/04

Antonio De Poli Εναρµόνιση των ευρωπαϊκών κανονισµών για τα
άτοµα µε αναπηρίες στην όραση

E-2992/04

Antonio De Poli Εναρµόνιση των ευρωπαϊκών κανονισµών για τα
άτοµα µε αναπηρίες στην όραση

E-2993/04

Erik Meijer Σεράγεβο: µη εκτέλεση παρά τις δηµόσιες εξαγγελίες
εργασιών αποκατάστασης κτιρίων

E-2994/04

Erik Meijer Βοσνία-Ερζεγοβίνη: δυσχέρεια στη µελλοντική της
ένταξης στην ΕΕ λόγω δηµιουργίας εντυπώσεως ότι
αυτή προωθείται µε στρατιωτικά µέσα

E-2995/04

José Ribeiro e Castro Ακτή του Ελεφαντοστού E-2996/04

Ilda Figueiredo Εκµετάλλευση και διακρίσεις εις βάρος Πορτογάλων
που εργάζονται στη χώρα των Βάσκων, στην Ισπανία

E-2997/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Ilda Figueiredo Οµαδική απόλυση 202 εργαζοµένων στη Lear
Πορτογαλίας

E-2998/04

Ilda Figueiredo ∆ιακρίσεις εις βάρος πορτογάλων εργαζοµένων στη
Σκωτία

E-2999/04

Ilda Figueiredo Ναυάγια και σοβαρά ατυχήµατα αλιέων στις
πορτογαλικές ακτές

E-3000/04

Ilda Figueiredo Απόλυση εργαζοµένων του εργοστασίου της ΑRA,
στην Πορτογαλία

E-3001/04

Amalia Sartori Απαγωγές στη Βενεζουέλα P-3002/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Εγκληµατικότητα ανηλίκων E-3003/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Εγκληµατικότητα ανηλίκων E-3004/04

Roger Helmer Το κόµµα Vlaams Block του Βελγίου E-3005/04

María Sornosa Martínez Τοποθεσίες κοινοτικού ενδιαφέροντος (ΤΚΕ) για την
περιοχή της Μεσογείου στο πλαίσιο της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ

E-3006/04

Roberta Angelilli Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για τη διάσωση
επιχειρήσεων του ενεργειακού τοµέα που δυσπραγούν

E-3007/04

Mario Borghezio Παρακολούθηση της µαφιόζικης διείσδυσης στην
Ευρώπη

E-3008/04

Mario Borghezio Παρακολούθηση της µαφιόζικης διείσδυσης στην
Ευρώπη

E-3009/04

Cristiana Muscardini Ανατοκισµός: ποιός πληρώνει τις ζηµιές; E-3010/04

Cristiana Muscardini Σφαγή για το ελεφαντόδοντο E-3011/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Κοινοτική χρηµατοδότηση του εξωτερικού λιµανιού
στη Λα Κορούνια (Ισπανία)

P-3012/04

Jean-Claude Fruteau Εφοδιασµός  της νήσου Ρεϋνιόν µε ρύζι P-3013/04

Jens-Peter Bonde Κύρωση του Συντάγµατος στη Λιθουανία P-3014/04

Graham Watson Οικονοµικές συνέπειες του παγκόσµιου αγώνα κατά
της τροµοκρατίας

E-3015/04

Jean-Claude Fruteau Ζάχαρη Γ E-3016/04

Jean-Claude Fruteau Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές  και τα ζαχαροκάλαµα
στην KOA ζάχαρης

E-3017/04

Bart Staes ∆ιατήρηση της φύσης στις εκβολές του ποταµού
Σχάλδη, σύµφωνα µε τη Αναπτυξιακό Σχέδιο 2010

E-3018/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ασφάλεια στην θάλασσα E-3019/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ρύπανση από διοξείδιο του αζώτου στην οροσειρά O
Courel (Lugo - Ισπανία)

E-3020/04

Mogens Camre Το νέο ποινικό δίκαιο της Τουρκίας E-3021/04

Ingeborg Gräßle Εφαρµογή του δηµοσιονοµικού κανονισµού E-3022/04

Dimitrios Papadimoulis Εφαρµογή της οδηγίας 92/102/ΕΟΚ για την
αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων

E-3023/04

Christopher Heaton-Harris Πρόστιµα της ΕΕ E-3024/04

Christopher Huhne Βιοενέργεια E-3025/04

Paul van Buitenen Πρόσβαση στα έγγραφα ενός δηµοσιογράφου στον
οποίο έχει ασκηθεί δριµύτατη κριτική

E-3026/04

Jean-Claude Fruteau Πρωτοβουλία EBA και KOA στον τοµέα της ζάχαρης E-3027/04

Antonio Di Pietro Μεταρρύθµιση της κοινής οργάνωσης αγοράς ζάχαρης E-3028/04

Monica Frassoni και Raül
Romeva i Rueda

Μεταφορές ζώων E-3029/04

Monica Frassoni και Raül
Romeva i Rueda

Μεταφορές ζώων E-3030/04

Avril Doyle ∆ιάβρωση των ακτών P-3031/04

Michl Ebner Απαγόρευση καπνίσµατος στα ιταλικά εστιατόρια E-3032/04

Ioannis Varvitsiotis και Georgios
Papastamkos

Σεισµολογική έρευνα στο πλαίσιο του 7ου
Προγράµµατος Πλαισίου Έρευνας

E-3033/04

Manolis Mavrommatis Ρατσισµός στον αθλητισµό - Κίνδυνος του δηµόσιου
βίου

E-3034/04

Georgios Karatzaferis ∆ιαχείριση κονδυλίων του Γ' Κ.Π.Σ. από τράπεζες
στην Ελλάδα

E-3035/04

Luciana Sbarbati Επαγγελµατικά προσόντα και δυνατότητα άσκησης
του επαγγέλµατος του τουριστικού ξεναγού στην
Ιταλία

P-3036/04

Martin Callanan Χρηµατοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών
κοµµάτων

P-3037/04

Ingeborg Gräßle Εφαρµογή του αναθεωρηµένου δηµοσιονοµικού
κανονισµού

E-3038/04

Ingeborg Gräßle Έξοδα επιµόρφωσης µε αντικείµενο τον
αναθεωρηµένο δηµοσιονοµικό κανονισµό

E-3039/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Chris Davies Το νερό ως βάση ζωής E-3040/04

Chris Davies Οι χριστιανοί στο Λάος E-3041/04

Chris Davies ∆ιακρίσεις λόγω αναπηρίας E-3042/04

Chris Davies Εξολόθρευση ασπαλάκων και στρυχνίνη E-3043/04

David Martin Τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην Παλαιστίνη E-3044/04

Caroline Jackson .. E-3045/04

Adriana Poli Bortone Απόσυρση του φαρµάκου Vioxx E-3046/04

Michl Ebner Ουγγρική µειονότητα στην Ρουµανία E-3047/04

Michl Ebner Ουγγρική µειονότητα στην Ρουµανία E-3048/04

Nikolaos Vakalis Αντιµετώπιση ολιγοπωλιακών καταστάσεων στο χώρο
της παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής
ενέργειας

E-3049/04

Christopher Huhne FSAP  (Πρόγραµµα ∆ράσης για τις
Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες)

E-3050/04

Christopher Huhne FSAP  (Πρόγραµµα ∆ράσης για τις
Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες)

E-3051/04

Christopher Huhne FSAP  (Πρόγραµµα ∆ράσης για τις
Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες)

E-3052/04

Christopher Huhne FSAP  (Πρόγραµµα ∆ράσης για τις
Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες)

E-3053/04

Christopher Huhne FSAP  (Πρόγραµµα ∆ράσης για τις
Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες)

E-3054/04

Christopher Huhne Εκτίµηση επιπτώσεων βάσει των ισχυουσών
ρυθµίσεων

E-3055/04

Brice Hortefeux Κόστος της ένταξης της Τουρκίας E-3056/04

Michael Cramer ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο Μεταφορών  (TEN-T) -
αυτοκινητόδροµος του  Fichtelgebirg B 303 (οδικός
άξονας που συνδέει το Bayreuth (A9) µε τα σύνορα
της Τσεχίας)

E-3057/04

Marie Isler Béguin Πρωτοβουλία για την διατήρηση της ειρήνης και του
διαλόγου στη Μαυριτανία

E-3058/04

Marie-Line Reynaud ∆ιεύρυνση της Ευρώπης E-3059/04

Marie-Line Reynaud Εκτέλεση Ευρωπαίων οµήρων στο Ιράκ E-3060/04

Ακυρωθείσα ερώτηση E-3061/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Gerardo Galeote Quecedo Πυρκαϊές στην Ανδαλουσία P-3062/04

Henrik Kristensen Νορβηγικό µποϋκοτάζ  της εκφόρτωσης ρέγκας στη
∆ανία

P-3063/04

Bernat Joan i Marí Αποκατάσταση των ακτών Σαλίνας και Εσπαρτάλ από
το δηµοτικό συµβούλιο Καστριγιόν των Αστουριών

E-3064/04

Dimitrios Papadimoulis Σταθµοί επεξεργασίας λυµάτων στην Ελλάδα E-3065/04

Georgios Karatzaferis Κονδύλια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
"Κοινωνία της Πληροφορίας"

E-3066/04

Luigi Cocilovo Σχέδιο Euro TAP E-3067/04

Bogdan Pęk Νοµιµότητα της λειτουργίας της Επιτροπής µετά από
τις 31.10.2004

E-3068/04

Manfred Weber Πληρωµή προκαταβολής του ΕΤΠΑ στο πλαίσιο της
συµπερίληψης των νέων κρατών µελών στις
κοινοτικές πρωτοβουλίες Interreg III,
Προσανατολισµού Α

P-3069/04

Frederika Brepoels Ενίσχυση για επαγγελµατική εκπαίδευση στην
Βαλονία: διάκριση βάσει ιθαγένειας;

P-3070/04

Ole Christensen Η νοµοθεσία για το κάπνισµα E-3071/04

Ole Christensen Χρήση και χειρισµός καλλυντικών προϊόντων E-3072/04

Willi Piecyk ∆ιαδικασία επί παραβάσει - Eυρωπαϊκή Επιτροπή
κατά της Ο∆Γ: Παράβαση της ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών και της ελευθερίας εγκαταστάσεως εκ
µέρους της γερµανικής νοµοθεσίας σχετικά µε την
άσκηση του επαγγέλµατος του καπνοδοχοκαθαριστή

E-3073/04

Sepp Kusstatscher και Evelin
Lichtenberger

Αυξανόµενη µεταφορά εµπορευµάτων µέσω Τσεχίας
και του Brenner

E-3074/04

David Martin Οδική ασφάλεια E-3075/04

Paulo Casaca Ελεύθερη χρήση των παρασυρόµενων διχτυών βυθού
στα ύδατα των Αζορών

E-3076/04

Chris Davies Κτήριο Berlaymont - Χρήση παράνοµης ξυλείας E-3077/04

Chris Davies Οδηγία για τα άγρια πτηνά - Κύπρος E-3078/04

Chris Davies Ισχυρισµοί για διακρίσεις στην Πορτογαλία E-3079/04

Dimitrios Papadimoulis Παιδιά - στρατιώτες E-3080/04

Theresa Villiers Σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ E-3081/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

José Ribeiro e Castro Aγκόλα - βουλευτικές και προεδρικές εκλογές P-3082/04

Angelika Niebler Μεγάλη Βρετανία: Προϋποθέσεις συµµετοχής
αλλοδαπών στον Μαραθώνιο του Λονδίνου

E-3083/04

Chris Davies Ελευθερία τύπου στη Ρουµανία E-3084/04

Richard Corbett ∆ύο µέτρα και σταθµά των Βελγικών αρχών E-3085/04

Richard Corbett ∆ικαίωµα εγκατάστασης E-3086/04

David Martin Κοινωνικός διάλογος στο ποδόσφαιρο E-3087/04

Gay Mitchell Πρόσβαση σε υπηρεσίες εντός ΕΕ E-3088/04

Bart Staes Κατάργηση της βελγικής υπηρεσίας ∆ιαµεσολάβησης
στον τοµέα ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου -
Παραβίαση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ

E-3089/04

José Ribeiro e Castro Zιµπάµπουε - στρατόπεδα νέων E-3090/04

José Ribeiro e Castro Kίνα - Αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και
ειδών ένδυσης

E-3091/04

Andreas Mölzer Μέτρα συνέχειας σχετικά µε τον σλοβένικο γλωσσικό
νόµο

P-3092/04

Baroness Sarah Ludford ∆ιακρίσεις εις βάρος των διαβητικών P-3093/04

Georgios Karatzaferis Κοινοτική συγχρηµατοδότηση σε έργα κοινωνικής
υποδοµής στην Αλβανία

E-3094/04

Fausto Bertinotti και άλλοι Ιδιωτικά αεροσκάφη για τη µεταφορά κρατουµένων σε
κράτη όπου δεν ισχύει νοµοθεσία κατά των
βασανιστηρίων

E-3095/04

Fausto Bertinotti και άλλοι Ιδιωτικά αεροσκάφη για τη µεταφορά κρατουµένων σε
κράτη όπου δεν ισχύει νοµοθεσία κατά των
βασανιστηρίων

E-3096/04

Frederika Brepoels Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε το
νόµο για τα ταξιδιωτικά  γραφεία

E-3097/04

Paulo Casaca Aρµοδιότητα της Επιτροπής σε θέµατα διατήρησης
των βιολογικών θαλάσσιων πόρων στο πλαίσιο της
ΚΑΠ

E-3098/04

Rebecca Harms ∆ιάλυση και λεηλασίες των πυρηνικών
εγκαταστάσεων στο Ιράκ

P-3099/04

Glyn Ford Χορήγηση χρηµατοδοτικών πόρων της ΕΕ στο
Slapton, Devon

P-3100/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Caroline Lucas Οδηγία σχετικά µε τα παρασκευάσµατα για βρέφη και
τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας

P-3101/04

Antonio De Poli Απαγόρευση κυκλοφορίας στα αυτοκίνητα χωρίς
καταλύτη

P-3102/04

Roberta Angelilli Λανθασµένη απόρριψη εκ µέρους της Επιτροπής των
κρατικών ενισχύσεων στην Κεντρική ∆ηµοτική
Επιχείρηση Γάλακτος (Κ∆ΕΓ) της Ρώµης

P-3103/04

Dominique Vlasto Υπηρεσίες ταχείας αποστολής επιστολών και δεµάτων
στο πλαίσιο της οδηγίας 2004/17/ΕΚ

P-3104/04

Marie-Noëlle Lienemann Πτώση των τιµών των κρεµµυδιών P-3105/04

Ακυρωθείσα ερώτηση E-3106/04

Markus Pieper Μεταρρύθµιση των ενισχύσεων του προγράµµατος
Interreg

E-3107/04

Baroness Sarah Ludford Χρηµατοδότηση της τεχνολογίας σιδηροδρόµων E-3108/04

Glyn Ford Μεταφορά ζώων E-3109/04

Mario Borghezio Εκφοβισµός και απόπειρες λογοκρισίας για να µη
γίνουν ευρύτερα γνωστές οι ωµότητες των ισλαµιστών

E-3110/04

Erik Meijer ∆ιασυνοριακοί ποταµοί παρασύρουν εύφορο χώµα και
δένδρα και έχουν υψηλή στάθµη ακόµα και σε εποχές
που δεν λιώνουν τα χιόνια, στα ψηλά βουνά

E-3111/04

_____________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B6-0132/04) 17 Νοεµβρίου 2004

7 ερωτήσεις  (άρθρo 109 τoυ Καvovισµoύ)

Συvτάκτης Θέµα Aριθ.

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ  

Dimitrios PAPADIMOULIS Εκτέλεση του εντάλµατος σύλληψης του Κενάν Ακίν,
δολοφόνου του κύπριου Σολοµώντα Σολωµού

H-0370/04

Sarah LUDFORD Μετάβαση στο σύστηµα λήψης αποφάσεων µε ειδική
πλειοψηφία και στη διαδικασία συναπόφασης σύµφωνα µε
τη Συνθήκη της Νίκαιας

H-0372/04

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Αναθεώρηση της Κοινής Θέσης για την Κούβα H-0373/04

Mihael BREJC ∆υσκολίες που αντιµετωπίζουν ευρωπαϊκές εταιρείες στις
εξαγωγές προς τις Ηνωµένες Πολιτείες

H-0376/04

Bernd POSSELT Τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην Αλγερία H-0378/04

Josu ORTUONDO LARREA Ο ρόλος του Συµβουλίου έναντι του ∆ιεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισµού και των σηµαιών ευκαιρίας

H-0381/04

Proinsias DE ROSSA Βιρµανία H-0393/04

_____________________
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004

΄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 15 7 6 4 1 1 0 κ. NIKOLAÎ

Επιτροπή 26 0 26 0 0 0 0 ∆ιαγραφή της ΄Ωρας των
Ερωτήσεων προς την Επιτροπή. Οι
ερωτήσεις αυτές έλαβαν γραπτές
απαντήσεις

Σύνολο 41 7 32 4 1 1 0
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ Αριθ. ΡΕ Συντάκτης Θέµα
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας Υπογραφές

37/2004 348.570 Jean-Claude Martinez, Koenraad
Dillen και Luca Romagnoli

Καθιέρωση ευρωπαϊκής γιορτής των δηµάρχων 16.09.2004 16.12.2004 31

38/2004 348.751 Janusz Wojciechowski, Zdzisław
Podkański και Zbigniew Kużmiuk

Η 65η επέτειος από την έναρξη του Β΄ Παγκοσµίου
Πολέµου

23.09.2004 23.12.2004 28

39/2004 348.822 Bronislaw Geremek, Valdis
Dombrovskis, Toomas Hendrik Ilves
και Vytautas Landsbergis

Η επέτειος της 17ης Σεπτεµβρίου 1939 24.09.2004 24.12.2004 80

                                                     
1 Κατάσταση στις  18.11.2004
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40/2004 349.827 Emma Bonino, Daniel Cohn-Bendit,
Bronislaw Geremek,
João de Deus Pinheiro και Michel
Rocard

Η απόφαση που θα λάβει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
τον ∆εκέµβριο 2004 για την έναρξη των
διαπραγµατεύσεων µε την Τουρκία

13.10.2004 13.01.2005 132

41/2004 349.828 Carl Lang, Andreas Mölzer και Luca
Romagnoli

H προστασία των εθνικών αγορών όπλων 13.10.2004 13.01.2005 10

42/2004 350.607 Luca Romagnoli, Maciej Marian
Giertych, Frank Vanhecke και Jean-
Claude Martinez

H απόφαση για την έναρξη διαπραγµατεύσεων µε
την Τουρκία, που θα κληθεί να λάβει το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο το∆εκέµβριο 2004

25.10.2004 25.01.2005 15

43/2004 350.963 Philip Claeys, Koenraad Dillen και
Frank Vanhecke

H αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρµενίων εκ
µέρους της τουρκικής κυβέρνησης

27.10.2004 27.01.2005 19

44/2004 350.964 Philip Claeys, Koenraad Dillen και
Frank Vanhecke

H εκπόνηση µελέτης επιπτώσεων όσον αφορά τη
µετανάστευση, σε περίπτωση ένταξης της Τουρκίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

27.10.2004 27.01.2005 16
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45/2004 350.965 Philip Claeys, Koenraad Dillen και
Frank Vanhecke

H διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος σχετικά µε την
ενδεχόµενη ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση

27.10.2004 27.01.2005 14

46/2004 350.991 Paul Marie Coûteaux Η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρµενίων ως
πρότερο όρο για την έναρξη διαπραγµατεύσεων µε
την Τουρκία

10.11.2004 10.02.2005 10

47/2004 350.993 Van Hecke, Robert Sturdy, Zuzanna
Roithová, Erika Mann και Ignasi
Guardans Cambó

Το µέλλον της Ευρωπαϊκής κλωστοϋφαντουργίας 11.11.2004 11.02.2005 20

48/2004 351.244 Bart Staes και Pierre Jonckheer Ο θόρυβος που προκαλούν οι νυκτερινές πτήσεις 15.11.2004 15.02.3005 7

49/2004 351.350 Bill Newton Dunn Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.11.2004 18.02.2005 9

50/2004 351.526 Michał Kamiński και Guntars
Krasts

Οι προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία 18.11.2004 18.02.2005 2
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ                     (Αρµοδιότητα  : Ο = Ουσία/ Γ = Γνωµοδότηση)

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

∆ιαδικασία .

Brok Elmar (PPE-
DE)

Οι θεσµικές πτυχές της
δηµιουργίας µιας ευρωπαϊκής
υπηρεσίας για την εξωτερική
δράση

AFCO (Ο) 16/11/2004 2004/2207(INI)

Galeote Quecedo
Gerardo (PPE-
DE)

Οι θεσµικές πτυχές της
δηµιουργίας µιας ευρωπαϊκής
υπηρεσίας για την εξωτερική
δράση

AFET (Γ) 30/11/2004 2004/2207(INI)

Kasoulides
Ioannis (PPE-DE)

∆ιαδικασία ασύλου και
προστασία στις περιοχές
προέλευσης

AFET (Γ) 13/10/2004 2004/2121(INI)

Daul Joseph
(PPE-DE)

Τροποποίηση του κανονισµού
για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ

AGRI (Ο) 23/11/2004 2004/0234(CNS)

Daul Joseph
(PPE-DE)

Τροποποίηση των κοινών
κανόνων για τα καθεστώτα
άµεσης στήριξης των γεωργών
και της συµπληρωµατικής
εισφοράς για τα γάλα και τα
γαλακτοκοµικά προϊόντα

AGRI (Ο) 23/11/2004 2004/0253(CNS)

Virrankoski
Kyösti Tapio
(ALDE)

Χρηµατοδότηση του Natura
2000

AGRI (Γ) 23/11/2004 2004/2164(INI)

Dührkop Dührkop
Bárbara (PSE)

Πρόοδος που σηµειώθηκε στην
πορεία προσχώρησης της
Βουλγαρίας

BUDG (Γ) 26/10/2004 2004/2183(INI)

Dührkop Dührkop
Bárbara (PSE)

Πρόοδος που σηµειώθηκε στην
πορεία προσχώρησης της
Ρουµανίας

BUDG (Γ) 26/10/2004 2004/2184(INI)

Sifunakis
Nikolaos (PSE)

Συµφωνία ΕΚ/Ελβετίας για τη
συµµετοχή στα προγράµµατα
MEDIA Plus και MEDIA
Κατάρτιση

CULT (Ο) 25/11/2004 2004/0230(CNS)

Badía i Cutchet
María (PSE)

Κοινωνία της πληροφορίας CULT (Γ) 25/11/2004 2004/2204(INI)

Mavrommatis
Manolis (PPE-
DE)

Η κατάσταση των θεµελιωδών
δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση - 2004

CULT (Γ) 25/11/2004 2004/2158(INI)
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

∆ιαδικασία .

Martínez
Martínez Miguel
Angel (PSE)

Γνωµοδότηση του
Κοινοβουλίου σχετικά µε το
σχέδιο συνθήκης για τη θέσπιση
Συντάγµατος για την Ευρώπη

DEVE (Γ) 06/10/2004 2004/2129(INI)

Schmidt Frithjof
(Verts/ALE)

Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-
Ινδίας

DEVE (Γ) 06/10/2004 2004/2169(INI)

Berès Pervenche
(PSE)

Συµφωνία ΕΚ/Ελβετικής
Συνοµοσπονδίας στον
στατιστικό τοµέα

ECON (Ο) 10/11/2004 2004/0227(CNS)

Gauzès Jean-Paul
(PPE-DE)

Συµφωνία ΕΚ/Αγίου Μαρίνου
σχετικά µε τη φορολόγηση των
εισοδηµάτων των
αποταµιεύσεων

ECON (Ο) 10/11/2004 2004/0241(CNS)

Gauzès Jean-Paul
(PPE-DE)

Συµφωνία µε το Πριγκηπάτο
του Μονακό για τη φορολόγηση
των υπό µορφή τόκων
εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις

ECON (Ο) 10/11/2004 2004/0264(CNS)

Muscat Joseph
(PSE)

Χρησιµοποίηση του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
για τη νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες,
περιλαµβανοµένης της
χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας

ECON (Γ) 10/11/2004 2004/0137(COD)

Cercas Alejandro
(PSE)

Τροποποίηση της οδηγίας σχετικά
µε τη διευθέτηση του χρόνου
εργασίας

EMPL (Ο) 07/10/2004 2004/0209(COD)

De Rossa
Proinsias (PSE)

Κοινωνική ασφάλιση: µισθωτοί,
µη µισθωτοί και µέλη
οικογενειών (τροπ. Καν.
1408/71/ΕΟΚ, 574/72/ΕΟΚ)

EMPL (Ο) 16/11/2004 2003/0184(COD)

Jöns Karin (PSE) Κοινοτικό πρόγραµµα για την
απασχόληση και την κοινωνική
αλληλεγγύη - PROGRESS

EMPL (Ο) 11/10/2004 2004/0158(COD)

Silva Peneda José
Albino (PPE-DE)

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο EMPL (Ο) 10/11/2004 2004/0165(COD)

Őry Csaba (PPE-
DE)

Η κοινωνική ένταξη στα νέα
κράτη µέλη

EMPL (Ο) 10/11/2004 2004/2210(INI)

Castex Françoise
(PSE)

Ολοκληρωµένο πρόγραµµα
δράσης στον τοµέα της διά βίου
µάθησης

EMPL (Γ) 10/11/2004 2004/0153(COD)
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

∆ιαδικασία .

Hughes Stephen
(PSE)

Περιβάλλον και δηµόσια υγεία:
περιορισµός της χρήσης
τολουολίου και
τριχλωροβενζολίου

EMPL (Γ) 11/10/2004 2004/0111(COD)

Drčar Murko
Mojca (ALDE)

Τροποποίηση των δύο οδηγιών
σχετικά µε τα πρόσθετα τροφίµων

ENVI (Ο) 30/11/2004 2004/0237(COD)

Florenz Karl-
Heinz (PPE-DE)

Τροποποίηση της οδηγίας σχετικά
µε τους περιορισµούς
κυκλοφορίας στην αγορά και
χρήσεως µερικών επικινδύνων
ουσιών και παρασκευασµάτων

ENVI (Ο) 30/11/2004 2004/0225(COD)

Florenz Karl-
Heinz (PPE-DE)

Συµφωνία ΕΚ/Ελβετίας για τη
συµµετοχή στην ευρωπαϊκή
υπηρεσία και το ευρωπαϊκό
δίκτυο ενηµέρωσης και
παρακολούθησης για το
περιβάλλον

ENVI (Ο) 30/11/2004 2004/0233(CNS)

Papadimoulis
Dimitrios (PPE-
DE)

Το µερίδιο της ανανεώσιµης
ενέργειας της ΕΕ και προτάσεις
για συγκεκριµένες δράσεις

ENVI (Γ) 30/11/2004 2004/2153(INI)

Bozkurt Emine
(PSE)

Ο ρόλος των γυναικών στην
Τουρκία στην κοινωνική,
οικονοµική και πολιτική ζωή

FEMM (Ο) 14/10/2004 2004/2215(INI)

Carlshamre Maria
(ALDE)

Η σηµερινή κατάσταση στον
τοµέα της καταπολέµησης της
βίας κατά των γυναικών και
ενδεχόµενες µελλοντικές δράσεις

FEMM (Ο) 25/11/2004 2004/2220(INI)

Svensson Eva-
Britt (PPE-DE)

∆ιάκριση λόγω φύλου και
συστήµατα υγείας

FEMM (Ο) 25/11/2004 2004/2218(INI)

Záborská Anna
(PPE-DE)

Γυναίκες και φτώχεια FEMM (Ο) 14/10/2004 2004/2217(INI)

Figueiredo Ilda
(PPE-DE)

Κοινοτικό πρόγραµµα για την
απασχόληση και την κοινωνική
αλληλεγγύη - PROGRESS

FEMM (Γ) 05/10/2004 2004/0158(COD)

Jäätteenmäki
Anneli (ALDE)

Ολοκληρωµένο πρόγραµµα
δράσης στον τοµέα της διά βίου
µάθησης

FEMM (Γ) 05/10/2004 2004/0153(COD)

Toubon Jacques
(PPE-DE)

Κανόνες σχετικά µε τις
ονοµαστικές ποσότητες των
προϊόντων σε προσυσκευασία

IMCO (Ο) 30/11/2004 2004/0248(COD)
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

∆ιαδικασία .

Panzeri Pier
Antonio (PSE)

Ολοκληρωµένο πρόγραµµα
δράσης στον τοµέα της διά
βίου µάθησης

ITRE (Γ) 07/10/2004 2004/0153(COD)

Riera Madurell
Teresa (PSE)

Πρόοδος που σηµειώθηκε
στην πορεία προσχώρησης
της Βουλγαρίας

ITRE (Γ) 27/10/2004 2004/2183(INI)

Riera Madurell
Teresa (PSE)

Πρόοδος που σηµειώθηκε
στην πορεία προσχώρησης
της Ρουµανίας

ITRE (Γ) 27/10/2004 2004/2184(INI)

Riera Madurell
Teresa (PSE)

Πρόοδος που σηµειώθηκε
στην πορεία προσχώρησης
της Τουρκίας

ITRE (Γ) 27/10/2004 2004/2182(INI)

Rübig Paul (PPE-
DE)

Νοµικός έλεγχος των
ετήσιων και των
ενοποιηµένων λογαριασµών
(τροπ. οδ. 78/660/ΕΟΚ και
83/349/ΕΟΚ)

ITRE (Γ) 07/10/2004 2004/0065(COD)

Trautmann
Catherine (PSE)

Πρόγραµµα υποστήριξης του
ευρωπαϊκού
οπτικοακουστικού τοµέα
(MEDIA 2007)

ITRE (Γ) 07/10/2004 2004/0151(COD)

Vakalis Nikolaos
(PPE-DE)

Επιστηµονική έρευνα:
διαδικασία εισδοχής των
ερευνητών από τρίτες χώρες

ITRE (Γ) 07/10/2004 2004/0061(CNS)

Vakalis Nikolaos
(PPE-DE)

Επιστηµονική έρευνα: µέτρα
για να διευκολυνθεί η
εισδοχή ερευνητών από
τρίτες χώρες

ITRE (Γ) 07/10/2004 2004/0062(CNS)

Vakalis Nikolaos
(PPE-DE)

Επιστηµονική έρευνα :
ενιαία θεώρηση για
ερευνητές από τρίτες χώρες

ITRE (Γ) 07/10/2004 2004/0063(COD)

López-Istúriz
White Antonio
(PPE-DE)

∆ιαβούλευση στους τοµείς
της ασφάλισης πιστώσεων
(κωδικοποιηµένη έκδοση)

JURI (Ο) 07/10/2004 2004/0056(CNS)

López-Istúriz
White Antonio
(PPE-DE)

Σιδηροδροµικές µεταφορές:
άδειες σε σιδηροδροµικές
επιχειρήσεις (Κωδ. οδ.
95/18/ΕΚ)

JURI (Ο) 07/10/2004 2004/0074(COD)

López-Istúriz
White Antonio
(PPE-DE)

Τρόφιµα που προορίζονται
για ειδική διατροφή (κωδ. οδ.
89/398/ΕΚ)

JURI (Ο) 07/10/2004 2004/0090(COD)
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

∆ιαδικασία .

Gargani Giuseppe
(PPE-DE)

∆ικαστική συνεργασία στις
ποινικές υποθέσεις : δικονοµικά
δικαιώµατα στο πλαίσιο
ποινικών διαδικασιών σε
ολόκληρη την Ευ

JURI (Γ) 26/10/2004 2004/0113(CNS)

Gauzès Jean-Paul
(PPE-DE)

Αντασφάλιση JURI (Γ) 26/10/2004 2004/0097(COD)

Lévai Katalin
(PSE)

΄Ισες ευκαιρίες και ίση
µεταχείριση ανδρών και
γυναικών σε θέµατα εργασίας
και απασχόλησης

JURI (Γ) 26/10/2004 2004/0084(COD)

Manders Toine
(ALDE)

Φόρος προστιθεµένης αξίας
ΦΠΑ: αναδιατύπωση της έκτης
οδηγίας (κατ. οδ. 77/388/ΕΟΚ)

JURI (Γ) 26/10/2004 2004/0079(CNS)

Wallis Diana
(ALDE)

Χρησιµοποίηση του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
για τη νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες,
περιλαµβανοµένης της
χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας

JURI (Γ) 22/11/2004 2004/0137(COD)

Di Pietro Antonio
(ALDE)

Ανταλλαγή πληροφοριών που
προέρχονται από το ποινικό
µητρώο

LIBE (Ο) 25/11/2004 2004/0238(CNS)

Peillon Vincent
(PSE)

Επιστηµονική έρευνα:
διαδικασία εισδοχής των
ερευνητών από τρίτες χώρες

LIBE (Ο) 05/10/2004 2004/0061(CNS)

Varvitsiotis
Ioannis (PPE-DE)

Έγγραφα ταυτότητας των
ναυτικών (Σύµβαση αριθ. 185)

LIBE (Ο) 05/10/2004 2004/0180(CNS)

Angelilli Roberta
(UEN)

Οπτικοακουστικές υπηρεσίες
και υπηρεσίες πληροφόρησης,
ανταγωνιστικότητα: προστασία
των ανηλίκων και της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας

LIBE (Γ) 05/10/2004 2004/0117(COD)

Díaz de Mera
García Consuegra
Agustín (PPE-
DE)

Έρευνα στον τοµέα της
ασφάλειας : τα επόµενα βήµατα

LIBE (Γ) 25/11/2004 2004/2171(INI)

Guardans Cambó
Ignasi (ALDE)

Πρόγραµµα υποστήριξης του
ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού
τοµέα (MEDIA 2007)

LIBE (Γ) 05/10/2004 2004/0151(COD)
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

∆ιαδικασία .

Herrero-Tejedor
Luis Francisco
(PPE-DE)

Πρόγραµµα "Νεολαία σε
δράση" για την περίοδο 2007-
2013

LIBE (Γ) 05/10/2004 2004/0152(COD)

Kirkhope
Timothy (PPE-
DE)

Συµφωνία συνεργασίας µε την
Ελβετία στον τοµέα της
καταπολέµησης της οικονοµικής
απάτης

LIBE (Γ) 24/11/2004 2004/0187(CNS)

Kósáné Kovács
Magda (PSE)

Ολοκληρωµένο πρόγραµµα
δράσης στον τοµέα της διά βίου
µάθησης

LIBE (Γ) 05/10/2004 2004/0153(COD)

Pęk Bogdan
(IND/DEM)

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο LIBE (Γ) 05/10/2004 2004/0165(COD)

Reynaud Marie-
Line (PSE)

Η κοινωνική ένταξη στα νέα
κράτη µέλη

LIBE (Γ) 25/11/2004 2004/2210(INI)

Sonik Bogusław
(PPE-DE)

Πρόγραµµα Πολιτισµός 2007
(2007-2013)

LIBE (Γ) 05/10/2004 2004/0150(COD)

Triantaphyllides
Kyriacos (PPE-
DE)

Κοινοτικό πρόγραµµα για την
απασχόληση και την κοινωνική
αλληλεγγύη - PROGRESS

LIBE (Γ) 05/10/2004 2004/0158(COD)

Casaca Paulo
(PSE)

Στοιχεία σχετικά µε τις
αλιευτικές δραστηριότητες και
τους µηχανισµούς
τηλεανίχνευσης

PECH (Ο) 25/11/2004 2004/0252(CNS)

Morillon Philippe
(ALDE)

Αλιεία και διατήρηση των
ζώντων πόρων της Βαλτικής
θάλασσας και των Belts
(Απόσυρση από τη σύµβαση)

PECH (Ο) 25/11/2004 2004/0197(CNS)

Morillon Philippe
(ALDE)

Πρωτόκολλο για τη συµφωνία
αλιείας µε την Ακτή του
Ελεφαντοστού (Ιούλιος 2004 -
Ιούνιος 2007)

PECH (Ο) 25/11/2004 2004/0211(CNS)

Olbrycht Jan
(PPE-DE)

Συγκρότηση ευρωπαϊκής
οµάδας διασυνοριακής
συνεργασίας (ΕΟ∆Σ)

REGI (Ο) 06/10/2004 2004/0168(COD)

Galeote Quecedo
Gerardo (PPE-
DE)

Σύστηµα των ιδίων πόρων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

REGI (Γ) 30/11/2004 2004/0170(CNS)

Harkin Marian
(ALDE)

Στήριξη της ανάπτυξης της
υπαίθρου µέσω του ΕΓΤΠΕ

REGI (Γ) 06/10/2004 2004/0161(CNS)
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Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

∆ιαδικασία .

Harkin Marian
(ALDE)

Χρηµατοδότηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής

REGI (Γ) 06/10/2004 2004/0164(CNS)

Schroedter
Elisabeth
(Verts/ALE)

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο REGI (Γ) 06/10/2004 2004/0165(COD)

_______________________
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε την υλοποίηση της
µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής προς τρίτες
χώρες το 2003

AFET
INTA
BUDG

COM(2004)0523

΄Εκτη ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή των
άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ «Τηλεόραση
χωρίς σύνορα», όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία
97/36/ΕΚ, για την περίοδο 2001-2002

CULT COM(2004)0524

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκο Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο για τη λειτουργία και τις προοπτικές του
κοινοτικού πλαισίου για τις µεταφορές επιβατών µε
πούλµαν και λεωφορεία: πρόσβαση στις αγορές διεθνών
µεταφορών και ενδοµεταφορών, ασφάλεια και δικαιώµατα
επιβατών

TRAN COM(2004)0527

΄Εκθεση της Επιτροπής: ∆ραστηριότητες έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  -Ετήσια
έκθεση 2003

ITRE COM(2004)0533

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο: Ετησια εκθεση 2004 για την
αναπτυξιακη πολιτικη και την εξωτερικη βοηθεια της ΕΚ

DEVE
INTA

COM(2004)0536

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών:
σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα υπηρεσιών ψηφιακής
διαλογικής τηλεόρασης

ITRE
IMCO
CULT

COM(2004)0541

Ανακοίνωση της Επιτροπής για µία ενισχυµένη εταιρική
σχέση για τις ιδιαίτερα αποµακρυσµένες περιφέρειες:
απολογισµός και προοπτικές (COM(2004)343 Ανακοίνωση
της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2004)

ECON
REGI
AGRI
PECH

COM(2004)0543
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά µε την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, εις ό,τι
αφορά το έτος βάσεως για τη διάθεση ποσοστώσεων
υδροχλωροφθορανθράκων προκειµένου περί των κρατών
µελών που προσχώρησαν την 1η Μαΐου 2004

ENVI COM(2004)0550

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών
σχετικά µε την εφαρµογή της στρατηγικής πληροφόρησης
και επικοινωνίας για το ευρώ και την Οικονοµική και
Νοµισµατική Ένωση

ECON COM(2004)0552

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Σύµπραξη για την αλλαγή σε
µια διευρυµένη Ευρώπη -  ενίσχυση του ρόλου του
ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου

EMPL COM(2004)0557

ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ: για την αµοιβαία αναγνώριση µη
στερητικών της ελευθερίας προδικαστικών µέτρων ελέγχου

JURI
LIBE

COM(2004)0562

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την εµπειρία των
κρατών µελών όσον αφορά τους ΓΤΟ που διατίθενται στην
αγορά δυνάµει της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, στην οποία
συµπεριλαµβάνεται ειδική έκθεση σχετικά µε τη λειτουργία
των µερών Β και Γ της οδηγίας

ENVI
ITRE
AGRI

COM(2004)0575

΄Εκθεση της Επιτροπής (Υπηρεσία Ανθρωπιστικής
Βοήθειας-ECHO) - Ετήσια έκθεση 2003

AFET
DEVE
BUDG
CONT

COM(2004)0583

*#* Commission staff working paper : Annex to the Sixth
Communication from the Commission to the Council and
the European Parliament on the application of Articles 4
and 5 of Directive 89/552/EEC "Television without
Frontiers", as amended by Directive 97/36/EC, for the
period 2001-2002

CULT SEC(2004)1016
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

*#* Document de travail des services de la Commission :
Annexe au rapport sur le fonctionnement et les perspectives
du cadre communautaire pour les transports de voyageurs
par autocars et autobus : accès aux marchés des transports
internationaux et de cabotage, sécurité et droits des
passagers

TRAN SEC(2004)1020

*#* Commission staff working paper : Fifth Annual Survey
on the implementation and enforcement of Community
environmental law - 2003

ENVI
JURI

SEC(2004)1025

*#* Commission staff working document : Annex to the
Communication from the Commission to the Council and
the European Parliament "Annual report 2004 on ec
development policy and external assistance"

DEVE
INTA

SEC(2004)1027

*#*Document de travail des services de la commission
Annexe à la : Communication de la Commission sur un
partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques :
bilan et perspectives (Communication de la Commission
COM(2004)343 du 26 mai 2004)

ECON
REGI
AGRI
PECH

SEC(2004)1030

*#*Document de travail des services de la Commission :
Rapport sur le recouvrement des restitutions à l'exportation
des animaux vivants pendant l'année 2003

BUDG
CONT
AGRI

SEC(2004)1031

*#* Commission staff working document : Implementation
of the Commission Communication on the EU's Role in
Promoting Human Rights and Democratisation in Third
Countries (COM(2001)252 final)

AFET
DEVE
BUDG

SEC(2004)1041

Commission staff working document : Interim evaluation
Report from the Commission to the Council, the European
Parliament, the European Economic and Social Committee
and the Committee of the Regions on the Programme
relating to the Community Framework Strategy on Gender
Equality 2001-2005

EMPL
LIBE
FEMM

SEC(2004)1047

*#* Commission staff working document : Buying green! A
handbook on environmental public procurement

ENVI
JURI

SEC(2004)1050
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

*#*Document de travail des services de la Commission -
Annexe à la Communication de la Commission portant
réponse aux observations et recommandations du Panel de
haut niveau d'experts indépendants concernant l'évaluation
de l'efficacité des Nouveaux Instruments du 6ème
Programme cadre - Observations de la Commission en
réponse au rapport du Panel d'experts indépendants en
charge de l'évaluation de l'efficacité des Nouveaux
Instruments du 6ème Programme cadre

ITRE SEC(2004)1057

*#*Commission staff working document - Annex to the
Report from the Commission - Protection of the European
Communities� financial interests and the fight against fraud
- Annual report 2003 - Statistical evaluation of irregularities
- Agricultural, Structural & Cohesion funds and Own
resources - Year 2003

CONT
ECON
IMCO
REGI
AGRI
PECH
JURI
LIBE

SEC(2004)1059

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τις δανειοληπτικές και
δανειοδοτικές δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων το 2003

AFET
DEVE
INTA
BUDG

SEC(2004)1073

*#*Commission staff working paper - Annex to the report
from the Commission to the Council and to the European
Parliament on the borrowing and lending activities of the
Community in 2003

AFET
DEVE
INTA
BUDG

SEC(2004)1074

*#*Commission staff working document - Annex to the
ECHO Annual Report 2003

AFET
DEVE
BUDG
CONT

SEC(2004)1099

*#*Commission staff working document - Analysis of the
common market organisation in fruit and vegetables

AGRI SEC(2004)1120

*#*Commission staff working paper on the Development of
the Second Generation Schengen Information system (Sis
II) - June 2004 progress report

LIBE SEC(2004)1129
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Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

*#*Document de travail des services de la Commission -
Relatif à l'interdiction de l'utilisation d'agents de rétention
d'eau dans les viandes de volaille

ENVI
AGRI

SEC(2004)1130

*#*Commission staff working paper on the implementation
of national residue monitoring plans in the Member States
in 2002 (Council Directive 96/23/EC)

ENVI
AGRI

SEC(2004)1137

*#*Commission staff working document setting out the
approach for assessing the conformity of solutions proposed
by the SOLVIT network with Community law

IMCO
ITRE
JURI

SEC(2004)1159

#*#Rapport de la Commission au Parlement européen et au
Conseil sur l'évolution des dépenses du FEOGA, section
«Garantie» -  Système d'alerte n° 5/2004, n° 6/2004 et n°
7/2004

CONT
BUDG
AGRI

SEC(2004)1183

____________________

*#* Τα έγγραφα αυτά διατίθενται µόνο στην αγγλική, γαλλική ή γερµανική έκδοση
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβίβασε, στις  5 Νοεµβρίου 2004, για την
ενηµέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επικυρωµένο αντίγραφο της απόφασης του Συµβουλίου µε την
οποία διορίζεται ο

κ. Κίκης ΚΑΖΑΜΙΑΣ

µέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για διάστηµα έξι ετών από τις 2 Νοεµβρίου 2004.

________________________
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

127/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της απόφασης των κοµµάτων
Τούτσι να αποδεχθούν το νέο σύνταγµα στο Μπουρούντι

Βρυξέλλες, 5 Νοεµβρίου 2004

Σε συνέχεια της δήλωσής της στις 26 Οκτωβρίου και προσυπογράφοντας το µήνυµα της Αφρικανικής
Ένωσης της 1ης Νοεµβρίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί την απόφαση των µερών που δεν
υπέγραψαν τη συµφωνία της Πρετόρια για την κατανοµή της εξουσίας στο Μπουρούντι να αποδεχθούν το
νέο σχέδιο συντάγµατος, το οποίο εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο, ως βάση συζήτησης για το πολιτικό
µέλλον της χώρας, αποφεύγοντας έτσι το θεσµικό κενό εν αναµονή του δηµοψηφίσµατος για την έγκριση
του συντάγµατος.

Η ΕΕ επικροτεί τη θετική και εποικοδοµητική αυτή εξέλιξη που επιβεβαιώνει την επιθυµία όλων των
κοµµάτων του Μπουρούντι που συµµετέχουν στην ειρηνευτική διαδικασία να διατηρήσουν τη δυναµική της
µετάβασης µε τελικό στόχο την ειρήνη και ασφάλεια που προσδοκά τόσα χρόνια ο λαός.

Η ΕΕ υπενθυµίζει ότι είναι έτοιµη να βοηθήσει τη χώρα στην εκλογική διαδικασία αλλά και στην περαιτέρω
πορεία προς την ειρήνη και την ανασυγκρότηση.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της διαδικασίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ Λιχτενστάιν και Νορβηγία,
µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

* Η Κροατία συνεχίζει να συµµετέχει στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης.

________________________

128/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά
µε την έκθεση του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών για το Σουδάν

Βρυξέλλες, 11 Νοεµβρίου 2004

H Eυρωπαϊκή Ένωση συµφωνεί µε την αξιολόγηση της κατάστασης στο Σουδάν, η οποία περιέχεται στην
έκθεση του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών κατ' εφαρµογή των αποφάσεων 1564 και 1556 του
Συµβουλίου Ασφαλείας των Η.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί σοβαρά µε τις διαπιστώσεις του Γενικού Γραµµατέα των Η.Ε. για την
επιδείνωση της ασφάλειας και της ανθρωπιστικής κατάστασης.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση συντάσσεται µε τα Ηνωµένα Έθνη και εκφράζει και αυτή την ικανοποίησή της για την
πρόοδο που έχει σηµειωθεί στην ειρηνευτική διαδικασία Βορρά-Νότου και για την ανάπτυξη της
διευρυµένης δύναµης της Αφρικανικής Ένωσης στο Νταρφούρ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει όλα τα
µέρη της σύγκρουσης στο Νταρφούρ να συνεργασθούν πλήρως µε την Αφρικανική Ένωση προκειµένου να
εξασφαλισθεί ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρέχει στην
Αφρικανική Ένωση πλήρη υποστήριξη για την αποστολή της στο Νταρφούρ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόοδο που σηµειώθηκε στις ειρηνευτικές
συνοµιλίες της Αµπούτζα. Η υπογραφή του ανθρωπιστικού και σχετικού µε την ασφάλεια πρωτοκόλλου
αποτελεί σηµαντικό βήµα προς την επίτευξη βιώσιµης λύσης για την κρίση στο Νταρφούρ. Προτρέπουµε
όλα τα µέρη να διατηρήσουν αυτή τη δυναµική και να επιτύχουν επειγόντως µια πολιτική λύση για τη
σύγκρουση στο Σουδάν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την ανάγκη να συνεχισθεί η ανθρωπιστική βοήθεια και θα εξακολουθήσει
να υποστηρίζει µε τη συνδροµή της τους πληγέντες από τη σύγκρουση στο Νταρφούρ του Σουδάν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 4ης και 5ης Νοεµβρίου και τα προηγούµενα
συµπεράσµατα του Συµβουλίου καθώς και τις Αποφάσεις 1556 και 1564 του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Η.Ε. και επιβεβαιώνει την πλήρη προσήλωσή της στο να συµβάλει κατ� απόλυτη προτεραιότητα στις
διαδικασίες ειρήνευσης και συµφιλίωσης στο Σουδάν. Σχετικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποκλείει τη χρήση
κυρώσεων έναντι όλων των µερών της σύγκρουσης.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και
Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία,
µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

* Η Κροατία εξακολουθεί να είναι µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

________________________

129/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις γενικές εκλογές που έγιναν στην
Μποτσουάνα

Βρυξέλλες, 10 Νοεµβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει την Μποτσουάνα για την επιτυχή διεξαγωγή των γενικών εκλογών στις 30
Οκτωβρίου 2004. Οι εκλογές αυτές κρίθηκαν ως ελεύθερες και κανονικές σε σχέση µε τους θεσπισθέντες
κανόνες, οι οποίοι αναφέρονται µεταξύ άλλων στις αρχές και κατευθυντήριες γραµµές της SADC που
διέπουν τις δηµοκρατικές εκλογές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει την Αυτού Εξοχότητα τον κ. Festus Mogae για τη νέα θητεία του ως
προέδρου της ∆ηµοκρατίας της Μποτσουάνα.
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Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και εν δυνάµει υποψήφιες Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η Πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, η Σερβία και το Μαυροβούνιο καθώς και οι χώρες ΕΖΕΣ, Ισλανδία,
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα
δήλωση.

* Η Κροατία εξακολουθεί να αποτελεί µέρος της ∆ιαδικασίες Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

________________________

130/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε
την Κοινή Θέση του Συµβουλίου για συµπληρωµατικά περιοριστικά µέτρα κατά της
Βιρµανίας/Μυανµάρ και για την τροποποίηση της κοινής θέσης 2004/423/ΚΕΠΠΑ

Βρυξέλλες, 16 Νοεµβρίου 2004

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ
Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι
προσυπογράφουν τους στόχους της Κοινής Θέσης του Συµβουλίου για συµπληρωµατικά περιοριστικά µέτρα
κατά της Βιρµανίας/Μυανµάρ και για την τροποποίηση της κοινής θέσης 2004/423/ΚΕΠΠΑ της 25ης
Οκτωβρίου 2004. 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 εξακολουθεί να είναι  µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

________________________

131/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την απόφαση
2004/767/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, της 15ης Νοεµβρίου 2004, που θέτει σε εφαρµογή

την κοινή θέση 2004/694/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου για περαιτέρω
µέτρα προς υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής της εντολής του
∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY)

Βρυξέλλες, 17 Νοεµβρίου 2004

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία
της Μακεδονίας, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία,
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι προσυπογράφουν
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τους στόχους της απόφασης 2004/767/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, της 15ης Νοεµβρίου 2004, που θέτει σε
εφαρµογή την κοινή θέση 2004/694/ΚΕΠΠΑ για περαιτέρω µέτρα προς υποστήριξη της αποτελεσµατικής
εφαρµογής της εντολής του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY). 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 εξακολουθεί να είναι  µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

________________________

132/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στη Ναµίµπια

Bρυξέλλες, 25 Νοεµβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τη Ναµίµπια για την εύρυθµη διενέργεια των προεδρικών και βουλευτικών
εκλογών στις 15 και 16 Νοεµβρίου 2004. Οι εκλογές αυτές διεξήχθησαν ελεύθερα και επί ίσοις όροις, και
µάλιστα µε γνώµονα τις αρχές και τους προσανατολισµούς που πρέπει να διέπουν τις δηµοκρατικές εκλογές
σύµφωνα µε την Αναπτυξιακή Κοινότητα Μεσηµβρινής Αφρικής (SADC).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει την Α.Ε. τον κ. Hifikepunye Pohamba για την εκλογή του στο αξίωµα του
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας της Ναµίµπια.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της διαδικασίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης και εν δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία-Μαυροβούνιο, καθώς και η Ισλανδία, το
Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, χώρες της ΕΖΕΣ και µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης.

_______________________

133/2004
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά µε την καταδίκη επτά ηγετών της αντιπολίτευσης στο Αζερµπαϊτζάν
Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πληροφορήθηκε ότι το Εφετείο της ∆ηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν επιβεβαίωσε τις ποινές
που είχαν απαγγελθεί κατά επτά ηγετών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι κατηγορούντο για τη διοργάνωση ταραχών
µετά τις προεδρικές εκλογές του Αζερµπαϊτζάν τον Οκτώβριο 2003. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί έντονα για
την αυστηρότητα των ποινών του ∆ικαστηρίου.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει τη σηµασία που δίδει στην ελευθερία εκφράσεως σε όλες της τις µορφές,
συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος έκφρασης της αντίθεσης και του δικαιώµατος διαδηλώσεως. Ως εκ
τούτου, παροτρύνει την κυβέρνηση του Αζερµπαϊτζάν να σεβαστεί τις δηµοκρατικές αξίες,
συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος ορθής εφαρµογής του νόµου, και να αρχίσει έναν ανοικτό διάλογο
µε την αντιπολίτευση, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις του Αζερµπαϊτζάν στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ και του
Συµβουλίου της Ευρώπης.

Στις αρχές του 2004 η ΕΕ εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις προεδρικές αµνηστίες µε τις οποίες
αποφυλακίσθηκαν πολλοί κρατούµενοι που είχαν φυλακισθεί µετά τις διαδηλώσεις του 2003. Η ΕΕ
χαρακτήρισε τις αµνηστίες αυτές ως θετική εξέλιξη, στην οποία θα πρέπει να δοθεί συνέχεια. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση εποµένως παροτρύνει την κυβέρνηση του Αζερµπαϊτζάν να συνεχίσει προς την κατεύθυνση αυτή
δηµιουργώντας πολιτικό περιβάλλον που να ευνοεί τον πλουραλισµό, τον θεµιτό δηµοκρατικό ανταγωνισµό
και το διάλογο µεταξύ των κοµµάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειµένη να συµβάλει στην επίτευξη
των ανωτέρω.

Η Βουλγαρία, η Ρουµανία και η Κροατία*, υποψήφιες προς προσχώρηση χώρες, η Αλβανία, η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και η Σερβία - Μαυροβούνιο, χώρες
που συµµετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης και εν δυνάµει υποψήφιες προς
προσχώρηση, καθώς και η Ισλανδία και η Νορβηγία, χώρες της ΕΖΕΣ µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου, προσυπογράφουν τη δήλωση αυτή.

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης.

_____________________

134/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την ειρηνευτική διαδικασία µεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας

Βρυξέλλες, 29 Νοεµβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει θερµά την ανακοίνωση της Αιθιοπίας για µια πρόταση πέντε σηµείων µε
σκοπό την επίλυση των συνοριακών ερίδων µεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας. Η κατ� αρχήν αποδοχή της
απόφασης της Επιτροπής Συνόρων αποτελεί σηµαντική ένδειξη της προσήλωσης της Αιθιοπίας στην τελική
και δεσµευτική απόφαση της Επιτροπής Συνόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευελπιστεί ότι η Ερυθραία θα
τηρήσει εποικοδοµητική στάση έναντι της πρότασης της Αιθιοπίας, καθώς και ότι οι δύο χώρες θα
εφαρµόσουν στο ακέραιο την απόφαση για τον καθορισµό των συνόρων, σε πλήρη συνεργασία µε την
Επιτροπή Συνόρων. Αυτή είναι η µόνη βάση επί της οποίας µπορεί να διασφαλιστεί διαρκής ειρήνη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως µάρτυρας στη Συνθήκη του Αλγερίου, επαναλαµβάνει τη δέσµευσή της για την
ειρηνευτική διαδικασία µεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας και υπογραµµίζει ότι η εξοµάλυνση των σχέσεων
µεταξύ των δύο χωρών θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια. Η
ΕΕ είναι διατεθειµένη να διαδραµατίσει υποστηρικτικό ρόλο στη διαδικασία αυτή.
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Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ
Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την
παρούσα δήλωση.

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

___________________________
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ  ΤΗΣ 27ης ΚΑΙ 28ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

Τα πλήρη κείµενα των γνωµοδοτήσεων της ΕΟΚΕ διατίθενται
στις επίσηµες γλώσσες στην ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ στο ∆ιαδίκτυο:

http://www.esc.eu.int (στον τίτλο "Documents")

 Κατά τη 412η σύνοδο ολοµέλειας εξελέγη ο νέος Πρόεδρος της ΕΟΚΕ και ανανεώθηκε το Προεδρείο και οι
άλλες διαρθρώσεις εργασίας της.
 
 
 1. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ

•  Σχέδιο γνωµοδότησης µε θέµα «Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης»
− Γενικός εισηγητής: ο κ. MALOSSE (Εργοδότες � FR)
� Έγγραφα αναφοράς: CESE 1373/2004 fin � CESΕ 1445/2004
 
� Κύρια σηµεία:

Η γνωµοδότηση αυτή απαντά στην αίτηση του Κοινοβουλίου, το οποίο αποφάσισε, µε πρωτοβουλία της
Επιτροπής Συνταγµατικών Υποθέσεών του, να ζητήσει γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ σχετικά µε τη Συνθήκη
για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης.

 
 Στο πρώτο µέρος, η ΕΟΚΕ εκθέτει τους κυριότερους λόγους που την κάνουν να αποφανθεί υπέρ της
κύρωσης της Συνταγµατικής Συνθήκης από τα κράτη µέλη. Η ΕΟΚΕ πιστεύει, συγκεκριµένα:

•  ότι ο τρόπος εκπόνησης της Συνταγµατικής Συνθήκης συνιστά ήδη από µόνος του ένα βήµα µπροστά
προς τον εκδηµοκρατισµό της ευρωπαϊκής οικοδόµησης και ότι η ίδια η Συνθήκη είναι ο καρπός µιας
πραγµατικά δηµοκρατικής δηµόσιας συζήτησης,

http://www.cese.europa.eu
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•  ότι η Συνταγµατική Συνθήκη παρέχει στην Ένωση ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας και καθιστά τη
λειτουργία της ΕΕ πιο κατανοητή και προσιτή σε όλους,

•  ότι η Συνταγµατική Συνθήκη ενισχύει τη δηµοκρατική νοµιµότητα της Ένωσης,

•  ότι η ενσωµάτωση του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στη Συνταγµατική Συνθήκη αποτελεί
αξιοσηµείωτο βήµα προόδου για την προστασία των δικαιωµάτων των φυσικών και νοµικών προσώπων,

•  ότι, χάρη στη δηµοκρατική πρόοδο που επιφέρει, η Συνταγµατική Συνθήκη παρέχει στους πολίτες τα
µέσα για να αποφασίζουν οι ίδιοι το περιεχόµενο των συγκεκριµένων πολιτικών και ενεργειών που
οφείλει να αναλάβει η Ένωση για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους.

•  Παρόλο που πιστεύει ότι σηµαντικός αριθµός αιτηµάτων της κοινωνίας των πολιτών δεν στάθηκε
δυνατό να ληφθεί υπόψη κατά τις εργασίες της Συνέλευσης και της ∆∆, η ΕΟΚΕ θεωρεί επίσης ότι η
απόρριψη της Συνταγµατικής Συνθήκης όχι µόνο θα αποτελούσε αρνητική ένδειξη για την ευρωπαϊκή
οικοδόµηση και θα ισοδυναµούσε µε παραίτηση από τα βήµατα προόδου που κατόρθωσε να επιτύχει η
κοινωνία των πολιτών διά της συνταγµατικής µεθόδου, αλλά και ότι είναι δυνατή η αξιοποίηση του
προτεινόµενου θεσµικού πλαισίου και η βελτίωσή του µε λειτουργικά µέτρα.

•  Στο δεύτερο µέρος, η ΕΟΚΕ εξετάζει τη στρατηγική επικοινωνίας που πρέπει να εφαρµοστεί για να
προβληθεί η αξία της Συνταγµατικής Συνθήκης, πιστεύοντας ότι η ποιότητα αυτής της στρατηγικής θα
διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο για την υιοθέτηση της Συνθήκης από τους πολίτες της Ευρώπης.
Συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, τέσσερις άξονες δράσης:

•  τη δηµιουργία εργαλείων πληροφόρησης, τα οποία θα µπορούσαν να λάβουν τη µορφή πλαισίων
ανάγνωσης της Συνταγµατικής Συνθήκης, προσαρµοσµένων στα θέµατα που απασχολούν τις διάφορες
κατηγορίες του πληθυσµού σε κάθε κράτος µέλος (σηµείο 3.1.3.),

•  την πραγµατοποίηση ενηµερωτικών εκστρατειών µε την υποστήριξη των µέσων µαζικής ενηµέρωσης
και των φορέων επικοινωνίας που βρίσκονται κοντά στους πολίτες (περιφερειακές και τοπικές αρχές,
πολιτικές οµάδες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (σηµεία 3.2. και 3.2.1.),

•  τη διοργάνωση αποκεντρωµένων και ανοικτών σε όλους τους πολίτες συζητήσεων, για να
διευκολυνθούν οι ανταλλαγές απόψεων και να διαµορφωθούν οι πεποιθήσεις (σηµείο 3.3.),

•  την ενεργό συµµετοχή των ευρωπαϊκών οργάνων, ως συµπλήρωµα της δράσης των κρατών µελών, στη
διαµόρφωση και την εφαρµογή της στρατηγικής επικοινωνίας, προκειµένου να δοθεί µια πραγµατική
διεθνική διάσταση στις εθνικές συζητήσεις και στην επικύρωση της Συνταγµατικής Συνθήκης (σηµεία
3.4.3. και 3.4.2.).
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− Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Patrick Fève
    (Τηλ.: 00 32 2 546 96 16 � e-mail: patrick.feve@esc.eu.int)
 
 
 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ

•  Βελτίωση της εφαρµογής της στρατηγικής της Λισσαβώνας
�   Εισηγητής: ο κ. VEVER (Εργοδότες � FR)
�  Συνεισηγητές: ο κ. EHNMARK (Μισθωτοί � SE) � ο κ. SIMPSON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες �UK)
� Έγγραφα αναφοράς: αίτηση γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου � CESE 1438/2004
 
� Κύρια σηµεία:

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 25ης και 26ης Μαρτίου 2004 κάλεσε την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους και µέσα για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της
στρατηγικής της Λισσαβώνας.

Η γνωµοδότηση προτείνει έναν κατάλογο συγκεκριµένων δράσεων, οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν
κατά την εαρινή σύνοδο κορυφής του 2005 και οι οποίες περιλαµβάνουν την «ενίσχυση της ανάπτυξης
και της συνοχής», την «αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της εσωτερικής αγοράς», την «προώθηση της
καινοτοµίας και της ποιότητας», την «προώθηση της εταιρικής σχέσης ιδιωτικού-δηµόσιου τοµέα για την
έρευνα», τον «εκσυγχρονισµό της κοινωνικής πολιτικής» και την «πιο δραστήρια προστασία του
περιβάλλοντος».

Οι προτάσεις αυτές στηρίζονται σε δύο γενικές αρχές:

Πρώτον, η στρατηγική της Λισσαβώνας πρέπει να καταστεί «κτήµα» του κάθε κράτους µέλους. Η
επονοµαζόµενη Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού πρέπει να ενισχυθεί. ∆εύτερον, η στρατηγική της
Λισσαβώνας πρέπει να προβληθεί καλύτερα στην οργανωµένη κοινωνία των πολιτών και στους πολίτες
της Ευρώπης. Η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να διαδραµατίσουν
σαφέστερο και εκτενέστερο ρόλο στην εφαρµογή της.

Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Gilbert Marchlewitz
(Τηλ.: 00 32 2 546 93 58 � e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int)

•  Η πρόκληση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
�   Εισηγητής: ο κ. VEVER (Εργοδότες � FR)
 
− Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση κατόπιν αιτήσεως του Προέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής � CESE 1439/2004

− Κύρια σηµεία:

Για την ανάκαµψη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει
τέσσερις απαιτήσεις, τις οποίες θεωρεί αλληλένδετες:

Πρώτη προτεραιότητα είναι η ανάκτηση της εµπιστοσύνης των οικονοµικών παραγόντων.
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Άλλη προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των βασικών διατάξεων της ενιαίας αγοράς, η
οποία δεν θα πρέπει να υπερβεί την ανταγωνιστική προθεσµία του 2010 που καθορίστηκε στη Λισσαβώνα �
χωρίς ωστόσο να παραγνωριστεί η µετέπειτα ανάγκη συνεχούς διατήρησής της.

Η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων συνεπάγεται επίσης την ανάπτυξη, µέσω µιας
προσέγγισης που να είναι και αυτή συγχρονισµένη µε την προθεσµία του 2010, µιας δυναµικής οικονοµικής
ένωσης γύρω από το ευρώ, ικανής να τονώσει την ανάπτυξη και την απασχόληση, στηριζόµενη σε
κατάλληλη νοµισµατική πολιτική.

Η εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων της στρατηγικής της Λισσαβώνας απαιτεί, τέλος,
µεγαλύτερη αποφασιστικότητα και συνοχή.

Εν κατακλείδι, η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι τα ελλείµµατα ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων αποτελούν το τίµηµα που καταβάλλεται σήµερα για µία Ευρώπη µε ανεπαρκή
δραστηριότητα, αναποφάσιστη και δυσπροσάρµοστη στις διεθνείς µεταβολές, που δεν έχει ακόµη
ολοκληρωθεί σε πολλούς τοµείς και υστερεί στον τοµέα των µεταρρυθµίσεων, αξιοποιώντας µε
εξαιρετικά ανεπαρκή, συχνά διστακτικό και ενίοτε ασυνεπή και, ως εκ τούτου, αντιπαραγωγικό τρόπο τα
πλεονεκτήµατά της. Για την αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης απαιτείται πιο στοχοθετηµένη και
συνεκτική δράση. Προς τούτο, η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει µια πιο καθοριστική αναπτυξιακή προσέγγιση,
ενεργοποιώντας τους οικονοµικούς φορείς τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς, στους κόλπους
µιας πιο ευέλικτης και αποδοτικής ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει όλως ιδιαιτέρως
την έκκληση της τελευταίας εαρινής συνόδου για την προώθηση νέων εταιρικών σχέσεων για τη
µεταρρύθµιση, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειµένου να συνεργαστούν στενότερα
οι κοινωνικοί εταίροι. Υπογραµµίζει την αναγκαιότητα να τηρηθεί η προθεσµία του 2010, που πρέπει να
περιλαµβάνει τόσο την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων της Λισσαβώνας όσο και την ολοκλήρωση της
ενιαίας αγοράς και την υλοποίηση µιας πραγµατικής οικονοµικής ένωσης, µε βάση την πείρα από τη
νοµισµατική ένωση, µε την πλήρη ενσωµάτωση των απαιτήσεων της βιώσιµης ανάπτυξης.

− Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Alberto Allende
    (Τηλ : 00 32 2 546 96 79 � e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)
•  Κατάρτιση και παραγωγικότητα
�   Εισηγητής: ο κ. ΚΟΡΥΦΙ∆ΗΣ (Μισθωτοί � EL)

�   Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση � CESE 1435/2004
 
�   Κύρια σηµεία:

Παρά τις διαφορές των εκπαιδευτικών συστηµάτων τους, τα κράτη µέλη της ΕΕ θα πρέπει να θεωρούνται
ως ενιαίος «χώρος εκπαίδευσης».

Αυτή η προοπτική ενισχυµένης ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής συνεργασίας για την αντιµετώπιση συνολικά
και ενιαία της υστέρησης που παρουσιάζεται στην προσέγγιση των στόχων της Λισσαβώνας προϋποθέτει
τις ακόλουθες συγκεκριµένες πολιτικές επιλογές:

•  επαρκείς πόρους για την κάλυψη του εύρους των εργαζοµένων και του βάθους της κατάρτισης που
απαιτεί η συγκυρία,
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•  εξεύρεση του απαραίτητου έµψυχου ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού δυναµικού,

•  διαµόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου και περιβάλλοντος µάθησης,

•  συνειδητοποίηση, ενεργό παρουσία και συµµετοχή των διοικήσεων όλων των επιπέδων, των
κοινωνικών εταίρων και γενικότερα της κοινωνίας των πολιτών,

•  σαφέστερο προσδιορισµό των ρόλων και ευθυνών που αντιστοιχούν στους κατά περίπτωση
αποδέκτες των εκπαιδευτικών δράσεων, στους παρόχους τους, αλλά και στους µηχανισµούς ελέγχου
της όλης προσπάθειας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

•  τέλος, έντονη κινητικότητα σε ό,τι αφορά την προβολή της όλης προσπάθειας και όσων
διακυβεύονται από το περιεχόµενο και τους στόχους της.

•  Μια µεγαλύτερη αξιοποίηση και ένας καλύτερος συντονισµός των κλασικών πεδίων εκπαιδευτικής
δράσης, δηλαδή της οικογένειας, του σχολείου και της εργασίας, θα βοηθούσε στο να αποκτήσει η
ως άνω πορεία ισχυρή δυναµική � µια δυναµική που είναι πλέον απαραίτητη στην κατάκτηση του
µεγάλου στόχου, του να καταστεί η Ένωση έως το 2010 η δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης, ανά
την υφήλιο.

�   Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Stefania Barbesta
(Tηλ.: 00 32 2 546 95 10 � e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Περιβάλλον / Οικονοµικές ευκαιρίες
 � Εισηγητής: ο κ. BUFFETAUT (Εργοδότες � FR)

 
 �   Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση � CESE 1446/2004

�   Κύρια σηµεία:

Με επιστολή της τον Απρίλιο του 2004, η προσεχής ολλανδική Προεδρία ζήτησε από την ΕΟΚΕ να
καταρτίσει διερευνητική γνωµοδότηση µε θέµα «Το περιβάλλον ως οικονοµική ευκαιρία». Η ολλανδική
Προεδρία επιθυµεί, συγκεκριµένα, να τονίσει τις θετικότατες ευκαιρίες, µέσω των οποίων η πρόοδος
στον τοµέα των τεχνολογιών του περιβάλλοντος µπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη των οικονοµικών και
κοινωνικών στόχων της στρατηγικής της Λισσαβώνας.

Το θέµα του περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας συζητείται και µάλιστα µε έντονο τρόπο σε όλη
την κοινωνία και κατά κύριο λόγο στον οικονοµικό και κοινωνικό κόσµο. Το ερώτηµα που τίθεται είναι
σαφές: ο συνυπολογισµός των περιβαλλοντικών απαιτήσεων αποτελεί µόνο εµπόδιο στον ανταγωνισµό
των επιχειρήσεων ή µπορεί να αποτελέσει και ευκαιρία ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων, νέων αγορών και
νέων τεχνολογιών;

Στη διερευνητική της γνωµοδότηση, η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι, για να καταστεί η προστασία του
περιβάλλοντος πραγµατική οικονοµική ευκαιρία, δεν πρέπει να περιορισθεί µόνο στους ειδικούς του
περιβάλλοντος. Αποτελεί ήδη βασικό στοιχείο των σηµαντικών οικονοµικών τοµέων του τουρισµού και
της αναψυχής. Όσον αφορά τις οικολογικές τεχνολογίες, το κλειδί της επιτυχίας έγκειται στη δηµιουργία
µίας πραγµατικής αγοράς και στη ικανότητα αντίδρασης των επιχειρήσεων. Είναι, επίσης, απαραίτητο να
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αξιοποιηθούν οι εθελούσιες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από τις επιχειρήσεις και τους
επαγγελµατικούς κλάδους σε θέµατα τεχνολογικών καινοτοµιών και προστασίας του περιβάλλοντος.

Είναι σαφές ότι αν οι οικολογικές τεχνολογίες επιτρέπουν πράγµατι τη µείωση του κόστους παραγωγής
ως αποτέλεσµα της µειωµένης χρήσης ενέργειας και πρώτων υλών, εξασφαλίζουν καλύτερη εικόνα για
την επιχείρηση και τα προϊόντα της, αναπτύσσουν τις αγορές και µειώνουν το περιβαλλοντικό κόστος,
τότε οι επιχειρήσεις θα ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για αυτές και θα εξασφαλίζουν την
ανάπτυξή τους. Ταυτόχρονα, όµως, είναι απαραίτητο να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να εκτιµούν την
αποτελεσµατικότητά τους. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να δηµιουργηθεί ένα αποτελεσµατικό δίκτυο
ανταλλαγής πληροφοριών για τις βέλτιστες πρακτικές και τις οικολογικές τεχνολογίες, στο οποίο θα
µπορούσαν να συµµετέχουν οι δηµόσιες διοικήσεις, οι επαγγελµατικές ενώσεις, τα τεχνικά και
ερευνητικά κέντρα.

Είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί η υποστήριξη των βιοµηχανικών τοµέων, όπως και των πελατών και
των καταναλωτών, χωρίς τους οποίους δεν µπορεί να υπάρξει αγορά. Οι οικολογικές τεχνολογίες πρέπει
να θεωρούνται από το ευρύ κοινό αποτελεσµατικές τόσο στο επίπεδο της προστασίας του περιβάλλοντος
όσο και στο επίπεδο της παραγωγής, διαφορετικά θα παραµείνουν ένα περιθωριακό και συµπαθητικό
στοιχείο της οικονοµικής ανάπτυξης, που θα προχωρήσει αγνοώντας τις.

Όπως οι οικονοµικές πολιτικές πρέπει να συνυπολογίζουν τις περιβαλλοντικές ανάγκες, έτσι και οι
περιβαλλοντικές πολιτικές είναι επιτακτική ανάγκη να λαµβάνουν υπόψη τον οικονοµικό αντίκτυπό τους.
Κατά κάποιον τρόπο, πρέπει να υπάρχει µεταξύ τους σχέση αλληλεπίδρασης, διότι δεν είναι δυνατό να
υπάρξει επιτυχία χωρίς να συνυπολογίζεται η οικονοµική σκοπιµότητα και οι θετικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις των εφαρµοζόµενων πολιτικών.

 
�    Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Robert Wright
     (Tηλ.: 00 32 2 546 91 09 � e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

•  Η δυναµική της οικονοµίας
�   Εισηγήτρια: η κα FUSCO (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � IT)

�   Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση � CESE 1425/2004
 
� Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη βάση της οικονοµίας και της απασχόλησης στην Ευρώπη και,
από την άποψη αυτή, είναι ο πρώτος ενδιαφερόµενος φορέας για την υλοποίηση των στόχων της
Λισσαβώνας. Οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονοµίας (ΕΚΟ) διαδραµατίζουν όλο και σηµαντικότερο
ρόλο στην κοινωνική συνοχή και την τοπική ανάπτυξη. Η ικανότητα αλληλεπίδρασης των ΜΜΕ και των
ΕΚΟ, ιδίως µέσω της ευρύτερης χρήσης των ΕΚΟ από τις ΜΜΕ, προς συµφέρον και των δύο αυτών
τύπων επιχειρήσεων, δεν έχει αναπτυχθεί έως σήµερα ικανοποιητικά.

Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει την υφιστάµενη και τη
δυνητική αλληλεπίδραση µεταξύ ΜΜΕ και ΕΚΟ και να συµβάλει στη συνειδητοποίηση του γεγονότος
ότι η αλληλεπίδραση αυτή ευνοεί την ανάπτυξη των δύο αυτών τύπων επιχειρήσεων στο πλαίσιο των
βαθύτατων µεταλλαγών που επιφέρει η οικονοµική δυναµική, ιδίως όσον αφορά τις πολιτικές υπέρ της
περιφερειακής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της καινοτοµίας.
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�   Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Nemesio Martinez
    (Tηλ.: 00 32 2 546 95 01 � e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 
 
 3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
 
•  Οι πανευρωπαϊκοί διάδροµοι µεταφορών
 �   Εισηγήτρια: η κα ALLEWELDT (Μισθωτοί � DE)
 
 �   Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 1426/2004
 �   Κύρια σηµεία:

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάιο του 2004 και οι προοπτικές προσχώρησης των χωρών
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης µεταβάλλουν το γενικό πλαίσιο για την κοινή πολιτική υποδοµών και τη
συνεργασία σχετικά µε  τους διαδρόµους.

Κατά τα επόµενα δύο έτη οι δραστηριότητες της ΕΟΚΕ θα πρέπει να επικεντρωθούν στην πρακτική
συνεργασία και συµµετοχή των τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Ο στόχος είναι να
µπορέσουν αυτές οι οργανώσεις να συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής µεταφορών.

•  Η συνεργασία της ΕΟΚΕ µε τις επιτροπές καθοδήγησης για τους διαδρόµους και µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα πρέπει να εντατικοποιηθεί. Στο πλαίσιο αυτό, η µόνιµη οµάδα µελέτης:

•  θα πρέπει να επωµιστεί τον νέο ρόλο της συµβολής στην υλοποίηση του «Κύριου Περιφερειακού
∆ικτύου Μεταφορών της Νοτιανατολικής Ευρώπης»,

•  θα πρέπει να εξετάσει νέους τρόπους και µέσα για να διασφαλιστεί ο καλύτερος συνυπολογισµός των
λειτουργικών πτυχών των µεταφορών κατά την υλοποίηση των πανευρωπαϊκών διαδρόµων.
Ειδικότερα, θα πρέπει να προσδιοριστούν συγκεκριµένες πτυχές της πολιτικής για τους διαδρόµους,
όπως η διατροπικότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια, οι κοινωνικές συνθήκες
εργασίας και η αποτελεσµατικότητα,

•  θα πρέπει να συµβάλει στον σχεδιασµό νέων διαδρόµων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για
τη γειτνίαση.

Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει µεγαλύτερος συντονισµός των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των
επιτροπών καθοδήγησης για τους διαδρόµους και να εξασφαλιστεί η συµµετοχή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

� Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Luis Lobo
    (Tηλ. : 00 32 2 546 97 17 � e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

 
•  Ασφάλεια των λιµένων / Τροποποίηση
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 �   Εισηγήτρια: η κα ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ-ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ (Εργοδότες � EL)
 
 
 
 �   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 393 τελικό � 2004/0031 COD � CESE 1428/2004
 
�   Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Luis Lobo
    (Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 � e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 

 4. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 
•  ∆ιασφάλιση του εφοδιασµού µε ηλεκτρισµό και επενδύσεις υποδοµής
�   Εισηγήτρια: η κα SIRKEINEN (Εργοδότες � FI)
 
 �   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 740 τελικό � 2003/0301 COD � CESE 1444/2004
 
� Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Siegfried Jantscher

(Τηλ.: 00 32 2 546 82 87 � e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

 
•  Ενεργειακή απόδοση / Τελική χρήση
�   Εισηγήτρια: η κα SIRKEINEN (Εργοδότες � FI)
 
 �   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 739 τελικό � 2003/0300 COD � CESE 1443/2004
 
� Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Siegfried Jantscher

(Τηλ.: 00 32 2 546 82 87 � e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 

5. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ
 
•   Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της χαλυβουργίας
 �  Εισηγητής: ο κ. LAGERHOLM (Εργοδότες � SE)
 �    Συνεισηγητής: ο κ. KORMANN (αντιπρόσωπος DE)
 
 �    Έγγραφα αναφοράς:  Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 1431/2004

 
 �    Κύρια σηµεία:

Αυτή η γνωµοδότηση πρωτοβουλίας, η οποία εκπονήθηκε από τη Συµβουλευτική Επιτροπή
Βιοµηχανικών Μεταλλαγών (ΣΕΒΜ) της ΕΟΚΕ, εξετάζει τον ρόλο που διαδραµατίζουν οι κρατικές
ενισχύσεις γενικά στο πλαίσιο των διαρθρωτικών µεταλλαγών, καθώς και τον ρόλο που έχουν
διαδραµατίσει ειδικότερα στην ευρωπαϊκή χαλυβουργία. 

Η πείρα που αποκτήθηκε από την αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας δείχνει ότι οι κρατικές
ενισχύσεις αποτελούν «αµφίρροπο» µέσο, µε την έννοια ότι ευνοούν µόνο ορισµένες επιχειρήσεις και
οδηγούν σε ακατάλληλη κατανοµή των πόρων, καθώς διατηρούνται µεσοπρόθεσµα σε λειτουργία
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ασύµφορες µονάδες παραγωγής. Αντίθετα, αν αποτελούν τµήµα ενός προγράµµατος αναδιάρθρωσης που
έχει συµφωνηθεί κατόπιν διαπραγµατεύσεων, οι κρατικές ενισχύσεις µπορούν να ελαφρύνουν τις
δυσχερείς κοινωνικές επιπτώσεις και να προωθήσουν έτσι την αποδοχή και τις συνέπειες των
βιοµηχανικών µεταλλαγών. Ο έλεγχος αυτής της διαδικασίας µέσω του κοινωνικού διαλόγου
δικαιώθηκε. 

Στο πλαίσιο της προσχώρησης των νέων κρατών είναι ακόµη πια σηµαντικό να επιµείνουµε στην
αυστηρή συµµόρφωση µε τους σαφείς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της χαλυβουργίας.
Τα λάθη που έγιναν στην ΕΕ των 15 δεν πρέπει να επαναληφθούν. 

Υπάρχει γενική συµφωνία τόσο όσον αφορά το αναπόφευκτο των βιοµηχανικών µεταλλαγών όσο και την
ανάγκη πλαισίωσης αυτών των µεταλλαγών µε διεθνείς συµφωνίες-πλαίσια. Οι διαπραγµατεύσεις στους
κόλπους του ΟΟΣΑ αναµένεται να οδηγήσουν στη µόνιµη βελτίωση της υφισταµένης κατάστασης,
δηλαδή: 

− χωρίς υπέρµετρες παραχωρήσεις σε χώρες µε αναπτυσσόµενη, αναδυόµενη ή µεταβατική οικονοµία,
όπως η Κίνα,

− χωρίς την κατάργηση στην ΕΕ των αναγκαίων ρυθµίσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη,
περιβαλλοντικών µέτρων (όπως τα ανώτατα όρια για το κόστος συµµόρφωσης των επιχειρήσεων που
λαµβάνουν οικολογικά µέτρα, προκειµένου να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισµού) ή των
ρυθµίσεων για το κλείσιµο ασύµφορων παραγωγικών µονάδων, και

− χωρίς αντισταθµιστικούς δασµούς κατά την εξαγωγή χαλυβουργικών προϊόντων, εξαιτίας αυτών των
απαλλαγών.

 
� Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Jakob Andersen
    (Tηλ.: 00 32 2 546 92 58 � e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

6. ΥΓΕΙΑ

•  Υγειονοµική ασφάλεια: µια συλλογική υποχρέωση, ένα νέο δικαίωµα
�   Εισηγητής: o κ. BEDOSSA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � FR)

� Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 1432/2004

� Κύρια σηµεία:

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η διοίκηση της δηµόσιας υγείας είναι ανεπαρκής και τυγχάνει ασθενέστατης
νοµικής υποστήριξης. Στερείται επίσης ιατρικής νοµιµότητας λόγω της ανεπάρκειας των µέσων. Όλα
αυτά πρέπει να βελτιωθούν.

Η δηµιουργία ευρωπαϊκού δικτύου δηµόσιας υγείας καταδεικνύει τη βούληση όλων των ευρωπαϊκών
δηµοσίων αρχών να συνενώσουν τους φορείς της δηµόσιας υγείας και να καταστήσουν τα µέσα
υγειονοµικής παρακολούθησης που υπάρχουν στις διάφορες χώρες της ΕΕ συνεκτικότερα και
αποτελεσµατικότερα.
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Έχοντας επίγνωση των διαδοχικών κρίσεων που συγκλόνισαν τον κόσµο τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η
ΕΟΚΕ προτείνει την τακτική διεξαγωγή ευρωπαϊκών συνεδρίων υψηλού επιπέδου για τη δηµόσια υγεία.

Στόχος των διασκέψεων αυτών είναι να συζητηθούν τα συλλογικά µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, να
παρασχεθούν ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε τις κρίσεις, να δοθούν συντονισµένες απαντήσεις, να
αξιολογηθούν οι απειλές εξωτερικών κινδύνων, να ενθαρρυνθούν οι γρήγορες διαγνώσεις και να δοθούν
οι κατάλληλες σχετικές απαντήσεις.

Η ΕΟΚΕ συνιστά να δοθεί πάραυτα στο µελλοντικό Ευρωπαϊκό Κέντρο Υγειονοµικής Παρακολούθησης
της Στοκχόλµης διευρυµένη και ενισχυµένη εντολή για την κατάρτιση καίριων τακτικών εκθέσεων για
θέµατα δηµόσιας υγείας και την παρακολούθηση της λήψης των αναγκαίων µέτρων από τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας.

Η ΕΟΚΕ διατυπώνει τις κατωτέρω συστάσεις, υπενθυµίζοντας ότι είναι αλληλένδετες και ότι απαιτείται
ισχυρή βούληση εκ µέρους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίησή τους:

•  ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων, µε διασυνοριακές διαρθρώσεις, και καθολικά αναγνωρισµένη
και αποδεκτή διοίκηση,

•  αρµοδιότητες και νοµικά µέσα για την στήριξή τους,
•  διαφανείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ενισχυµένη, κοινή για όλους, δεοντολογία για την
επικοινωνία σε θέµατα υγειονοµικής ασφάλειας,

•  ενισχυµένη συνεργασία και παγκόσµια δικτύωση όλων των οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου.

− Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Alan Hick
     (Τηλ.: 00 32 2 546 93 02 � e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

•  Η κινητικότητα των ασθενών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
� Εισηγητής: ο κ. BEDOSSA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � FR)

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 301 τελικό � CESE 1433/2004

� Κύρια σηµεία:

Η ανακοίνωση για την «κινητικότητα των ασθενών» παρουσιάζει ένα σύνολο συγκεκριµένων
προτάσεων, οι οποίες καλύπτουν πολυάριθµους τοµείς και επιτρέπουν την ενσωµάτωση του στόχου της
υψηλής προστασίας της δηµόσιας υγείας, στόχου που περιλαµβάνεται στη Συνθήκη, στις πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,.

Η κοινοτική νοµοθεσία παρέχει στους πολίτες το δικαίωµα να αναζητούν περίθαλψη σε άλλα κράτη µέλη
και να διεκδικούν επιστροφή των σχετικών δαπανών. Όµως, στην πράξη δεν είναι πάντοτε εύκολο να
ασκήσει κανείς τα δικαιώµατα αυτά.

Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ µιας ευρωπαϊκής στρατηγικής, προκειµένου:

•  να προαχθεί η συνεργασία σε ευρωπαϊκή κλίµακα, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων πόρων,

•  να δοθεί µια κοινή, ευρωπαϊκή ερµηνεία των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των ασθενών,
•  να επιτευχθεί κοινή χρήση του διαθέσιµου δυναµικού και διεθνική περίθαλψη.
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Η ΕΟΚΕ συµφωνεί απόλυτα µε την απόφαση να χρησιµοποιηθούν πόροι του Ταµείου Συνοχής και των
διαρθρωτικών ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στον τοµέα της
υγείας, την ανάπτυξη υγειονοµικών υποδοµών και την προαγωγή της ιατρικής τεχνογνωσίας, στόχοι οι
οποίοι έχουν αποκτήσει προτεραιότητα στα πλαίσια των παρεµβάσεων των χρηµατοδοτικών µέσων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνεργασία των κρατών µελών πρέπει να οδηγήσει στην υιοθέτηση κοινών στόχων που θα
υλοποιηθούν στα πλαίσια των εθνικών σχεδίων δράσης, ενώ η επιλογή των κατάλληλων δεικτών θα
επιτρέψει τη λεπτοµερή παρακολούθηση της εξέλιξης των πολιτικών για την υγεία που εφαρµόζονται
στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι υπάρχει ένα µέσο το οποίο καθίσταται απολύτως απαραίτητο: ένα
παρατηρητήριο ή ένας οργανισµός που θα παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα διενεργεί αναλύσεις και θα
προβαίνει σε ανταλλαγές απόψεων σχετικά µε τις εθνικές πολιτικές στον τοµέα της υγείας, τηρώντας τις
ισχύουσες Συνθήκες, την αρχή της επικουρικότητας και τις εθνικές αρµοδιότητες.

Η ΕΟΚΕ δεν µπορεί παρά να επιδοκιµάσει την επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσφύγει στην
ανοικτή µέθοδο συντονισµού για θέµατα όπως τα ακόλουθα:

•  ανταλλαγή ορθών πρακτικών,
•  δείκτες που να αντιστοιχούν στις δοµές και τις διαδικασίες,
•  βελτίωση της πρόσβασης στα φάρµακα,
•  συντονισµός των εθνικών συστηµάτων, προκειµένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε φαινόµενο
διασυνοριακού ντάµπινγκ ή µετανάστευσης υψηλά καταρτισµένου εργατικού δυναµικού,

•  η ανάγκη να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά για τα φάρµακα.

Πρόκειται για µια από τις πρώτες φορές που πέντε Γενικές ∆ιευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
συνδυάζουν την πολιτική τους βούληση, τις αρµοδιότητες και τα µέσα που διαθέτουν ενώπιον ενός
κοινού στόχου: να δοθούν στα διάφορα κράτη µέλη τα µέσα που είναι απαραίτητα για να προαχθεί η
συνοχή των πολιτικών τους στους τοµείς της υγείας και της κοινωνικής προστασίας, προς όφελος όλων
των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να συγκροτήσει στους κόλπους της µία ειδική οµάδα, µε χαλαρή διάρθρωση, αλλά
µόνιµο χαρακτήρα, για την παρακολούθηση αυτών των πολιτικών.

− Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Alan Hick
     (Τηλ.: 00 32 2 546 93 02 � e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

•  Υγειονοµικές υπηρεσίες και περίθαλψη των ηλικιωµένων
− Εισηγητής: ο κ. BRAGHIN (Εργοδότες � IT)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 340 τελικό � CESE 1447/2004
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− Κύρια σηµεία:

Καθώς δεν είναι νοµικά δυνατή µία κοινοτική πολιτική στον τοµέα της υγειονοµικής και µακροχρόνιας
περίθαλψης, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρωταρχική σηµασία που έχει η «ανοικτή µέθοδος συντονισµού»
ως µέσο για την αποτελεσµατική επίτευξη των στόχων του εκσυγχρονισµού και της ανάπτυξης µιας
προσιτής και βιώσιµης υγειονοµικής περίθαλψης και µακροχρόνιας περίθαλψης υψηλής ποιότητας, για
να εξασφαλιστεί η προστασία της δηµόσιας υγείας παρά τη διαφορά των καταστάσεων και των
αυξανόµενων πιέσεων και προκλήσεων.

Η υλοποίηση της «ανοικτής µεθόδου συντονισµού» περιλαµβάνει τον καθορισµό µιας σειράς δεικτών
που θα επιτρέψουν την κάλυψη των σηµερινών γνωστικών ελλείψεων και ταυτοχρόνως τον
συνυπολογισµό των υφιστάµενων καταστάσεων και των µακροκοινωνικών δυναµικών που επιδρούν στο
σύστηµα της υγειονοµικής περίθαλψης και ειδικότερα της µακροχρόνιας. Αυτή η δέσµη δεικτών πρέπει
να ενσωµατώνει τις διαρθρωτικές πτυχές (τοµέας της περίθαλψης, εξοπλισµός, προσωπικό, σχετική
κατάρτιση και πείρα κλπ.), τις εγγενείς πτυχές της ποιότητας της θεραπευτικής διαδικασίας (τρόποι
παροχής των υπηρεσιών και πραγµατοποίησης των παρεµβάσεων, λειτουργικές κατευθυντήριες γραµµές,
ιατρικά πρότυπα και πρακτικές, προστασία των δικαιωµάτων των ασθενών κλπ.) και, τέλος, τις πτυχές
που σχετίζονται µε την ποιότητα των συγκεκριµένων αποτελεσµάτων της περίθαλψης, σύµφωνα µε την
τυπολογία της και τις σχετικές κοινωνικές προσδοκίες.

Τα «επόµενα στάδια» που προτείνονται στην ανακοίνωση αφορούν πολύ πιο σηµαντικές πτυχές του
προβλήµατος και διανοίγουν την παρατήρηση σε πολύ ενδιαφέροντα πεδία. Οι προτάσεις, ωστόσο, είναι
µάλλον γενικές και για το λόγο αυτό υπάρχει κίνδυνος να µην πραγµατοποιηθούν σηµαντικά βήµατα
όσον αφορά την προώθηση της ανοικτής µεθόδου συντονισµού.

Η ΕΟΚΕ προτείνει να προσδιορισθούν πιο συγκεκριµένοι «κοινοί στόχοι», χωρίς ωστόσο να είναι
υπερβολικά δεσµευτικοί ή να επιδρούν αρνητικά στην οργάνωση των εθνικών συστηµάτων, και να
καταστούν οι προβλεπόµενες προκαταρκτικές εκθέσεις χρήσιµο µέσο, χωρίς αύξηση των διοικητικών
δαπανών ή υπερβολικές επιβαρύνσεις για τις περιορισµένες δυνατότητες των νέων κρατών µελών.

Ιδιαιτέρως σηµαντική και επείγουσα είναι, επίσης, η προώθηση δράσεων για την εξειδίκευση των
συντελεστών και των επαγγελµατιών του τοµέα, για να αναπτυχθεί µε τις κατάλληλες δράσεις
κατάρτισης ο κοινός επαγγελµατισµός του υγειονοµικού και του κοινωνικού προσωπικού. Αυτό
συνεπάγεται προετοιµασία όχι µόνο για τις καθαρά τεχνικές πτυχές και απόκτηση νέων δεξιοτήτων, όπως
η διαχείριση των πληροφοριών σε δίκτυο και η διαχείριση των δαπανών µε βάση µια πιο µακρόπνοη
λογική. Τα νέα αυτά πρότυπα κατάρτισης θα πρέπει να υποστηριχθούν και να ενθαρρυνθούν µε
κοινοτικές δράσεις για την πλήρη αξιοποίηση των εµπειριών που θα ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της
«ανοικτής µεθόδου συντονισµού».

�   Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Stefania Barbesta
(Tηλ.: 00 32 2 546 95 10 � e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

7. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

•  Εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
�   Εισηγήτρια: η κα KING (Εργοδότες � UK)
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� Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 178 τελικό � 2004/0061-0063 CNS � CESE 1434/2004
 
� Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ επικροτεί την ανακοίνωση και υποστηρίζει, κατ� αρχήν, τις προτάσεις που διατυπώνει. Ωστόσο,
επιθυµεί να επισηµάνει τα εξής:

•  Ο στόχος των 700.000 επιπλέον ερευνητών έως το 2010 δεν φαίνεται εφικτός χωρίς συνδυασµό
προσπαθειών σε ορισµένους τοµείς.

•  Θα πρέπει να παρασχεθούν συγκριτικά στοιχεία σχετικά µε τους πόρους που διαθέτουν χώρες όπως η
Ιαπωνία και οι ΗΠΑ για τη στήριξη της κατάρτισης, της κινητικότητας και της εξέλιξης της
σταδιοδροµίας των ερευνητών.

•  Ο ορισµός που δίνει η Επιτροπή στον «ερευνητικό οργανισµό» θα πρέπει να διευρυνθεί, έτσι ώστε να
περιλαµβάνει και τους δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς που επιχορηγούν την έρευνα.

•  Το καθεστώς του ερευνητή ενδέχεται σε ορισµένες περιπτώσεις να παραµένει ακαθόριστο. Ορισµένα
από τα άτοµα που γίνονται δεκτά µπορεί να χρειάζονται καταφύγιο και προστασία δυνάµει της
Σύµβασης της Γενεύης του 1951.

•  Η Επιτροπή θα πρέπει να καθιερώσει διαδικασία µέσω της οποίας θα εντοπίζονται οι ερευνητές από
τρίτες χώρες που βρίσκονται ήδη εντός της ΕΕ και θα αναγνωρίζονται ως ερευνητές.

•  Η έλλειψη διαφάνειας των προσόντων και των δεξιοτήτων είναι ένα ζήτηµα που χρειάζεται να
διευθετηθεί.

•  Υπάρχει υποεκπροσώπηση των ερευνητριών, ιδίως στις διευθυντικές και τις ηγετικές θέσεις. Αυτό
ισχύει ιδίως για τις ερευνήτριες από τρίτες χώρες.

•  Η «διαρροή εγκεφάλων" από τις αναπτυσσόµενες χώρες αποτελεί αιτία ανησυχίας.
•  Ζητείται από το Ηνωµένο Βασίλειο να ακολουθήσει το παράδειγµα της Ιρλανδίας και να υιοθετήσει
την οδηγία.

� Για περισσότερες πληροφορίες:    κ. Torben Bach Nielsen
 (Tηλ.: 32 2 546 96 19 � e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int)

8. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑ

•  Πρόγραµµα ARGO
� Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAÑOS (Μισθωτοί � ES)

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 384 τελικό � 2004/0122 (CNS) � CESE 1436/2004

� Κύρια σηµεία:

Οι δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι εθνικές διοικήσεις ως προς τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του
προγράµµατος ARGO κατέστησαν προφανή την έλλειψη συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών όσον
αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, στο µέλλον, θα είναι αναγκαίο να υπάρξει πρόοδος πέρα από τη διοικητική
συνεργασία και να οικοδοµηθεί ένα σύστηµα κοινοτικής αλληλεγγύης για θέµατα εξωτερικών συνόρων,

mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu
mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ70

∆ελτίο 13.12.2004 - EL - PE 351.877

θεωρήσεων, ασύλου και µετανάστευσης, στο πλαίσιο µιας κοινής πολιτικής. Οι δηµοσιονοµικές
προοπτικές για την περίοδο µετά το 2007 θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτή την προσέγγιση  .

Η ΕΟΚΕ ζητεί από τις αρµόδιες αρχές, κατά τη διοικητική συνεργασία στους τοµείς των εξωτερικών
συνόρων, των θεωρήσεων, του ασύλου και της µετανάστευσης, να εγγυώνται πάντοτε ανθρώπινη
µεταχείριση και σεβασµό της αξιοπρέπειας όλων των προσώπων, σύµφωνα µε τον Χάρτη των
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ και τις διεθνείς Συµβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

�   Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Pierluigi Brombo
(Τηλ.: 32 2 546 97 18 � e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

•  Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας
 � Γενικός εισηγητής: ο κ. OLSSON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � SE)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 808 τελικό � 2003/0311 CNS � CESE 1437/2004
�   Κύρια σηµεία:
 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση κανονισµού, στόχος της οποίας είναι η ενίσχυση του ρόλου του
Κέντρου, η προσαρµογή του τρόπου λειτουργίας των οργάνων του και η άρση ορισµένων ασαφειών που
προέκυψαν κατά την εφαρµογή του αρχικού κανονισµού. Αυτό αντικατοπτρίζει το πνεύµα που έχει ήδη
εκφράσει σε προηγούµενες γνωµοδοτήσεις της σχετικά µε την πρόληψη και τη µείωση των κινδύνων που
συνδέονται µε την τοξικοµανία.

 
 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι οι ενδιαφερόµενες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να
συµµετέχουν στις εργασίες του Κέντρου.

 
 Προτείνει, επίσης, να διαθέτει το Κέντρο µια επιτροπή συνδέσµου απαρτιζόµενη από τους εκπροσώπους
των ευρωπαϊκών δικτύων που εργάζονται στον τοµέα αυτό και οι οποίοι είναι σε θέση να παράσχουν
πληροφορίες συµπληρωµατικές προς εκείνες που παρέχουν τα εθνικά σηµεία επαφής. (Τα εθνικά σηµεία
επαφής αποτελούν µέρος του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης για τα ναρκωτικά και την τοξικοµανία
(REITOX), που διαθέτει το Κέντρο).

 
� Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Stefania Barbesta

(Tηλ.: 00 32 2 546 95 10 � e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

•  Κυκλοφορία των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης
 �   Εισηγητής: ο κ. WILKINSON (Εργοδότες � UK)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 227 τελικό � 2004/0072 CNS � CESE 1441/2004
 
� Κύρια σηµεία:

Η λειτουργία της ενιαίας αγοράς στον τοµέα των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους
κατανάλωσης αποδείχθηκε περίπλοκη σε ό,τι αφορά τις λεπτοµέρειες, µε αποτέλεσµα να υπάρχει
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αβεβαιότητα σχετικά µε τον δέοντα τρόπο εφαρµογής των κανονισµών σε ορισµένες περιπτώσεις. Έχει,
εξάλλου, οδηγήσει σε σηµαντική αύξηση του γραφειοκρατικού φόρτου για τις ενδιαφερόµενες
επιχειρήσεις.

Οι προτάσεις της Επιτροπής καλύπτουν τις εµπορικές συναλλαγές, τις πωλήσεις σε ιδιώτες και τις πωλήσεις
εξ αποστάσεως. Αποσκοπούν στη διασαφήνιση, την απλούστευση και την εναρµόνιση των ισχυόντων
κανόνων για την ενδοκοινοτική κυκλοφορία όταν έχει ήδη καταβληθεί ειδικός φόρος κατανάλωσης σε ένα
κράτος µέλος για τα συγκεκριµένα προϊόντα, καθώς και στην ελευθέρωση των συναλλαγών αυτών, ώστε οι
καταναλωτές της ΕΕ να ωφεληθούν περισσότερο από την εσωτερική αγορά.

Η ΕΟΚΕ επικροτεί και τους δύο αυτούς στόχους.

− Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Borbála Szij
(Τηλ.: 00 32 2 546 92 54 � e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

•  ΦΠΑ � Υπηρεσίες υψηλής έντασης εργατικού δυναµικού � Προσχωρήσεις
� Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες � IT)
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 295 τελικό � 2004/0810 CNS � CESE 1442/2004

− Κύρια σηµεία:

Εκφράζοντας την λύπη της που το Συµβούλιο δεν έχει ακόµη συµφωνήσει για τη βασική πρόταση
οδηγίας, η ΕΟΚΕ επικροτεί την παράταση της οδηγίας 1999/85/ΕΚ που προτείνει η Επιτροπή.

 
− Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Borbála Szij

(Τηλ.: 00 32 2 546 92 54 � e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

•  Αντασφάλιση
�   Εισηγητής: ο κ. FRANK von FÜRSTENWERTH (Εργοδότες � DE)

�   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 273 τελικό � 2004/0097 COD � CESE 1423/2004
 
 �   Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Jean-Pierre Faure
 (Tηλ.: 00 32 2 546 96 15 � e-mail: jeanpierre.faure@esc.eu.int)

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

•  Συµβάσεις παραχώρησης και συµπράξεις δηµοσίου/ιδιωτικού τοµέα
� Εισηγητής: ο κ. LEVAUX (Εργοδότες � FR)

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 327 τελικό � CESE 1440/2004
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� Κύρια σηµεία:

Συµβάλλοντας σε µια συζήτηση που ξεκίνησε η Επιτροπή για το «Πράσινο Βιβλίο σχετικά µε τις
συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα», η ΕΟΚE παρατηρεί ότι σε πολλά κράτη εµφανίζεται σήµερα
ένα ειδικό δίκαιο για αυτού του είδους τις συµπράξεις και ότι µέσα από τις τρέχουσες εµπειρίες είναι
προτιµότερο: 

α) να αφεθούν οι συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα να αναπτυχθούν µε διάφορες µορφές για
µερικά χρόνια,

β) να ζητηθεί από τα κράτη µέλη να κοινοποιούν συστηµατικά τους διάφορους τύπους συµπράξεων
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και τις δυσκολίες που συναντούν,

γ) να συσταθεί από κοινού µε εκπροσώπους των κρατών µελών, της Επιτροπής και της κοινωνίας των
πολιτών, ένα παρατηρητήριο της εξέλιξης των συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα,

δ) να υπογραµµιστεί ότι για τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και τις συµβάσεις
παραχώρησης εφαρµόζονται τα ευρωπαϊκά όρια δηµοσιότητας (έργα, υπηρεσίες) και ότι κάτω από
αυτά τα όρια κάθε κράτος µέλος εφαρµόζει τους δικούς του κανόνες, ώστε να αποτραπεί ο περιττός
γραφειοκρατικός φόρτος,

ε) να δηµοσιευτεί ερµηνευτική ανακοίνωση, η οποία να διευκρινίζει πριν από το 2007:
− τον ορισµό των συµβάσεων παραχώρησης και των συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού  τοµέα,
− την ανταγωνιστική θέση των µικτών ή ηµιδηµόσιων φορέων,
− τον ανταγωνιστικό διάλογο και τη διαδικασία δηµοσιότητας,
− την ιδιαιτερότητα του «επιχειρηµατικού φορέα» που ευνοεί την καινοτοµία,
− την καταλληλότητα των κρατικών ενισχύσεων για τους µικτούς ή ηµικρατικούς φορείς.

�    Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Aleksandra Klenke
(Tηλ.: 00 32 2 546 98 99 � e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

11. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

•  Γεωργία και ασφάλεια των τροφίµων στο πλαίσιο της Ευρωµεσογειακής Εταιρικής Σχέσης
� Εισηγητής: ο κ. NILSSON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � SE)

� Έγγραφα αναφοράς: Ενηµερωτική έκθεση � CESE 731/2004 fin

� Κύρια σηµεία:

Οι ετήσιες ευρωµεσογειακές σύνοδοι κορυφής των Οικονοµικών και Κοινωνικών Συµβουλίων (ΟΚΣ)
και παρεµφερών οργανισµών, που διεξάγονται από το 1995, έχουν ως στόχο να συµβάλουν στην
καλύτερη κατανόηση των κυριότερων θεµάτων ενδιαφέροντος για τους ευρωµεσογειακούς εταίρους και
στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις οικονοµικές και κοινωνικές τους συνθήκες.

     Στην τελευταία ευρωµεσογειακή σύνοδο κορυφής, που πραγµατοποιήθηκε στη Μάλτα, αποφασίσθηκε να
διεξαχθεί η επόµενη σύνοδος το 2004 στη Βαλένθια της Ισπανίας.
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Η οµάδα προετοιµασίας της συνόδου απαρτίζεται, πέραν της ΕΟΚΕ, από το Οικονοµικό και Κοινωνικό
Συµβούλιο του Βασιλείου της Ισπανίας, το Συµβούλιο Οικονοµικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης της
Μάλτας και το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο της Τυνησίας. Η ΕΟΚΕ είναι µόνιµο µέλος της
οµάδας προετοιµασίας των ευρωµεσογειακών συνόδων κορυφής και συµβάλλει, µεταξύ άλλων, µε την
κατάρτιση ενός εγγράφου µε τη µορφή ενηµερωτικής έκθεσης.

Φέτος η ενηµερωτική έκθεση της ΕΟΚΕ έχει θέµα τη «Γεωργία και ασφάλεια των τροφίµων στο πλαίσιο
της Ευρωµεσογειακής Εταιρικής Σχέσης» και εκπονήθηκε σε συνεργασία µε την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ), την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή του Ισραήλ, το
Εθνικό Συµβούλιο Οικονοµίας και Εργασίας της Ιταλίας (CNEL), την παλαιστινιακή αντιπροσωπεία και
την τουρκική αντιπροσωπεία στη ΜΣΕ ΕΕ-Τουρκίας.

 
 Το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο του Βασιλείου της Ισπανίας, σε συνεργασία µε το Οικονοµικό
και Κοινωνικό Συµβούλιο της Γαλλίας, την ΟΚΕ της Ελλάδας, το CNEL της Ιταλίας και το Οικονοµικό
και Κοινωνικό Συµβούλιο της Τυνησίας, θα παρουσιάσουν έγγραφο µε τίτλο «Μετανάστευση και
συνεργασία µεταξύ των χωρών της περιοχής».

 
 Οι χώρες της Μεσογείου είναι η δεύτερη σηµαντικότερη αγορά εξαγωγών της ΕΕ για τα γεωργικά
προϊόντα και τα τρόφιµα. H ενηµερωτική έκθεση επικεντρώνεται στην ασφάλεια των τροφίµων και
υπογραµµίζει τη σηµασία της συµµετοχής των γεωργικών οργανώσεων, της βιοµηχανίας τροφίµων, των
καταναλωτών και των εργαζοµένων στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Η ΕΟΚΕ θα µπορούσε να επιστρατεύσει τη διάρθρωση και τα δίκτυά της για να διοργανώσει διάσκεψη
µε θέµα τη «Συνεργασία για µεγαλύτερη ασφάλεια των τροφίµων».

Για να επιτευχθεί η επιθυµητή ανάπτυξη για την παραγωγή και την ασφάλεια των τροφίµων, θα πρέπει
να προσδιοριστούν και να διερευνηθούν ορισµένοι τοµείς όπως, µεταξύ άλλων, η αύξηση των
προγραµµάτων κατάρτισης, παροχής συµβουλών και έρευνας.

Βασική προϋπόθεση είναι να δοθεί πολιτική προτεραιότητα σ� αυτούς τους τοµείς στο πλαίσιο της
διαδικασίας της Βαρκελώνης, έτσι ώστε το πρόγραµµα MEDA να µπορέσει επίσης να δηµιουργήσει το
κατάλληλο κλίµα για την ανάπτυξη της γεωργίας και την ασφάλεια των τροφίµων.

�   Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Michael Wells
(Tηλ.: 00 32 2 546 82 83 � e-mail: michael.wells@esc.eu.int)

•  Ενέργειες ενηµέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων στις τρίτες χώρες
�   Εισηγητής: ο κ. NIELSEN (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � DK)
 
 �   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 233 τελικό � 2004/0073 CNS � CESE 1430/2004
 
� Για περισσότερες πληροφορίες:  κα Eleonora Di Nicolantonio
    (Tηλ.: 00 32 2 546 94 54 � e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

•  Πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες / Έλαια και ελαστικά επίσωτρα
 �   Εισηγητής: ο κ. SEARS (Εργοδότες � UK)

mailto:michael.wells@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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 �   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 98 τελικό � 2004/0036 COD � CESE 1429/2004
 
� Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Robert Wright

(Τηλ.: 00 32 2 546 91 09 � e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

•  Τριχλωροβενζόλιο
� Εισηγητής: ο κ. SEARS (Εργοδότες � UK)

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 320 τελικό � 2004/0111 COD � CESE 1424/2004

� Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. João Pereira dos Santos
(Tηλ.: 00 32 2 546 92 45 � e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

13. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 
•  Συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων στην Ευρώπη
 �   Εισηγητής: ο κ. McDONOGH (Εργοδότες � IE)
 
 �   Έγγραφα αναφοράς:  COM(2004) 61 τελικό � CESE 1427/2004
 
 �   Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή:
− να συνεχίσει να επιδιώκει την πλήρη εφαρµογή του πλαισίου σε όλα τα κράτη µέλη,
συµπεριλαµβανοµένων των νέων κρατών µελών,

− να καθιερώσει επίσηµο, σαφή ορισµό για τον όρο «ευρυζωνικός» και τη χρήση του εντός της Ένωσης,
− να συµπεριλάβει κατώτατο πρότυπο για την ποιότητα της σύνδεσης στον ακριβή ορισµό του όρου

«ευρυζωνικός»,
− να προωθήσει την επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων για την έγκαιρη κάλυψη ολόκληρης της
Ένωσης και να επισηµάνει τις δικτυακές ελλείψεις σε µελλοντικές εκθέσεις,

− να προτείνει νοµοθεσία σχετικά µε την κοινή χρήση των εγκαταστάσεων των επικοινωνιών τρίτης
γενιάς (3G) µεταξύ των φορέων εκµετάλλευσης, επισπεύδοντας τη διαθεσιµότητα της πρόσβασης,
περιορίζοντας τις περιβαλλοντικές ανησυχίες και µειώνοντας το κόστος της παροχής υπηρεσιών, προς
όφελος των καταναλωτών και της αποδοτικής χρήσης των πόρων στην ΕΕ,

− να προσέξει τα θέµατα ασφαλείας κατά τη διάδοση των νέων υπηρεσιών στους καταναλωτές,
αυξάνοντας την εµπιστοσύνη των καταναλωτών στις νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες.

� Για περισσότερες πληροφορίες:    κ. Raffaele Del Fiore
(Tηλ.: 00 32 2 546 97 94 � e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Κατάλογος των ψηφισµάτων και των αποφάσεων
που εγκρίθηκαν , θέµατα που συζητήθηκαν στην Ολοµέλεια

και συνέχειες που δόθηκαν

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση :

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

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών

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


Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 57
Type: http:

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 67
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 68
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:jeanpierre.faure@esc.eu.int
New: mailto:jeanpierre.faure@cese.europa.eu

Page: 72
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu

Page: 73
Type: mailto

Old: mailto:michael.wells@esc.eu.int
New: mailto:michael.wells@cese.europa.eu

Page: 73
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 74
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 75
Type: http:

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