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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. 47/2004: Κράτηση των αιθουσών των επισκεπτών από την εξωτερική οργάνωση
                          "Peace Quest International" ·

Αριθ. 49/2004: ΄Εναρξη λειτουργίας ΜΙΝΙ-ΜΑΡΚΕΤ στο κτίριο ASP.

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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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                     Κατάσταση στις 22.12.2004

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Erik Meijer Αυξανόµενη ρύπανση περιβόλων, παρτεριών και άλλων ανοιχτών
εδαφών σε µελλοντικά κράτη µέλη από µη βιοαποδοµήσιµα
απόβλητα τα οποία προέρχονται από την κατανάλωση και τις
κατασκευές

E-3112/04

Erik Meijer και
Kartika Liotard

Εισαγωγές υφασµάτων από τρίτες χώρες, η παραγωγή των οποίων
έχει οδηγήσει σε ανίατες ασθένειες, σε σοβαρές περιβαλλοντικές
ζηµίες και στην καταστροφή φυσικών πόρων

E-3113/04

Erik Meijer και
Kartika Liotard

Επιβλαβείς παρενέργειες του νέου προϊόντος-θαύµατος
καθαρισµού Cillit Bang

E-3114/04

Ignasi Guardans
Cambó

Μεταφορές βιοµηχανικών µονάδων E-3115/04

Ignasi Guardans
Cambó

Εποχική κρίση της βιοµηχανίας υποδηµάτων στη Μπάγιε ντελ
Βιναλοπό

E-3116/04

Christopher Huhne Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες E-3117/04

Christopher Huhne Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες E-3118/04

Christopher Huhne Αύξηση των απαιτήσεων σε κεφάλαια E-3119/04

Marco Rizzo και
Umberto Guidoni

Πτήσεις βασανιστηρίων E-3120/04

Frank Vanhecke Το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα E-3121/04

Frank Vanhecke Το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα E-3122/04

Frank Vanhecke Η Τουρκία και το Κυπριακό E-3123/04

Frank Vanhecke Ρωσικά σιδηροδροµικά τιµολόγια που συνιστούν άνιση
µεταχείριση σε βάρος των Βαλτικών κρατών

E-3124/04

Emanuel Fernandes Περιορισµοί στην κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων ("weekend
bans")

E-3125/04

Roberta Angelilli Πόροι για την αξιοποίηση δραστηριοτήτων στον τοµέα της
µουσικής

E-3126/04

Roberta Angelilli Πόροι για την υλοποίηση προγράµµατος στον τοµέα των
τηλεπικοινωνιών

E-3127/04

Roberta Angelilli Ερµηνεία της οδηγίας 1999/70/ΕΚ του Συµβουλίου E-3128/04

Tomá� Zatloukal Εισαγωγές συγκεκριµένων προϊόντων χάλυβα από τη ∆ηµοκρατία
της Μολδαβίας

P-3129/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Bogdan Klich Απαράδεκτη καθυστέρηση εκ µέρους της Επιτροπής ως προς την
εξέταση  των αιτήσεων που υποβάλλουν πολωνικές επιχειρήσεις
για να επιτύχουν άδεια πώλησης των προϊόντων τους στην  ενιαία
αγορά της  Ευρωπαϊκής Ένωσης

P-3130/04

David Hammerstein
Mintz

Απόφαση του Ανώτατου Ισπανικού ∆ικαστηρίου σχετικά µε την
υπόθεση Χούκαρ-Βιναλοπό

P-3131/04

Mogens Camre Κυρώσεις για ψευδείς δηλώσεις υπαλλήλων της ΕΕ E-3132/04

Mogens Camre Προσπάθειες της OLAF να επηρεάσει τις δικαστικές αρχές E-3133/04

Mogens Camre Παραπλάνηση του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή E-3134/04

Mogens Camre Ενηµέρωση της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF E-3135/04

Mogens Camre Υποστήριξη εκ µέρους της Επιτροπής της καταγγελίας εις βάρος
του δηµοσιογράφου Hans-Martin Tillack

E-3136/04

Mogens Camre Πειθαρχική διαδικασία κατά υπαλλήλων της Επιτροπής E-3137/04

Mogens Camre Συνέπειες της παραβίασης του νόµου εκ µέρους θεσµικών
οργάνων της ΕΕ

E-3138/04

Mogens Camre Έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων σχετικά µε καταγγελία για
δωροδοκία

E-3139/04

Mogens Camre Η Επιτροπή καταβάλλει αµοιβή δικηγόρου σε πρώην υπάλληλο E-3140/04

Mogens Camre Προσπάθειες της Επιτροπής να επηρεάσει την κατάθεση πρώην
υπαλλήλου

E-3141/04

Mogens Camre Ανακοίνωση κενών θέσεων στην Επιτροπή E-3142/04

Georgios Karatzaferis Πρόβληµα λαθροµεταναστών στην Ελλάδα E-3143/04

Georgios Karatzaferis Ελεύθερη κυκλοφορία στην Ελλάδα των ιδιωτικής χρήσεως
αυτοκινήτων µε Κοινοτικούς αριθµούς κυκλοφορίας

E-3144/04

Richard Corbett ∆ίδακτρα Ευρωπαϊκού Σχολείου για τους µαθητές της κατηγορίας
3

E-3145/04

Edit Bauer Χρηµατοδότηση εκ µέρους της Επιτροπής για την αποκατάσταση
του εθνικού δρυµού στα Όρη Τάτρα

P-3146/04

Josu Ortuondo Larrea ∆ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οικονοµικοί πόροι που
διατίθενται για τη γεωργία

E-3147/04

Josu Ortuondo Larrea Ταχυδροµικές υπηρεσίες στην Ισπανία E-3148/04

Josu Ortuondo Larrea Πρόγραµµα LIFE-Περιβάλλον στην Vilasantar (Γαλικία) E-3149/04

Josu Ortuondo Larrea Προέκταση του εµπορικού προβλήτα του λιµανιού του Marín µε
πόρους του ΕΤΠΑ

E-3150/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Josu Ortuondo Larrea ∆ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µεταρρύθµιση της
Κοινής Πολιτικής της Αλιείας

E-3151/04

Josu Ortuondo Larrea Κατασκευή του εξωτερικού λιµένα στην La Coruña (Ισπανία) µε
κοινοτικούς πόρους

E-3152/04

Christopher Huhne Ανώτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδήµατος E-3153/04

Christopher Huhne Ανώτατος φορολογικός συντελεστής εισοδήµατος E-3154/04

Antonio De Poli Ελλιπής σιδηροδροµική σύνδεση στην περιφέρεια Βένετο E-3155/04

Antonio De Poli Ελλιπής σιδηροδροµική σύνδεση στην περιφέρεια Βένετο E-3156/04

Bart Staes ∆ικαίωµα ασύλου και χώρα καταγωγής E-3157/04

Erik Meijer και
Kartika Liotard

Εξαγωγές γαλλικής πυρηνικής ενέργειας σε άλλα κράτη µέλη της
ΕΕ, όπου πωλείται στους καταναλωτές σε πολύ χαµηλότερη τιµή
από ό,τι στη Γαλλία

E-3158/04

Sylwester Chruszcz Παραβίαση του κοινοτικού δικαίου E-3159/04

José Ribeiro e Castro Mεταρρύθµιση του τοµέα της ζάχαρης E-3160/04

Konrad Szymański Νοµιµότητα του τηλεοπτικού καναλιού XXL στην Επικράτεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

P-3161/04

Bernat Joan i Marí Εκποµπή ορισµένων ρύπων από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης·
εφαρµογή της οδηγίας 2001/80/ΕΚ στην Ισπανία

E-3162/04

Michl Ebner Περιβαλλοντική εισφορά ανά όχηµα E-3163/04

John Bowis Έρευνα στον τοµέα της ψυχικής υγείας E-3164/04

Daniel Hannan Συντάξεις των Επιτρόπων E-3165/04

Elspeth Attwooll Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική στον Ναυτικό τοµέα E-3166/04

Christopher Huhne Εποπτεία των συνταξιοδοτικών ταµείων E-3167/04

Christopher Huhne APW Electronics E-3168/04

Marie-Line Reynaud Ισχυρό ευρώ και πλαστά χαρτονοµίσµατα E-3169/04

Marie-Line Reynaud Θανατική ποινή E-3170/04

Luciana Sbarbati Οδηγία για την απεριόριστη δυνατότητα κατοχύρωσης µε
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας αλγορίθµων και εµπορικών µεθόδων "που
εφαρµόζονται µε τη βοήθεια υπολογιστή"

E-3171/04

Mario Borghezio Κατάργηση της σλοβενικής ιστοθέσης "παιχνίδι των δολινών" E-3172/04

Albert Maat ∆ιαφορές στη νοµοθεσία για τα κτηνιατρικά φάρµακα E-3173/04

Gilles Savary Σύνθεση του ∆.Σ. του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων P-3174/04



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 11

∆ελτίο 10.01.2005 - EL - PE 351.878

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Ari Vatanen Το δικαίωµα των κρατών µελών να περιορίζουν αριθµητικά
συγκεκριµένα προϊόντα τα οποία επιτρέπεται να εισάγουν
εταιρείες µεταφορών στην ΕΕ από τρίτες χώρες αδασµολόγητα

P-3175/04

Karin Resetarits #Η παράνοµη κρατική ενίσχυση θέτει σε κίνδυνο την οικονοµική
βιωσιµότητα ιδιωτικών εταιριών.

E-3176/04

James Allister Τέλη ύδατος E-3177/04

James Allister ∆ιώξεις των Χριστιανών στην Κίνα E-3178/04

James Allister ∆ιώξεις των Χριστιανών στην Κίνα E-3179/04

Proinsias De Rossa Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Ιράν E-3180/04

Proinsias De Rossa Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Ιράν E-3181/04

Proinsias De Rossa Κατάσταση στη Λιβερία E-3182/04

Proinsias De Rossa Κατάσταση στη Λιβερία E-3183/04

Proinsias De Rossa Κανονισµός σχετικά µε είδη που προορίζονται να
χρησιµοποιηθούν για βασανιστήρια

E-3184/04

Proinsias De Rossa Σχέδιο κανονισµού σχετικά µε τον εξοπλισµό που
χρησιµοποιείται για βασανιστήρια και κανονισµός για την
αναστολή των εισαγωγικών δασµών για ορισµένα όπλα και
στρατιωτικό εξοπλισµό

E-3185/04

Proinsias De Rossa Επενδύσεις κεφαλαίων κράτους µέλους σε κερδοφόρο κρατική
εταιρεία

E-3186/04

Proinsias De Rossa Άρθρο 192 της Συνθήκης ΕΚ E-3187/04

Proinsias De Rossa Υγειονοµική ταφή αποβλήτων στην Ιρλανδία E-3188/04

Proinsias De Rossa Κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων για µετακινήσεις σε άλλη χώρα E-3189/04

Proinsias De Rossa Τέλη ύδρευσης E-3190/04

Proinsias De Rossa Οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ για τα ύδατα E-3191/04

Proinsias De Rossa Αυξηµένη λήψη φολικών οξέων E-3192/04

Proinsias De Rossa Αναδιάρθρωση και µετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων E-3193/04

Proinsias De Rossa Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της οδηγίας για την αναγραφή
των τιµών των προϊόντων στην Ιρλανδία

E-3194/04

Proinsias De Rossa Η οδηγία για την νιτρορύπανση E-3195/04

Proinsias De Rossa Αναγνώριση των προσόντων των ιατρών E-3196/04

Proinsias De Rossa Τροποποιήσεις του ιρλανδικού νόµου περί εθνικών µουσείων E-3197/04
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Proinsias De Rossa Σύµβαση 182 της ∆ΟΕ για την παιδική εργασία E-3198/04

Proinsias De Rossa Εφαρµογή στην Ιρλανδία της οδηγίας σχετικά µε τις συµβάσεις
εργασίας ορισµένου χρόνου

E-3199/04

Proinsias De Rossa Ανεξάρτητες έρευνες σχετικά µε τα οδικά ατυχήµατα E-3200/04

Proinsias De Rossa Εµπόριο ειδών που χρησιµοποιούνται για τη θανατική ποινή E-3201/04

Proinsias De Rossa ∆ιώξεις οπαδών του Falun Gong στην Κίνα E-3202/04

Marie-Line Reynaud Οδικός άξονας "Κεντρική Ευρώπη-Ατλαντικός"- Εθνική οδός RN
141 στη Γαλλία (RCEA E630)

E-3203/04

James Allister Απάτη P-3204/04

Anne Jensen Αναπροσαρµογές των δασµών E-3205/04

Dimitrios
Papadimoulis

Χώροι Υγειονοµικής Ταφής στη Βόρειο Ελλάδα E-3206/04

Dimitrios
Papadimoulis

∆ιαχείριση αποβλήτων στη Β. Μακεδονία E-3207/04

James Allister Απάτη και IRA E-3208/04

Chris Davies Πωλήσεις εξ αποστάσεως E-3209/04

Phillip Whitehead Εµπόριο ελληνικής γούνας E-3210/04

Phillip Whitehead Εµπόριο ελληνικής γούνας E-3211/04

Peter Skinner ∆οµή τιµολόγησης της Apple's Itunes E-3212/04

Peter Skinner Σφαγή νεογνών φώκιας στη Ρωσία E-3213/04

Glyn Ford Αλιεία σολοµού µε δίχτυα επιφανείας E-3214/04

Paul van Buitenen Τιµιότητα ως προς την αναξιοπιστία των λογαριασµών του
προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-3215/04

Paul van Buitenen Απόλυση λογίστριας της Επιτροπής και θετική ∆ήλωση
Αξιοπιστίας χωρίς εγγύηση

E-3216/04

Koenraad Dillen ΕΕ και πολιτική της Κίνας για µία Κίνα και δύο συστήµατα E-3217/04

Hiltrud Breyer Ατυχήµατα λόγω διχλορωµεθαλιούχων παρασκευασµάτων
αποξείδωσης

P-3218/04

Georgios Karatzaferis Πρόβληµα ρύπανσης από χωµατερές στην Ελλάδα E-3219/04

Luciana Sbarbati και
Giovanni Fava

Οδηγία Bolkestein σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική
αγορά

E-3220/04

Frank Vanhecke Εµπάργκο όπλων στην Κίνα E-3221/04



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 13

∆ελτίο 10.01.2005 - EL - PE 351.878

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Frank Vanhecke Κίνα και Σουδάν E-3222/04

Frank Vanhecke Κατάσταση στο Κονγκό E-3223/04

Frank Vanhecke Συµβούλιο και Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 (ταινίες
µαγνητοφώνου)

E-3224/04

Frank Vanhecke Συµβούλιο και Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 (θέση εθνικών
αντιπροσώπων)

E-3225/04

Frank Vanhecke Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 E-3226/04

Frank Vanhecke Ευρωπαϊκή Συνέλευση και κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 E-3227/04

Ilda Figueiredo Ενισχύσεις για την αποκατάσταση ιστορικών κέντρων E-3228/04

Hiltrud Breyer Πειράµατα σε ζώα στην ΕΕ E-3229/04

Christopher Huhne ECHR E-3230/04

Catherine Stihler Ενοικίαση οχηµάτων και διασύνδεση µε κλοπές E-3231/04

Caroline Lucas Σφαγή νεογνών φώκιας στη Ρωσική Οµοσπονδία E-3232/04

Caroline Lucas Σφαγή νεογνών φώκιας στη Ρωσική Οµοσπονδία E-3233/04

Catherine Stihler Επιτροπή της ΕΕ και το νερό ως βασικό προϊόν E-3234/04

Catherine Stihler Λειτουργία λατοµείου E-3235/04

Charles Tannock Επιβολή της θανατικής ποινής σε προτεστάντη ιερέα για
αποστασία στο Ιράν

E-3236/04

Charles Tannock Επιβολή θανατικής ποινής σε θρησκευτικό ηγέτη του Θιβέτ E-3237/04

Proinsias De Rossa Σχέδιο Κανονισµού για τον εξοπλισµό που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για βασανιστήρια και Κανονισµός του
Συµβουλίου αριθ. 150/2003

E-3238/04

Proinsias De Rossa Εκπαίδευση των νέων οδηγών µετά από την απόκτηση του
διπλώµατός τους

E-3239/04

Luigi Cocilovo Εγγειοβελτιωτικά έργα στη µολυσµένη περιοχή "Παλαιά
Εργοστάσια Zanussi" του Conegliano

E-3240/04

Sylwester Chruszcz Κατασκευή διαύλου ναυσιπλοΐας στο διεθνές πάρκο της κοιλάδας
του Κάτω Oder

E-3241/04

Jamila Madeira Kοινοτικές πρωτοβουλίες : EQUAL, URBAN II και LEADER + E-3242/04

Francesco Speroni Άδεια διέλευσης στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου P-3243/04

Elly de Groen-
Kouwenhoven

Ανεπάρκεια των κοινωνικών δεικτών P-3244/04
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Michl Ebner ∆ιαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε την Κροατία E-3245/04

Lissy Gröner Μέτρα σχετικά µε τη µελέτη Reflex E-3246/04

Elly de Groen-
Kouwenhoven

Αποσαφήνιση της κατάστασης όσον αφορά την Αντιπροσωπεία
της ΕΕ στη Βουλγαρία

E-3247/04

Elly de Groen-
Kouwenhoven

∆ηµοσιοποίηση των συµβάσεων που έχουν χρηµατοδοτηθεί από
την ΕΕ

E-3248/04

Antonio De Poli ∆ιακρίσεις και απολύσεις εργαζοµένων στην Επιτροπή επί
προεδρίας Ροµάνο Πρόντι

E-3249/04

Georgios Karatzaferis Επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 µίλια από τα κράτη µέλη E-3250/04

Phillip Whitehead Προγράµµατα LIFE- Φύση και LIFE+ E-3251/04

Silvana Koch-Mehrin Οικονοµική ενίσχυση της ΕΕ προς την Attac P-3252/04

Silvana Koch-Mehrin Οικονοµική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του
ΕΚΤ

E-3253/04

Silvana Koch-Mehrin Οικονοµικές ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα
συνδικάτα

E-3254/04

Antonio De Poli Κίνδυνος όσον αφορά τη διάδοση της ευρωπαϊκής µουσικής
παιδείας

E-3255/04

Mario Mauro Οδηγία για την ανταλλαγή δικαιωµάτων εκποµπής (emission
trading) και Ενικό Πρόγραµµα Κατανοµής (ΑΠΚ) Ιταλίας

E-3256/04

Koenraad Dillen Ελευθερία του Τύπου και ελευθερία της έκφρασης στην Κίνα E-3257/04

Ivo Belet Μετεγκατάσταση εντός της  ΕΕ E-3258/04

Bart Staes Παρέµβαση βρετανικών αρχών για την αποξήλωση σταθµών
πυρηνικής ενέργειας της British Energy

P-3259/04

Eija-Riitta Korhola Αναφορά λαθών τεχνικού χαρακτήρα στην κοινοτική νοµοθεσία E-3260/04

Eija-Riitta Korhola Αναφορά λαθών τεχνικού χαρακτήρα στην κοινοτική νοµοθεσία E-3261/04

Robert Goebbels Συγκρισιµότητα των διεθνών στατιστικών E-3262/04

María Ayuso
González

Παραγωγή σκόρδου P-3263/04

Sérgio Marques Θέση σε ισχύ του ενιαίου συντελεστή της ΚΓΠ για την αγορά
µπανάνας

P-3264/04

Ole Christensen Ισότητα των φύλων και διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ E-3265/04

Manolis Mavrommatis Ενηµέρωση, πρόληψη και έρευνα για την καταπολέµηση του
AIDS

E-3266/04



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 15

∆ελτίο 10.01.2005 - EL - PE 351.878

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Dimitrios
Papadimoulis

Προστασία του Οικουµενικού Πατριαρχείου E-3267/04

Dimitrios
Papadimoulis

Απειλή βιοτόπου NATURA από προγραµµατιζόµενη κατασκευή
υδροβόρου γηπέδου γκόλφ στην υδρολογικά υποβαθµισµένη
νότια Κρήτη

E-3268/04

Konstantinos
Hatzidakis

Μέτρα για τα ναρκωτικά E-3269/04

Bart Staes ∆ηµόσια διαβούλευση µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου E-3270/04

Paulo Casaca Xρήση δορυφορικών εικόνων υψηλής ευκρίνειας για έλεγχο των
γεωργών

E-3271/04

Graham Watson Γιβραλτάρ E-3272/04

Paul van Buitenen Αξιοπιστία πηγής καταγγελίας σε έρευνα της OLAF P-3273/04

Dorette Corbey Απόρριψη µολυσµένων καταλοίπων βυθοκόρησης στο Ρήνο P-3274/04

Christopher Huhne Αστική ευθύνη E-3275/04

Toine Manders ∆ιατάραξη της εσωτερικής αγοράς συνεπεία διαφορετικών
φορολογικών συντελεστών

E-3276/04

Margrietus van den
Berg

Προκήρυξη διαγωνισµού για τα δικαιώµατα µετάδοσης
ποδοσφαιρικών αγώνων

E-3277/04

Wolfgang Kreissl-
Dörfler

Εισαγωγή κυτίων ποτών στη Μάλτα E-3278/04

Wolfgang Kreissl-
Dörfler

Πιθανή επιβολή οικολογικού φόρου σε εισαγόµενα ποτά στη
Μάλτα

E-3279/04

Wolfgang Kreissl-
Dörfler

Μεταφορά προσώπων στη Μάλτα E-3280/04

Wolfgang Kreissl-
Dörfler

Τιµές για ύδωρ και ηλεκτρικό ρεύµα στη Μάλτα E-3281/04

Wolfgang Kreissl-
Dörfler

Θαλάσσιες µεταφορές µεταξύ της Μάλτας και του Γκόζο E-3282/04

Klaus-Heiner Lehne Εισαγωγικοί δασµοί σε τανάλιες στην ΕΕ και τις ΗΠΑ E-3283/04

Rebecca Harms ∆υσµενείς επιπτώσεις στην περιοχή προστασίας των πτηνών της
ΕΕ Heinesch-Iland (DE 2326401) από ένα κατασκευαστικό έργο
(χωροταξικό σχέδιο Bergstedt 23/Immenhorstweg)

E-3284/04

Dimitrios
Papadimoulis

Μελέτη κοινωνικο-οικονοµικών και περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την σιδηροδροµική γραµµή Κορίνθου-Πατρών

E-3285/04
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Dimitrios
Papadimoulis

Ανάδειξη των προσφυγικών πολυκατοικιών της Αθήνας E-3286/04

Georgios Karatzaferis Θέση του ∆ιευθυντού στο E.C.D.C. E-3287/04

Georgios Karatzaferis Χαµηλή απορροφητικότητα στον τοµέα του πολιτισµού από το Γ'
Κ.Π.Σ.

E-3288/04

Georgios Karatzaferis Χορήγηση διπλωµάτων από τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών στην
Ελλάδα

E-3289/04

Nirj Deva #Παιδική εργασία στην Κίνα E-3290/04

Nirj Deva Παιδική εργασία στην Ινδία E-3291/04

Nirj Deva Ναρκωτικά στο Αφγανιστάν E-3292/04

Nirj Deva Μήκων η υπνοφόρος E-3293/04

Glyn Ford Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης του Γιβραλτάρ E-3294/04

Anneli Jäätteenmäki Εναρµόνιση της νοµοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή E-3295/04

Marco Rizzo και
Umberto Guidoni

Κλωστοϋφαντουργικός τοµέας και µετεγκατάστση E-3296/04

Cristiana Muscardini Σεισµός στη Βόρειο Ιταλία E-3297/04

Adriana Poli Bortone Φυσικές καταστροφές E-3298/04

Erik Meijer και
Kartika Liotard

Λίµνη Βικτόρια(Αφρική):σταδιακή εξαφάνιση των ενδηµικών
ειδών ψαριών λόγω της εκτροφής πέρκας του Νείλου για εξαγωγή
στην Ευρώπη και οι συνέπειες στο έλλειµµα τροφίµων και τις
εξαγωγές όπλων

E-3299/04

Ria Oomen-Ruijten Καταπολέµηση της νόσου των λεγεωναρίων E-3300/04

Mia De Vits Η συναλλαγµατική ισοτιµία ευρώ/δολαρίου και το άρθρο 111 της
Συνθήκης

E-3301/04

Paul van Buitenen ∆ιευκρίνιση ορισµένων τµηµάτων της πέµπτης ετήσιας έκθεσης
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF)

E-3302/04

Dorette Corbey Πρόσβαση σε δικαστήρια άλλου κράτους µέλους P-3303/04

Paul van Buitenen Ο δικηγόρος πρώην υπαλλήλου της Επιτροπής και
πληροφοριοδότης της OLAF

P-3304/04

Kyriacos
Triantaphyllides

Η πρόταση της Επιτροπής για ένα νέο γενικό κανονισµό που
θεσπίζει ένα κοινό σύνολο κανόνων για τα τρία µέσα
χρηµατοδότησης των διαρθωτικών ταµείων της περιόδου 2007-
2013 (COM(2004)0492 τελικό)

E-3305/04
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Kyriacos
Triantaphyllides

Η πρόταση της Επιτροπής για ένα νέο γενικό κανονισµό που
θεσπίζει ένα κοινό σύνολο κανόνων για τα τρία µέσα
χρηµατοδότησης των διαρθωτικών ταµείων της περιόδου 2007-
2013 (COM(2004)0492)

E-3306/04

Kyriacos
Triantaphyllides

Η πρόταση της Επιτροπής για ένα νέο γενικό κανονισµό που
θεσπίζει ένα κοινό σύνολο κανόνων για τα τρία µέσα
χρηµατοδότησης των διαρθωτικών ταµείων της περιόδου 2007-
2013 (COM(2004)0492 τελικό)

E-3307/04

Kyriacos
Triantaphyllides

Η πρόταση της Eπιτροπής για ένα νέο γενικό κανονισµό που
θεσπίζει ένα κοινό σύνολο κανόνων για τα τρία µέσα
χρηµατοδότησης των διαρθωτικών ταµείων της περιόδου 2007-
2013 (COM(2004)0492 τελικό).

E-3308/04

Anne Jensen και
Markus Ferber

Κατασκοπία E-3309/04

Graham Watson Ταϊβάν E-3310/04

Marie-Line Reynaud Ευρώ και δολάριο - Ζώνη ευρώ της Ένωσης E-3311/04

Ria Oomen-Ruijten Η επεξεργασία µολυσµένης ιλύος βυθοκόρησης E-3312/04

Toine Manders Αρκτο-κυνοµαχίες στο Πακιστάν E-3313/04

Ilda Figueiredo Περικοπές στις κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις για πορτογαλο-
ισπανικά προγράµµατα

E-3314/04

Jillian Evans Απάντηση στη Γραπτή Ερώτηση Ρ-0524/04 P-3315/04

Christopher Heaton-
Harris

∆ιπλογραφικό λογιστικό σύστηµα P-3316/04

Ian Hudghton Η Σκωτική και η Γαελική γλώσσα και το Σύνταγµα της ΕΕ P-3317/04

Véronique De Keyser Συνεδρίαση GOPA P-3318/04

Alfonso Andria Κληρονοµική δυσανεξία στη φρουκτόζη P-3319/04

Mia De Vits ∆ηµόσιες υπηρεσίες διαµεσολάβησης για την εξεύρεση εργασίας
και η ευρωπαϊκή πολιτική του ανταγωνισµού

P-3320/04

Gay Mitchell Ιδιωτικοποιήσεις δηµοσίων υπηρεσιών στις αναπτυσσόµενες
χώρες

E-3321/04

Gay Mitchell Ιατρικές θεραπείες για παιδιά από τη Λευκορωσία E-3322/04

Frank Vanhecke Βασικές αρχές για την ενσωµάτωση των µεταναστών στην ΕΕ και
για τα εκλογικά δικαιώµατα

E-3323/04

Frank Vanhecke Οι Πρεσβείες στην Κούβα και οι αντιφωνούντες E-3324/04
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Frank Vanhecke Αναγνώριση από τη Ρωσία του παράνοµου χαρακτήρα της
σοβιετικής κατοχής

E-3325/04

Frank Vanhecke H ΕΕ και οι προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία E-3326/04

Frank Vanhecke Ρωσικοί εορτασµοί για το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου E-3327/04

Frank Vanhecke Κοινές αρχές για την ενσωµάτωση των µεταναστών στην ΕΕ E-3328/04

Frank Vanhecke Ισλάµ και τροµοκρατία E-3329/04

Frank Vanhecke Ευρωπαϊκό εγχειρίδιο για την ένταξη και τα εκλογικά δικαιώµατα E-3330/04

Ole Christensen Ποδόσφαιρο και κοινωνικός διάλογος P-3331/04

Françoise Grossetête Εποπτεία σχεδιασµού και κατασκευής έργων - δηµόσιοι
διαγωνισµοί

P-3332/04

Eva-Britt Svensson Σουηδική συλλογική σύµβαση, εµπόδιο στον ανταγωνισµό στην
εσωτερική αγορά της Κοινότητας;

P-3333/04

Roberto Musacchio Άµεση επανάληψη των διαπραγµατεύσεων µεταξύ κυβέρνησης,
συνδικάτων, τοπικών φορέων και Thyssen Krupp

P-3334/04

Rosa Miguélez Ramos Παρατυπίες στην λειτουργία του LEADER+ P-3335/04

Jules Maaten ΠΟΥ: προειδοποίηση για πανδηµία γρίπης των πουλερικών P-3336/04

Saïd El Khadraoui Ελευθέρωση των διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών P-3337/04

David Hammerstein
Mintz

Το υπαίθριο ορυχείο άνθρακα Fonfria και Feixolin (επαρχία Valle
de Laciana, Ισπανία)

E-3338/04

Theresa Villiers Καταβολή επιστροφών κατά την εξαγωγή ζώντων βοοειδών E-3339/04

Theresa Villiers Παραβάσεις στον τοµέα των επιστροφών κατά την εξαγωγή E-3340/04

Catherine Stihler Πειράµατα µε πρωτεύοντα θηλαστικά E-3341/04

Nirj Deva Ζάχαρη E-3342/04

Nirj Deva Ιός του HIV/AIDs E-3343/04

Bill Newton Dunn Ο υποχρεωτικός εφοδιασµός µε γρύλους κατάλληλους για τα νέα
τροχόσπιτα και ρυµουλκούµενα οχήµατα

E-3344/04

Esko Seppänen Αδέσµευτοι Επίτροποι E-3345/04

Mario Borghezio Παρεµπόδιση της µετάδοσης των ρατσιστικών εκποµπών του al-
Manar στην Ευρώπη

E-3346/04

Mario Borghezio Παρεµπόδιση της µετάδοσης των ρατσιστικών εκποµπών του al-
Manar στην Ευρώπη

E-3347/04
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Marco Rizzo και
Umberto Guidoni

Μετεγκατάσταση της µονάδας φρύξης του εργοστασίου Perugina E-3348/04

Nicola Zingaretti και
άλλοι

Κρίση της σιδηρουργίας στο Τέρνι E-3349/04

Jules Maaten Πρόσβαση στο χώρο Σένγκεν µε ισραηλινό προσωρινό
διαβατήριο

E-3350/04

Jules Maaten Τσιγάρα από φαρµακευτικά βότανα E-3351/04

Eva-Britt Svensson Η αρχή της χώρας προέλευσης στην οδηγία για την παροχή
υπηρεσιών

E-3352/04

Joseph Muscat Eιδικός φόρος κατανάλωσης στις υπηρεσίες κυψελοειδούς
κινητής τηλεφωνίας

P-3353/04

Catherine Stihler Κοινοτική απαγόρευση στις εισαγωγές βοδινών εµβρύων P-3354/04

Josu Ortuondo Larrea
και Ignasi Guardans
Cambó

Προστασία της τοποθεσίας κοινοτικού ενδιαφέροντος "ΤΚΕ"
Serra da Capelada (Γαλικία), που περιλαµβάνεται στο δίκτυο
Natura 2000

E-3355/04

Josu Ortuondo Larrea
και Ignasi Guardans
Cambó

Προστασία της τοποθεσίας κοινοτικού ενδιαφέροντος "ΤΚΕ"
Serra do Careon (Γαλικία),  που περιλαµβάνεται στο δίκτυο
Natura 2000

E-3356/04

Josu Ortuondo Larrea
και Ignasi Guardans
Cambó

Συµπερίληψη της οροσειράς "Serra do Suido" στην πρόταση του
δικτύου Natura 2000

E-3357/04

Josu Ortuondo Larrea
και Ignasi Guardans
Cambó

Κατάσταση και επιδείνωση ενός έργου συγχρηµατοδοτούµενου
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο τµήµα
Crecente-Filgueira (Γαλικία)

E-3358/04

Josu Ortuondo Larrea
και Ignasi Guardans
Cambó

Προστασία της ποικιλίας του µυδιού των ποταµών στη ζώνη του
ποταµού Arnego (Γαλικία) που περιλαµβάνεται στο δίκτυο Natura
2000

E-3359/04

Georgios Karatzaferis Υποχρέωση αναγραφής του θρησκεύµατος σε γερµανικά κρατικά
έγγραφα

E-3360/04

Georgios Karatzaferis Κίνδυνος απώλειας πόρων από το ∆΄ΚΠΣ E-3361/04

Catherine Stihler Απαγόρευση εκ µέρους της ΕΕ εισαγωγής βοείου σπέρµατος E-3362/04

Joseph Muscat Όροι εργασίας E-3363/04

Joseph Muscat ∆ιώροφα λεωφορεία E-3364/04

Joseph Muscat Oδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωµών E-3365/04

Koenraad Dillen Η αµοιβή του Marwan Barghouti E-3366/04



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ20

∆ελτίο 10.01.2005 - EL - PE 351.878

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Frank Vanhecke Οι µάρτυρες του Αλ Αξά E-3367/04

Dorette Corbey και
Thijs Berman

Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, ως συνέπεια της χρήσης
ζιζανιοκτόνων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων

E-3368/04

Ilda Figueiredo Πράσινο βιβλίο για την "Ισότητα και Καταπολέµηση των
∆ιακρίσεων στη ∆ιευρυµένη ΕΕ "

E-3369/04

Ilda Figueiredo Επενδύσεις στην παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας E-3370/04

Ilda Figueiredo Ρυθµίσεις εξαιρετικών καταστάσεων στον τοµέα των µεταφορών
βαρέων εµπορευµάτων

E-3371/04

Roberta Angelilli Πόροι για τον τουρισµό στην ύπαιθρο E-3372/04

Roberta Angelilli Πόροι για τις αθλητικές δραστηριότητες E-3373/04

Roberta Angelilli Προστασία των ευρωπαϊκών προϊόντων οίνου E-3374/04

Roberta Angelilli Ερµηνεία του άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΚ) 2792/1999 που
τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) 2369/2002

E-3375/04

Roberta Angelilli Αδικαιολόγητη αύξηση των διοδίων στους αυτοκινητοδρόµους E-3376/04

Roberta Angelilli Πόροι για την καλλιέργεια λεβάντας και λυκίσκου E-3377/04

Willy Meyer Pleite Οριστική έγκριση της ονοµασίας προέλευσης του µηλίτη οίνου
(σίδρα) από τις Αστούριες

P-3378/04

Pierre Schapira Προνοµίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της
πρότασης του νέου οργάνου οικονοµικής συνεργασίας

P-3379/04

Willy Meyer Pleite Το φράγµα Caleao (Αστούριας- Ισπανία) E-3380/04

Ian Hudghton Αλιεία E-3381/04

Caroline Lucas Γενετικώς τροποποιηµένες εσοδείες E-3382/04

Erik Meijer Χρηµατοδότηση της κεντρικής κυβέρνησης της Βοσνίας
Ερζεγοβίνης, σκόπιµη ανάµειξη της ΕΕ στο φορολογικό
καθεστώς και διαρθρώσεις της διοίκησης Ντέϊτον

E-3383/04

Paulo Casaca Ευρωπαϊκή υποστήριξη προς την δικτατορία του Ιράν E-3384/04

Eluned Morgan Κάρτες επιδόσεων όσον αφορά την εφαρµογή της νοµοθεσίας P-3385/04

Georgios Karatzaferis Αδιαφορία της Επιτροπής για την παραβίαση του δικαιώµατος της
ιδιοκτησίας στην Ελλάδα

E-3386/04

Eluned Morgan Αλιεία E-3387/04

Bart Staes Συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Philip
Morris International  για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου
τσιγάρων

E-3388/04
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Bart Staes Συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Philip
Morris International  για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου
τσιγάρων

E-3389/04

Erik Meijer Ο υπερβολικά µεγάλος αριθµός τραπεζικών λογαριασµών της ΕΈ
και οι συνέπειες του εν λόγω κατακερµατισµού όσον άφορά τον
έλεγχο, τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους και την επένδυση
σε προσωπικό

E-3390/04

Panagiotis Beglitis Αναγνώριση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ενόψει του
Ευρωπαικού Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2004

P-3391/04

Albert Maat Απαγόρευση από τη Ρωσία εισαγωγών φυτικών προϊόντων από
την Ολλανδία

P-3392/04

Dimitrios
Papadimoulis

Εφαρµογή της οδηγίας Seveso II στην Ελλάδα E-3393/04

Christopher Huhne ∆ιαφήµιση καπνού και χορηγία E-3394/04

Paul van Buitenen Προϊστάµενος γραφείου επιτρόπου "αλεξιπτωτιστής" E-3395/04

Renato Brunetta Εισαγωγές ζάχαρης από τα Βαλκάνια P-3396/04

Poul Rasmussen Τουρκία και ανθρώπινα δικαιώµατα P-3397/04

Paul van Buitenen Αίτηση έρευνας για τις περιπτώσεις διορισµού "αλεξιπτωτιστών" E-3398/04

Sergio Berlato Προστασία των στρατιωτικών και  που επλήγησαν από το
"σύνδροµο των Βαλκανίων" και των οικογενειών τους

E-3399/04

Dorette Corbey Παραβίαση των περιβαλλοντικών κανόνων εκ µέρους του ΚΚΕ
στο Petten

E-3400/04

Antonios Trakatellis ∆ιαδικασία ένταξης της Τουρκίας: παραβιάσεις της θρησκευτικής
ελευθερίας και εµπλοκή από τη µη αναγνώριση της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας

P-3401/04

Béla Glattfelder Ποσοστώσεις ζάχαρης για τις δυτικές βαλκανικές χώρες P-3402/04

Mogens Camre Εισφορά της ∆ανίας στην ΕΕ P-3403/04

Kathalijne Buitenweg Παρατυπίες στον πυρηνικό αντιδραστήρα του Petten και διακοπή
των σχετικών ερευνών στο πλαίσιο της πυρηνικής διαδικασίας

P-3404/04

Mogens Camre Απαγορεύεται η άσκηση κριτικής σε µια θρησκεία στην ΕΕ; E-3405/04

Othmar Karas #Επίσηµη υιοθέτηση της κοινής θέσης του Συµβουλίου σχετικά
µε την  πρόταση οδηγίας για εφευρέσεις που εφαρµόζονται σε
υπολογιστή

E-3406/04
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Antonios Trakatellis ∆ιαδικασία ένταξης της Τουρκίας: παραβιάσεις της θρησκευτικής
ελευθερίας και εµπλοκή από τη µη αναγνώριση της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας

E-3407/04

Georgios Karatzaferis Προσφυγές στο ∆.Ε.Κ. κατά της Ελλάδας E-3408/04

Georgios Papastamkos Νεολαία σε δράση E-3409/04

Dimitrios
Papadimoulis

Υπερσυγκέντρωση ΜΜΕ E-3410/04

Simon Coveney ∆ωρεάν χρήση των δηµόσιων µέσων µεταφοράς για τους
ηλικιωµένους

E-3411/04

Antonio De Poli ∆οµές για τη διάγνωση και τη θεραπεία της αρρυθµογόνου νόσου
της δεξιάς καρδιακής κοιλίας

E-3412/04

Antonio De Poli ∆οµές για τη διάγνωση και τη θεραπεία της αρρυθµογόνου νόσου
της δεξιάς καρδιακής κοιλίας

E-3413/04

Jules Maaten Τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα E-3414/04

Erna Hennicot-
Schoepges

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Μουσικής P-3415/04

Raül Romeva i Rueda Επιλεκτικές δολοφονίες παλαιστινίων πολιτών από τον ισραηλινό
στρατό

E-3416/04

Raül Romeva i Rueda Προγράµµατα συνεργασίας στη Γουατεµάλα E-3417/04

Raül Romeva i Rueda ∆ολοφονίες γυναικών στη Γουατεµάλα E-3418/04

Raül Romeva i Rueda Κακοποιήσεις στα γενετικά όργανα των γυναικών E-3419/04

Raül Romeva i Rueda Παγκόσµια στρατηγική για την καταπολέµηση της εργασίας των
παιδιών

E-3420/04

Raül Romeva i Rueda Κατάσταση Κούρδων πολιτικών E-3421/04

Sir Robert Atkins Οδηγία 73/239/ΕΟΚ όσον αφορά τον κανονισµό του Lloyd's E-3422/04

Sir Robert Atkins Οδηγία 73/239/ΕΟΚ και ρύθµιση Lloyd's E-3423/04

Sir Robert Atkins Η δωδεκαετής συµφωνία µεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
Philip Morris International για την καταπολέµηση του
λαθρεµπορίου και της παραποίησης τσιγάρων

E-3424/04

Mario Borghezio Παράβαση των κανόνων της αγοράς κατά την απόκτηση της
Albacom από την British Telecom

E-3425/04

Bart Staes Συσκευή για την προσαρµογή της ταχύτητας κίνησης E-3426/04

Bart Staes Προστασία ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς E-3427/04
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Jim Higgins Η χρήση της διαδικασίας κατατεµαχισµού, ραντισµού και καύσης
για τη διάθεση αποβλήτων αµιάντου

P-3428/04

Rosa Miguélez Ramos Κατασκευή γέφυρας στο Esteiro do Tambre E-3429/04

Rebecca Harms Μεταφορά της κοινοτικής οδηγίας πλαισίου για τη βελτίωση της
ποιότητας του αέρα στο Γκαίτινγκεν

E-3430/04

Rebecca Harms ∆ιάθεση καυσίµων πυραύλων (RΒS) στην πόλη Pawlograd της
Ουκρανίας

E-3431/04

Brice Hortefeux Mέτρα αντιντάµπινγκ E-3432/04

Roberta Angelilli Πόροι για την προστασία και την ανάπτυξη των δασικών
περιοχών στην Τοσκάνη

E-3433/04

Roberta Angelilli Αλτσχάιµερ: βοήθεια και φροντίδα στους ασθενείς και την
οικογένειά τους

E-3434/04

Roberta Angelilli Προστασία και διατήρηση του επαγγέλµατος των λιανοπωλητών
προϊόντων  καπνού

E-3435/04

Dimitrios
Papadimoulis

∆ηµοσιονοµικές προοπτικές και ∆' ΚΠΣ P-3436/04

Ingeborg Gräßle Τόκοι από προχρηµατοδότηση E-3437/04

Hiltrud Breyer Το πρόβληµα των απορριµµάτων στη Ρουµανία E-3438/04

Glyn Ford Κοινοπραξίες επιχειρήσεων στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας E-3439/04

Diana Wallis Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συµβουλίου σχετικά µε
την επίδοση δικαστικών εγγράφων

E-3440/04

Diana Wallis Η αρχή της "χώρας προέλευσης ή καταγωγής" E-3441/04

Henrik Lax ∆ράσεις που χρηµατοδοτήθηκαν στο Τουρκµενιστάν στο πλαίσιο
του κοινοτικού προγράµµατος TACIS

E-3442/04

Henrik Lax Αγώνας κατά του Έιτζ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις
περιφερειακές περιοχές

E-3443/04

Anne Van Lancker ∆ιάλογος µε θρησκευτικές και µη οµολογιακές οργανώσεις P-3444/04

Charles Tannock Μεροληπτικές πρακτικές εκ µέρους παροχέων υπηρεσιών του
Παγκόσµιου Συστήµατος Κινητής Επικοινωνίας (GSM) στο ΗΒ

P-3445/04

Jonas Sjöstedt Σεβασµός για ληφθείσες αποφάσεις στην Βολιβία P-3446/04

Jutta Haug Επεµβάσεις στη βιοποικιλότητα στη Γκάνα µε υποστήριξη
ευρωπαϊκών οικονοµικών πόρων

E-3447/04

John Bowis Συµφωνίες οικονοµικής εταιρικής σχέσης E-3448/04
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Giles Chichester Το πρόγραµµα εργασίας της Λισσαβώνας και οι εργαζόµενοι σε
αυτόνοµη βάση

E-3449/04

Charles Tannock και
Nirj Deva

Βασανιστήρια και εκδίωξη θρησκευτικών και εθνοτικών
µειονοτήτων στο Μπαγκλαντές

E-3450/04

Giusto Catania Άµεση εξακρίβωση της συµβατότητας µε το περιβάλλον της
µελέτης για το Στενό της Μεσσήνης

E-3451/04

Kartika Liotard και
Erik Meijer

Η µη ποινική δίωξη παραβάσεων εις βάρος του περιβάλλοντος, οι
οποίες έγιναν από το Κοινό Κέντρο Ερευνών στο Petten
(Ολλανδία)

E-3452/04

Ilda Figueiredo Eργαζόµενοι στον τοµέα της υγείας και οι κίνδυνοι που
διατρέχουν

E-3453/04

Jonas Sjöstedt Παρατυπίες στις συµφωνίες που έχουν συναφθεί στη Βολιβία E-3454/04

Charles Tannock Άσκηση πιέσεων από βουδιστές ριζοσπάστες για αυστηρούς
νέους νόµους στη Σρί Λάνκα

E-3455/04

Frank Vanhecke Μεταρρύθµιση της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τοµέα της ζάχαρης
- βιοαιθανόλη

E-3456/04

Frank Vanhecke Μεταρρύθµιση της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τοµέα των
ζαχαρότευτλων και γεωργοί

E-3457/04

Frank Vanhecke Μαθήµατα ενσωµάτωσης στη Γερµανία E-3458/04

Frank Vanhecke Φλαµανδικά αλιευτικά σκάφη στη Βουλόνη E-3459/04

Georgios Karatzaferis Τεχνικές εταιρείες που ελέγχουν µέσα ενηµέρωσης και Κοινοτική
νοµοθεσία

P-3460/04

Edith Mastenbroek Πρόταση των κυβερνήσεων του ΗΒ, της Ιρλανδίας, της Γαλλίας
και της Σουηδίας προς το Συµβούλιο για την καθιέρωση
υποχρεωτικής τήρησης δεδοµένων

P-3461/04

Georgios Karatzaferis Αποτελµάτωση στην απορρόφηση κονδυλίων του Γ' ΚΠΣ στην
Ελλάδα

E-3462/04

Marco Rizzo και
Umberto Guidoni

Κρίση Thyssen-Krupp στο Terni E-3463/04

Philip Claeys Γραφείο του Al-Aqsa στο Ρότερνταµ E-3464/04

Jules Maaten Τσιγάρα που σβήνουν µόνα τους E-3465/04

Hynek Fajmon Εφαρµογή της περί οινοποιίας νοµοθεσίας στην Τσεχική
∆ηµοκρατία

E-3466/04

Sérgio Ribeiro Aλιεία - Πορτογαλία - ΤΑC και ποσοστώσεις για το 2005 P-3467/04
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Dimitrios
Papadimoulis και
Hiltrud Breyer

∆ίκτυο Natura στην Ελλάδα και φορείς διαχείρισης E-3468/04

Stavros Arnaoutakis Θάνατος πεντάχρονου αγοριού λόγω ολιγωρίας σε κλήση
έκτακτης ανάγκης και ευρωπαϊκός αριθµός κλήσης έκτακτης
ανάγκης "112"

E-3469/04

Stavros Arnaoutakis Εντοπισµός του καλούντος στις κλήσεις του ευρωπαϊκού αριθµού
έκτακτης ανάγκης "112" και γνώση του κοινού για την ύπαρξη
του αριθµού

E-3470/04

Michl Ebner Ευρωπαϊκή εναλλακτική θητεία E-3471/04

Michl Ebner Ηλεκτρονικά εκλογικά βιβλιάρια E-3472/04

Joseph Muscat Φόροι αναχώρησης E-3473/04

Robert Goebbels Επιχειρήσεις που είχαν συµβατική σχέση µε την Eurostat E-3474/04

Robert Goebbels Παραγωγικότητα του δηµόσιου τοµέα E-3475/04

Lapo Pistelli και άλλοι Κλείσιµο του µαγνητικού τµήµατος της ΑSΤ στο Terni της
Ιταλίας

E-3476/04

Erik Meijer και
Kartika Liotard

Απειλή της δηµόσιας υγείας λόγω της τοποθέτησης, χωρίς
προηγούµενη µελέτη επιπτώσεων, κεραιών του Παγκόσµιου
Συστήµατος Κινητής Τηλεφωνίας (UMTS) σε στέγες κτιρίων µε
κατοικίες και γραφεία

E-3477/04

Herbert Bösch Εφαρµογή του διορθωτικού συντελεστή P-3478/04

Catherine Stihler ∆ιάθεση στην αγορά βρεφικού γάλακτος E-3479/04

Kathy Sinnott Πρόγραµµα επιδοτήσεων ΕΕ E-3480/04

Kathy Sinnott Ρυθµίσεις σχετικά µε την Τράπεζα Lloyd's E-3481/04

László Surján Οι νέες ∆ηµοσιονοµικές Προοπτικές δεν θέτουν σε κίνδυνο τη
διαφάνεια των διοικητικών δαπανών;

E-3482/04

Koenraad Dillen Η εξάπλωση του ιού του Αίητζ (ΗΙV) στην Ανατολική Ευρώπη E-3483/04

Koenraad Dillen Τα συνθετικά ναρκωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση E-3484/04

_____________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B6-0136/2004)          14 και 15 ∆εκεµβρίου 2005

23 ερωτήσεις  (άρθρo 109 τoυ Καvovισµoύ)

Συvτάκτης Θέµα Aριθ.

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ  

Witold TOMCZAK Επέµβαση σχετικά µε την κατάργηση του δασµού επί του
πρωτογενούς αλουµινίου που εισάγεται από τη Ρωσία

H-0416/04

Antonio LÓPEZ-
ISTÚRIZ WHITE

Σχέσεις ΕΕ και Ευρωπεριφέρειες Πυρηναίων - Μεσογείου H-0420/04

Dimitrios
PAPADIMOULIS

Μονοµερής αναγνώριση της Π.Γ.∆.Μ.ως "∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας", από τις Η.Π.Α.

H-0422/04

Brian CROWLEY Το πρόγραµµα ΙDABC H-0426/04

Seán Ó NEACHTAIN Θαλάσσια ασφάλεια H-0428/04

Claude MORAES Συνεργασία των κρατών µελών για τη διασυνοριακή
εγκληµατικότητα

H-0432/04

Mairead McGUINNESS Το Νταρφούρ και η κυβέρνηση του Σουδάν H-0437/04

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Οδηγοί υπό την επίδραση οινοπνεύµατος H-0438/04

Nikolaos VAKALIS Εξαίρεση δηµόσιων δαπανών για την έρευνα από το
ανώτατο επιτρεπόµενο όριο δηµοσιονοµικού ελλείµµατος

H-0441/04

ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ

Evangelia TZAMPAZI Aνίχνευση διοξινών σε γαλακτοκοµικά προϊόντα στην
Ολλανδία

H-0413/04

Daniel CASPARY ∆ιοικητικά τέλη για πιστοποιητικά εκποµπών CΟ2 στο
πλαίσιο των συναλλαγών για τις εκποµπές

H-0419/04

Ignasi GUARDANS
CAMBÓ

Πειρατεία στην κοινωνία της πληροφορίας H-0447/04
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο
ΣΥΝΟ∆ΟΥ

κ. KALLAS

Συvτάκτης Θέµα Aριθ.

Anna HEDH Έξοδα  της  µετακίνησης στο Στρασβούργο H-0439/04

Paul van BUITENEN Αγνόηση της επιθυµίας του Κοινοβουλίου σχετικά µε την
προκήρυξη της θέσης του ∆ιευθυντή της OLAF

H-0463/04

κα. REDING

Åsa WESTLUND Προκλήσεις για τον τοµέα των δηµοσίων υπηρεσιών H-0440/04

Luis HERRERO-
TEJEDOR

Ο ορισµός της "αποστολής των δηµόσιων υπηρεσιών" και
οι δηµόσιοι φορείς ραδιοφωνικών µεταδόσεων

H-0479/04

Richard HOWITT Πρόσβαση στις υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης εντός
της Ευρώπης

H-0487/04

Michl EBNER ∆ιαφήµιση προϊόντων H-0496/04

Mary HONEYBALL Ιδιωτική ζωή και ηλεκτρονικές επικοινωνίες H-0497/04

κ. MICHEL

Bart STAES Μαζικοί βιασµοί στην Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κογκό H-0411/04

Manolis
MAVROMMATIS

Αποτελεσµατική χρησιµοποίηση της ανθρωπιστικής
βοήθειας από την ΕΕ

H-0435/04

Hélène GOUDIN Πολιτική της ΕΕ στον τοµέα της παροχής βοήθειας H-0443/04

Marie ISLER BÉGUIN Πρωτοβουλία για την προώθηση της ειρήνης και του
διαλόγου στη Μαυριτανία

H-0436/04

________________________
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 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 31 9 20 4 2 0 0 κ. NIKOLAÏ

Επιτροπή 56 14 40 4 2 0 0 κ.KYPRIANOU
κ. McCREEVY
κ. KALLAS
κα REDING
κ. MICHEL

Σύνολο 87 23 60 8 4 0 0
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1

Αριθ Αριθ. ΡΕ Συντάκτης Θέµα
Ηµεροµηνία
κατάθεσης

Λήξη
προθεσµίας Υπογραφές

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 159

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

H προστασία των εθνικών αγορών όπλων 13.10.2004 13.01.2005 12

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 16

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 26

                                                     
1 Κατάσταση στις  16.12.2004
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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 20

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 20

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 24

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 45

48/2004 351.244 Bart Staes και Pierre Jonckheer Ο θόρυβος που προκαλούν οι νυκτερινές πτήσεις 15.11.2004 15.02.3005 12

49/2004 351.350 Bill Newton Dunn Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.11.2004 18.02.2005 4
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50/2004 351.526 Michał Kamiński και Guntars
Krasts

Οι προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία 18.11.2004 18.02.2005 14

51/2004 352.182 Robert EVANS, Neena GRILL,
Gerard ONESTA, Thomas MANN
και Gérard DEPREZ

Η 20η επέτειος από την καταστροφή του Bhopal 26.11.2004 26.02.2005 49

52/2004 351.981 Lydia SCHENARDI και Marine LE
PEN

Η προστασία του παιδιού και το οικογενειακό δίκαιο 01.12.2004 01.03.2005 7

53/2004 352.183 Janusz WOJCIECHOWSKI,
Zdzislaw PODKAŃSKI, Czeslaw
SIEKIERSKI και Zbigniew
KUŻMIUK

Η έκκληση προς τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις
των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
άµεση αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάµεων από
το Ιράκ

01.12.2004 01.03.2005 9

54/2004 352.184 Lydia SCHENARDI και Marine LE
PEN

Τα δικαιώµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 01.12.2004 01.03.2005 9

55/2004 352.688 Marie Anne ISLER BEGUIN Η αναγνώριση εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
του δικαιώµατος των ανθρώπων να ζουν σε υγιές
περιβάλλον

13.12.2004 13.03.2005 7
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56/2004 352.689 Zdzislaw Zbigniew PODKAŃSKI Η βελτίωση της πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο 13.12.2004 13.03.2005 14

57/2004 352.910 Koenraad DILLEN, Frank
VANHECKE, Philip CLAEYS και
Jean-Claude MARTINEZ

Η ελευθέρωση λιµενικών υπηρεσιών 13.12.2004 13.03.2005 9

58/2004 353.031 Dariusz ROSATI και Boguslaw
SONIK

Η εξηκοστή επέτειος της απελευθέρωσης του
στρατοπέδου συγκεντρώσεως Auschwitz-Birkenau

15.12.2004 15.03.2005 43

59/2004 353.033 Andreas MÖLZER Ο περιορισµός της ελεύθερης κυκλοφορίας των
προσώπων και την πρόληψη της µαζικής
µετανάστευσης στην περίπτωση πιθανής ένταξης της
Τουρκίας στην ΕΕ

15.12.2005 15.03.2005 10

60/2004 353.034 Gitte SEEBERG, Jens-Peter BONDE,
Friedrich-Wilhelm GRAEFE ZU
BARINGDORF, James NICHOLSON
και Januscz WOJCIECHOWSKI

H θέσπιση ανώτατου ορίου 8 ωρών για τη µεταφορά
ζώντων ζώων

15.12.2004 15.03.2005 37

61/2004 353.035 Geoffrey Van ORDEN, Elmar BROK,
Alexandra DOBOLYI και Alexander
LAMBSDORFF

H φυλάκιση Βουλγάρων νοσοκόµων και Παλαιστίνιου
γιατρού στη Λιβύη

15.12.2004 15.03.2005 20



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 33

∆ελτίο 10.01.2005 - EL - PE 351.878

62/2004 353.236 Magrietus van den BERG, Marianne
THYSSEN, Joost LAGENDIJK και
Toine MANDERS

Tο φέρυ-µπωτ Le Joola 16.12.2004 16.03.2005 8

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

Συντάκτης Θέµα Επιτροπή Ηµερο-
µηνία

Proc.

Estrela Edite (PSE) Ενδιάµεση αξιολόγηση της
στρατηγικής της Λισαβόνας από
την άποψη του φύλου

FEMM (Ο) 16/12/2004 2004/2219(INI
)

Prets Christa (PSE) Στρατηγικές για την
καταπολέµηση της εµπορίας
γυναικών και παιδιών, ατόµων
ευάλωτων στη σξουαλική
εκµετάλλευση

FEMM (Ο) 16/12/2004 2004/2216(INI
)

Gröner Lissy (PSE) Η κατάσταση των θεµελιωδών
δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση - 2004

FEMM (Γ) 16/12/2004 2004/2158(INI
)

Gurmai Zita (PSE) Ατζέντα για την κοινωνική
πολιτική για την περίοδο 2006-
2010

FEMM (Γ) 16/12/2004 2004/2191(INI
)

Vincenzi Marta (PSE) Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

FEMM (Γ) 16/12/2004 2004/0167(CO
D)

Cramer Michael
(Verts/ALE)

Προσανατολισµοί για τα
διευρωπαϊκά δίκτυα στον τοµέα
της ενέργειας

TRAN (Γ) 21/12/2004 2003/0297(CO
D)

________________________
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκθέσεις και Ανακοινώσεις

Θέµα Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο: Συνέχεια στο
Λευκό Βιβλίο «Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία»:
απολογισµός των ενεργειών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας

CULT
ENVI
LIBE

COM(2004)0694

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η οικονοµία της ΕΕ: Επισκόπηση
2004 - Σύνοψη και βασικά συµπεράσµατα

ECON
EMPL
ENVI
ITRE
IMCO

COM(2004)0723

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών : Προκλήσεις για
την ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας µετά το 2005

ITRE
CULT
LIBE

COM(2004)0757

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Κανονιστικές
ρυθµίσεις και αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην
Ευρώπη κατά το 2004

ITRE
IMCO
JURI

COM(2004)0759

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο για τις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ-τµήµα Εγγυήσεων  -
Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 8/2004, αριθ. 9/2004
και αριθ. 10/2004

CONT
BUDG
AGRI

SEC(2004)1575

______________________
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

135/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
επ� ευκαιρία της ίδρυσης της Νοτιοαµερικανικής Κoινότητας Εθνών

κατά την τρίτη σύνοδο κορυφής νοτιοαµερικανικών χωρών
Βρυξέλλες, 8 ∆εκεµβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει τα συγχαρητήριά της προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων
νοτιοαµερικανικών εθνών, οι οποίοι συνέρχονται σήµερα, 8 ∆εκεµβρίου 2004, στο Cusco του Περού, επ�
ευκαιρία της ίδρυσης της Νοτιοαµερικανικής Κoινότητας Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει αυτό το
βήµα για περαιτέρω περιφερειακή ολοκλήρωση και προσβλέπει στη συνέχιση της καλής συνεργασίας µε
τους νοτιοαµερικανούς της εταίρους.

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 είναι µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

________________________

136/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
σχετικά µε την τροπολογία Νethercutt

Βρυξέλλες, 10 ∆εκεµβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λυπάται ιδιαίτερα για το γεγονός ότι ενσωµατώθηκε η «τροπολογία Nethercutt» στο
σχέδιο γενικού νόµου για το άνοιγµα πιστώσεων για το οικονοµικό έτος 2005 (US omnibus Appropriations
Bill 2005) που εγκρίθηκε στις 7 ∆εκεµβρίου από την αµερικανική γερουσία. Η τροπολογία αυτή απαγορεύει
τη χορήγηση κεφαλαίων από το Ταµείο Οικονοµικής Στήριξης των ΗΠΑ σε χώρες µέρη του ∆ιεθνούς
Ποινικού ∆ικαστηρίου οι οποίες δεν έχουν συνάψει «διµερή συµφωνία αποκλεισµού των παραδόσεων» µε
τις ΗΠΑ.

Η ΕΕ παρακινεί τον Πρόεδρο Bush να κάνει πλήρη χρήση των εξουσιών παρέκκλισης που διαθέτει δυνάµει
της τροπολογίας αυτής.
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Η ΕΕ επαναλαµβάνει ότι οιαδήποτε διµερής συµφωνία αποκλεισµού των παραδόσεων που θα µπορούσε να
συναφθεί θα πρέπει, στα πλαίσια της τήρησης των νοµικών υποχρεώσεων των κυρίαρχων εθνών µερών του
Καταστατικού της Ρώµης, να διαφυλάσσει την ακεραιότητα του Καταστατικού αυτού. Η ΕΕ παραπέµπει
στις ενωσιακές «Κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά διακανονισµούς µεταξύ κράτους µέρους του
Καταστατικού της Ρώµης για το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο, αφενός, και των ΗΠΑ, αφετέρου, σχετικά µε
την παράδοση εκζητουµένων στο ∆ικαστήριο» που εγκρίθηκαν στις 30 Σεπτεµβρίου 2002.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Κροατία*, και οι χώρες της ΕΖΕΣ Λιχτενστάιν και
Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

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

________________________

137/2004

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
µε την οποία εκφράζεται ικανοποίηση για το σχηµατισµό µεταβατικής

οµοσπονδιακής κυβέρνησης στη Σοµαλία
Βρυξέλλες, 8 ∆εκεµβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τα αποτελέσµατα της ∆ιάσκεψης Εθνικής
Συµφιλίωσης στη Σοµαλία και ειδικότερα για τη συνοχή την οποία επέδειξαν οι σοµαλοί ηγέτες και τα
κράτη µέλη της IGAD και την αποφασιστικότητά τους να υιοθετήσουν µια κοινή προσέγγιση βασισµένη
στην πολιτική συναίνεση. Η ΕΕ ευχαριστεί ιδιαιτέρως τις αρχές της Κένυας για την έκτακτη στήριξη που
προσέφεραν στη ∆ιάσκεψη συµφιλίωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβεβαιώνει όλους τους συµµετέχοντες στη διαδικασία ότι θα εξακολουθήσει να
προσδίδει µεγάλο ενδιαφέρον στη συµφιλίωση στη Σοµαλία και επιβεβαιώνει την υποστήριξή της προς τις
µεταβατικές οµοσπονδιακές αρχές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι ο σχηµατισµός µεταβατικής οµοσπονδιακής κυβέρνησης είναι ένα
σηµαντικό βήµα για την εγκαθίδρυση µακρόχρονης ειρήνης, σταθερότητας και µιας βιώσιµης κεντρικής
κυβέρνησης στη Σοµαλία, αλλά υπογραµµίζει ότι πολλά πρέπει ακόµα να γίνουν για να επιτευχθεί αυτός ο
στόχος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι η µεταβατική οµοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να δηµιουργήσει δεσµούς
µε τη διεθνή κοινότητα βάσει όρων που θα συµφωνηθούν και την προτρέπει να κάνει χρήση των εξουσιών
της κατά τρόπο εποικοδοµητικό, στην υπηρεσία της συµφιλίωσης και της ανασυγκρότησης.

Η ΕΕ είναι πρόθυµη να συµβάλει στις ενέργειες επιστροφής και εγκατάστασης, υπό ασφαλείς συνθήκες, των
µεταβατικών οµοσπονδιακών θεσµών στη Σοµαλία. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει τις αρχές
της Σοµαλίας να ενισχύσουν την ασφάλεια και να σταθεροποιήσουν την ανάπτυξη στη χώρα.
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Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία 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 η χώρα της ΕΖΕΣ
Ισλανδία, µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

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

_______________________

138/22004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την παράταση της κράτησης της κας Aung San Suu Kyi

Βρυξέλλες, 13 ∆εκεµβρίου 2004

Η ΕΕ καταδικάζει τη συνεχιζόµενη κράτηση της κας Daw Aung San Suu Kyi και εκφράζει τη δυσαρέσκειά
της για το ότι, παρά την απόλυση ενός µικρού αριθµού πολιτικών κρατουµένων, παραµένουν ακόµη
πάµπολλοι υπό κράτηση.

Η ΕΕ υπενθυµίζει προγενέστερη θέση της για το θέµα αυτό, σύµφωνα µε την οποία η κυβέρνηση της
Βιρµανίας/Μυανµάρ προκειµένου να βελτιώσει τις σχέσεις της µε την ΕΕ θα πρέπει να λάβει τα ακόλουθα
µέτρα:

•  να αφήσει αµέσως ελεύθερους την κα Daw Aung San Suu Kyi και όλους τους πολιτικούς κρατούµενους,
•  να επιτρέψει τη συµµετοχή του Εθνικού Συνασπισµού για τη ∆ηµοκρατία (NLD) και άλλων

δηµοκρατικών κοµµάτων καθώς και όλων των εθνοτικών οµάδων στην Εθνοσυνέλευση, η συνέχιση των
εργασιών της οποίας έχει εξαγγελθεί για το Φεβρουάριο 2005,

•  να φροντίσει για τη συνέχιση των εργασιών της Εθοσυνέλευσης, µε πραγµατικά ανοικτό διάλογο όλων
των συµµετεχόντων.

Η ΕΕ συνεχίζει να απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση της Βιρµανίας/Μυανµάρ να παράσχει, χωρίς
περαιτέρω καθυστέρηση, στον Ειδικό Απεσταλµένο του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ στη
Βιρµανία/Μυανµάρ, κ. Tan Sri Razali Ismail και στον Ειδικό Εισηγητή των Ηνωµένων Εθνών, κ. Paulo
Sérgio Pinheiro, πλήρη, ελεύθερη και άνευ περιορισµών πρόσβαση στη Βιρµανία/Μυανµάρ.

Η ΕΕ χαιρετίζει τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν οι βουλευτές του Συνδέσµου των Κρατών της
Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουµπούρ, στις 28 Νοεµβρίου 2004 και παροτρύνει τις
κυβερνήσεις και τους βουλευτές των χωρών του ASEAN να συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση
στη Βιρµανία και να προβαίνουν σε ενέργειες προς το καθεστώς για την προώθηση της δηµοκρατίας.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία 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 συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.
___________________
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139/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Γκάνα

Bρυξέλλες, 13 ∆εκεµβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για το δηµοκρατικό και διαφανή τρόπο µε τον οποίο
διεξήχθησαν οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Γκάνα στις 7 ∆εκεµβρίου 2004, επιθυµεί δε να
απευθύνει τα θερµά της συγχαρητήρια στην Αυτού Εξοχότητα τον κ. John Agyekum Kufuor για την
επανεκλογή του ως Προέδρου της ∆ηµοκρατίας της Γκάνας.

Ο λαός της Γκάνας έδωσε σαφές δείγµα της προσήλωσής του στην περαιτέρω εδραίωση της δηµοκρατίας
στη χώρα αυτή. Η υψηλή συµµετοχή και η οµαλή διεξαγωγή των εκλογών µέσα σε κλίµα ηρεµίας
κατέδειξαν το βαθµό ωριµότητας των δηµοκρατικών διαδικασιών στην Γκάνα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει όλα τα πολιτικά κόµµατα και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών
για τη συµβολή τους στην απρόσκοπτη διεξαγωγή των εκλογών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιθυµούσε
ειδικότερα να επαινέσει την εφορευτική επιτροπή για τον τρόπο µε τον οποίο έφερε σε πέρας τα
συνταγµατικά της καθήκοντα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπει στη συνέχιση της εταιρικής της σχέσης µε την Γκάνα και είναι έτοιµη να
συµβάλει στην πολιτική, οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

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

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

______________________

140/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την κατάργηση της θανατικής ποινής στη Σενεγάλη

Bρυξέλλες, 15 ∆εκεµβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την απόφαση που έλαβαν οι αρχές της Σενεγάλης να καταργήσουν τη
θανατική ποινή. Στις 10 ∆εκεµβρίου 2004, διεθνή ηµέρα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, το Κοινοβούλιο της
Σενεγάλης ενέκρινε το νοµοσχέδιο που είχε εγκριθεί οµόφωνα από την κυβέρνηση της Σενεγάλης, τον
Ιούλιο 2004.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φρονεί ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συµβάλλει στην ενίσχυση της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην προοδευτική ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Επαναβεβαιώνει
ότι στόχος της είναι να εργασθεί για την κατάργηση της θανατικής ποινής σ� ολόκληρο τον κόσµο, ή
τουλάχιστον στην εφαρµογή moratorium για τις θανατικές εκτελέσεις, ως πρώτο βήµα για το σκοπό αυτό.
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Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµά ότι η απόφαση των αρχών της Σενεγάλης επιβεβαιώνει για
µία ακόµη φορά ότι η Σενεγάλη αποδίδει µεγάλη προτεραιότητα στην προώθηση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.

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

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

______________________

141/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την προετοιµασία των εκλογών στη Λιβερία

Bρυξέλλες, 15 ∆εκεµβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη βραδυκίνητη διαδικασία µεταρρύθµισης του
εκλογικού συστήµατος στη Λιβερία, και ιδίως για τις διατάξεις που εισήγαγε η Εθνική Μεταβατική
Συνέλευση της Λιβερίας στο σχέδιο νόµου για τα εκλογικά συστήµατα που πρόκειται να εφαρµοστούν στις
εκλογές του 2005. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι οι διατάξεις που ψήφισε η Εθνική Μεταβατική
Νοµοθετική Συνέλευση οδηγούν στη δηµιουργία ενός εκλογικού συστήµατος το οποίο δεν συνάδει µε τα
παγκοσµίως αναγνωρισµένα πρότυπα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τα µέλη της Εθνικής Μεταβατικής Νοµοθετικής Συνέλευσης να αναθεωρήσουν
την υπό εκπόνηση νοµοθεσία έχοντας κατά νου την ανάγκη να εφαρµοστούν οι παγκοσµίως
αναγνωρισµένες αρχές για τη διοργάνωση δηµοκρατικών εκλογών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει µεγάλη
σηµασία στη συµµόρφωση προς τη συνολική ειρηνευτική συµφωνία της Άκρας η οποία ορίζει ότι εκλογές
θα διοργανωθούν το αργότερο έως τον Οκτώβριο του 2005.

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 είναι µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

_______________________
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142/2004
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την ψήφιση του νόµου που αφορά τις ΜΚΟ στη Ζιµπάµπουε

Bρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµείωσε την από 9ης ∆εκεµβρίου 2004 ψήφιση από το κοινοβούλιο της Ζιµπάµπουε
του νόµου για τις ΜΚΟ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ανησυχία για την ψήφιση του νόµου αυτού, ο οποίος, όταν τεθεί σε ισχύ, θα
έχει σοβαρές συνέπειες στις δραστηριότητες και µάλιστα στην ύπαρξη, πολλών τοπικών και ξένων ΜΚΟ
που δρούν στη Ζιµπάµπουε.Με τον περιορισµό των δραστηριοτήτων των τοπικών και διεθνών ΜΚΟ, ο
νόµος αυτός θα συρρικνώσει ακόµη περισσότερο το δηµοκρατικό χώρο στη χώρα αυτή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει επίσης ότι ο νόµος αυτός δεν είναι σύµφωνος προς τα όσα ορίζονται στις Αρχές
και τις κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσηµβρινής Αφρικής (ΚΑΜΑ),
κυρίως προς την αρχή της πλήρους συµµετοχής των πολιτών στην πολιτική διαδικασία, καθώς και την αρχή
της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και τους κανόνες ευαισθητοποίησης των εκλογέων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να παίζει βασικό ρόλο σε θέµατα
διακυβέρνησης και ότι είναι θέµα ουσίας να µπορούν να διαδραµατίζουν ανεµπόδιστα το ρόλο αυτό οι
ΜΚΟ, εφόσον βέβαια είναι επιθυµητή η δηµιουργία υγιούς δηµοκρατικού κλίµατος. Ο νόµος για τις ΜΚΟ
όµως θα περιορίσει σίγουρα τη δράση τους στον τοµέα της διακυβέρνησης και µπορεί να έχει σηµαντικές
αρνητικές επιπτώσεις στις εκλογές που πρέπει να διενεργηθούν προσεχώς στη Ζιµπάµπουε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει επίσης λύπη για τις επιπτώσεις του νόµου αυτού σε άλλους τοµείς, κυρίως δε
στα ανθρωπιστικά κοινωνικά προγράµµατα και τα προγράµµατα που αφορούν τον τοµέα της υγείας. Εάν ο
νόµος αυτός εφαρµοσθεί αµέσως, οι συνέπειες ως προς τη δυνατότητα βοήθειας από την ΕΕ προς τη
Ζιµπάµπουε θα είναι σηµαντικές.

Η ΕΕ καλεί την κυβέρνηση της Ζιµπάµπουε να θεσπίσει, σε στενή συνεργασία µε την κοινωνία των
πολιτών, νοµοθεσία για τις ΜΚΟ που να είναι σύµφωνη προς τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραµµές της
ΚΑΜΑ όσον αφορά τις δηµοκρατικές εκλογές, το διεθνές δίκαιο, τις συνθήκες για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και προς το συµφέρον όλων των κατοίκων της χώρας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για την προσήλωση που επέδειξαν τα κράτη µέλη της ΚΑΜΑ
στην εφαρµογή των αρχών και κατευθυντήριων γραµµών που διέπουν τις δηµοκρατικές εκλογές κυρίως
κατά τις εκλογές στη Ναµίµπια και στην Μποτσουάνα, οι οποίες θεσπίστηκαν οµόφωνα στη Νήσο του
Μαυρικίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πεπεισµένη ότι και οι άλλες χώρες της περιοχής που ετοιµάζονται
να διεξαγάγουν εκλογές θα επιδείξουν την ίδια προσήλωση τόσον όσον αφορά το γράµµα όσο και το πνεύµα
του κειµένου αυτού.

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 είναι µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.
______________________
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143/2004

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

Bρυξέλλες, 17 ∆εκεµβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προόδους που αναφέρει η Ερυθραία στην από
12 ∆εκεµβρίου δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών όσον αφορά την ακριβή χάραξη των συνόρων µε την
Αιθιοπία, από την οποία προκύπτει ότι η ειρηνευτική διαδικασία παρέχει τώρα ελπιδοφόρες προοπτικές.

Η ΕΕ συµφωνεί ότι η ακολουθητέα πορεία συνίσταται στην πλήρη εφαρµογή της συµφωνίας του Αλγερίου
του 2000, καθώς και της συνακόλουθης οριστικής και δεσµευτικής απόφασης της Επιτροπής Συνόρων.

Εν προκειµένω, η ΕΕ θεωρεί ότι η δήλωση της Ερυθραίας, σε συνδυασµό µε τη δήλωση της Αιθιοπίας της
25ης Νοεµβρίου, µε την οποία η χώρα αυτή δεσµεύεται να καταβάλει τις εκκρεµούσες οφειλές της προς την
Επιτροπή Συνόρων και να διορίσει επί τόπου αξιωµατικούς συνδέσµους, συνιστά ένα ενθαρρυντικό βήµα
που θέτει τις βάσεις για περαιτέρω πρόοδο προς την ειρηνική επίλυση της συνοριακής διαµάχης µεταξύ των
δύο χωρών.

Η ΕΕ εκφράζει την ελπίδα ότι η Επιτροπή Συνόρων θα είναι πλέον σε θέση να αρχίσει, σε στενή συνεργασία
µε τις δύο χώρες, τη διαδικασία ακριβούς χάραξης των συνόρων, και συνεπώς να δηµιουργήσει έτσι
σταθερές βάσεις που να µπορούν να διασφαλίσουν µια διαρκή ειρήνη.

Η ΕΕ επαναλαµβάνει την εδραιωµένη απόφασή της να βοηθήσει την Ερυθραία και την Αιθιοπία να
ξεφύγουν από το σηµερινό αδιέξοδο. Η ΕΕ θεωρεί ότι η επίτευξη διαρκούς ειρήνης µεταξύ της Αιθιοπίας
και της Ερυθραίας είναι απαραίτητη για την ανάπτυξή τους και για την ενίσχυση της ειρήνης και της
ασφάλειας σε όλη την περιοχή.

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.

______________________

144/2004

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

Bρυξέλλες, 21 ∆εκεµβρίου 2004

Η ΕΕ σηµείωσε τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα, όπως τα δηµοσίευσε η Εθνική Εκλογική Επιτροπή (ΕΕΚ)
στις 21 ∆εκεµβρίου 2004. Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την εν γένει επιτυχή και ήρεµη
διεξαγωγή των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών της 1ης και 2ας ∆εκεµβρίου 2004 και συγχαίρει το
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λαό της Μοζαµβίκης, την κοινωνία των πολιτών και τα πολιτικά κόµµατα για την προσήλωση που επέδειξαν
στη δηµοκρατία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει την Α.Ε. τον κ. Armando Emilio Guebuza για την ανάδειξή του στο αξίωµα
του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας της Μοζαµβίκης.

Η ΕΕ επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς την κυβέρνηση της Μοζαµβίκης και την Εθνική
Εκλογική Επιτροπή για το ότι προσκάλεσαν τοπικούς, περιφερειακούς και διεθνείς παρατηρητές στην
εκλογική διαδικασία. Τις εκλογές παρακολούθησαν αρκετές διεθνείς αποστολές παρατηρητών, µεταξύ των
οποίων και η αποστολή παρατηρητών για τις εκλογές της ΕΕ (ΕΕ ΑΠΕ). Στην προκαταρκτική της δήλωση
της 4ης ∆εκεµβρίου, η αποστολή της ΕΕ σηµείωσε ότι οι εκλογές διεξήχθησαν σε κλίµα ελευθερίας και
διαφάνειας και επέτρεψαν στον λαό της Μοζαµβίκης να εκφράσει τη βούλησή του.

Η ΕΕ συνάντησε αρχικά δυσκολίες έως ότου λάβει διαβεβαιώσεις ότι η αποστολή παρατηρητών της θα έχει
πλήρη πρόσβαση στην καταµέτρηση των ψήφων, αλλά εκτιµά το γεγονός ότι στην πράξη οι δυσκολίες αυτές
ξεπεράστηκαν έως ένα βαθµό. Είναι ωστόσο σκόπιµο να κατοχυρωθούν νοµοθετικά τα δικαιώµατα αυτά,
προκειµένου να αποφεύγονται στο µέλλον οι αµφισβητήσεις.

Η ΕΕ εκτιµά ότι σε γενικές γραµµές, οι εκλογές διεξήχθησαν στο πλαίσιο των διεθνώς καθιερωµένων
προτύπων όπως έχουν διατυπωθεί µεταξύ άλλων στο ∆ιεθνές Σύµφωνο του ΟΗΕ για τα Ατοµικά και τα
Πολιτικά ∆ικαιώµατα και στις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραµµές της SACD που διέπουν τις δηµοκρατικές
εκλογές. Σε σύγκριση µε τις εκλογές του 1999 κατεγράφη πρόοδος, µολονότι συνέβησαν κάποια
περιστατικά σε ορισµένες επαρχίες. Έχουν αναφερθεί παρατυπίες και τα δύο σηµαντικότερα κόµµατα έχουν
καταγγείλει κρούσµατα απάτης και παραβάσεων, που πρέπει να διερευνηθούν και να επιλυθούν σύµφωνα µε
το νόµο.

Η ΕΕ εκτιµά ότι θα µπορούσαν να επέλθουν ορισµένες βελτιώσεις, κατά τρόπον ώστε να περιοριστούν τα
περιθώρια διαφωνιών ως προς τα εκλογικά αποτελέσµατα στο µέλλον. Η ΕΕ είναι έτοιµη να συνδράµει για
την περαιτέρω ενίσχυση της δηµοκρατικής διαδικασίας, ιδίως βάσει των συστάσεων της αποστολής
παρατηρητών για τις εκλογές της ΕΕ.

Η ΕΕ, χωρίς να παραγνωρίζει τις ανωµαλίες αυτές, θεωρεί ότι δεν επηρέασαν το εκλογικό αποτέλεσµα και
καλεί ως εκ τούτου τα κόµµατα της αντιπολίτευσης να αποδεχθούν την ετυµηγορία της κάλπης.

Η ΕΕ εκτιµά ότι οι εκλογές του 2004 αποτελούν ένα επιπλέον βήµα στην εδραίωση της δηµοκρατίας, της
ειρήνης και της ασφάλειας στη Μοζαµβίκη και εκφράζει την ευχή ότι θα έχουν θετικό αντίκτυπο στο
δηµοκρατικό κλίµα στην περιοχή της Μεσηµβρινής Αφρικής. Οι εκλογές αποτελούν τα θεµέλια για τη
συνέχιση της συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μοζαµβίκης.

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.

_________________________



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ48

∆ελτίο 10.01.2005 - EL - PE 351.878

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 15 � 16 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

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

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

1. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ � ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

•  Το ευρωπαϊκό ασφαλιστήριο συµβόλαιο
� Εισηγητής: ο κ. PEGADO LIZ (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � PT)
� Αναφορά: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 1626/2004

 � Κύρια σηµεία:

Μία σχετική εναρµόνιση των υποχρεωτικών κανόνων του αποκαλούµενου "γενικού µέρους" του
ασφαλιστικού δικαίου θα µπορούσε να συµβάλει αποφασιστικά στην άρση µεγάλου αριθµού εµποδίων
και δυσχερειών που αντιµετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι ασφαλειοµεσίτες, καθώς και οι
ασφαλισµένοι ή οι αντισυµβαλλόµενοι, είτε είναι επαγγελµατίες είτε καταναλωτές, κατά την
πραγµατοποίηση διασυνοριακών ασφαλιστικών συναλλαγών.

Κατά την επεξεργασία του, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις για οδηγία της Επιτροπής του 1979
και 1980, υπό το φως των θεωρήσεων και των αναλύσεων που έγιναν επ� αυτών από τους διάφορους
ενδιαφεροµένους.

Το κοινοτικό µέσο που ενδίκνυται είναι ο κανονισµός και ως νοµική βάση πρέπει να επιλεγεί το άρθρο 95
της Συνθήκης.

Βάσει των θεωρήσεων που παρατίθενται στην παρούσα γνωµοδότηση, η ΕΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή
να ασχοληθεί εκ νέου µε την παρούσα υπόθεση και να προβεί σε µελέτες επί του συγκριτικού δικαίου και
των εθνικών πρακτικών στον τοµέα της ασφαλιστικής σύµβασης, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η
αναγκαιότητα, η καταλληλότητα και η δυνατότητα ανάληψης των εργασιών που θα οδηγήσουν στην
εναρµόνιση του δικαίου των ασφαλιστικών συµβάσεων σε κοινοτικό επίπεδο.

http://www.cese.europa.eu
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Η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν κατ` αυτόν τον τρόπο να
δηµοσιευθούν και να αποτελέσουν αντικείµενο δηµόσιας συζήτησης µέσω κυρίως µίας Πράσινης Βίβλου,
η οποία αποτελεί απαραίτητη βάση για την επεξεργασία του κοινοτικού µέσου που θα θεωρηθεί το
καταλληλότερο.

� Πληροφορίες: ο κ. João Pereira dos Santos
(Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 � e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις / ∆ηµόσιες υπηρεσίες
 � Εισηγητής: ο κ. HERNANDEZ BATALLER (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες� ES)
 � Συνεισηγητής: ο κ. BURANI (Εργοδότες � IT)
 � Έγγραφα αναφοράς: CESE 1632/2004
 Κύρια σηµεία:

Ελλείψει προηγούµενης πρότασης οδηγίας-πλαίσιο � όπως έχει προτείνει η ΕΟΚΕ, η παρούσα πρόταση δεν
εγγυάται το επίπεδο της ασφάλειας δικαίου που απαιτεί αυτός ο τοµέας της εσωτερικής αγοράς.
 ΕΟΚΕ συνιστά η πρόταση να επικεντρωθεί στην κατηγοριοποίηση ορισµένων µεθόδων χρηµατοδότησης των
ΥΓΟΣ, ούτε µε τον καθορισµό των κριτηρίων για την αξιολόγηση των ορθών πρακτικών σε κοινοτικό επίπεδο.

Θα πρέπει ίσως να αναπτυχθεί µια νέα προσέγγιση των κρατικών ενισχύσεων σε κοινοτικό επίπεδο, αφού
γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη η σχέση της Επιτροπής µε τις περιφερειακές ή/και τοπικές αρχές, µε τις
οποίες θα πρέπει να συνεργάζεται άµεσα σε όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τις ενισχύσεις που
χορηγούν.

� Πληροφορίες : ο κ. Raffaele Del Fiore
(Τηλ. : 00 32 2 546 97 94 � e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  Κώδικας οδικής κυκλοφορίας / ταξινόµηση οχηµάτων
 � Εισηγητής: ο κ. PEGADO LIZ (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � PT)
 � Αναφορά: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 1630/2004
 � Κύρια σηµεία:

 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι

− ένας ορισµένος βαθµός εναρµόνισης των νοµοθεσιών, όσον αφορά τους κανόνες οδικής
κυκλοφορίας, συνιστά αποτελεσµατικό µέσον για την επιτάχυνση της υλοποίησης της εσωτερικής
αγοράς, την πρόληψη των ατυχηµάτων και καθιστά πιο απτή την ελεύθερη κυκλοφορία των
ευρωπαίων πολιτών·

− στην παρούσα φάση, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα κατάρτισης οδηγίας ελάχιστης
εναρµόνισης, µε πρότυπο τη Σύµβαση της Βιέννης, όπου θα ορίζονται οι θεµελιώδεις κανόνες
οδικής κυκλοφορίας και σηµατοδότησης, οι προϋποθέσεις πιστοποίησης της ικανότητας και
χορήγησης της άδειας οδήγησης, καθώς και η φύση των παραβάσεων και των αντίστοιχων ποινών,
ως πρώτο βήµα για την καθιέρωση Ευρωπαϊκού Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας·

mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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− ένα δεσµευτικό κοινοτικό µέσον θα µπορέσει να ορίσει τις βάσεις για τη δηµιουργία ενιαίου
συστήµατος ταξινόµησης των αυτοκινήτων, αξιοποιώντας την εµπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί στο
επίπεδο της συνεργασίας µεταξύ των αρµοδίων εθνικών φορέων.

Εν κατακλείδι, η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να δροµολογήσει τις αναγκαίες προκαταρκτικές µελέτες για την
ανάλυση κόστους/οφέλους σχετικά µε τους διαφόρους προς εναρµόνιση τοµείς.

� Πληροφορίες: ο κ. Luís Lobo
(Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 � e-mai : luis.lobo@esc.eu.int)

2. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ � ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 

•  Οιδιαρθρωτικές αλλαγές
 � Εισηγητής: ο κ. VAN IERSEL (Εργοδότες � NL)
 � Συνεισηγητής: ο κ. LEGELIUS (Εκπρόσωπος της CCMI � SE)
 � Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 274 τελικό � CESE 1640/2004
 � Κύρια σηµεία:

Μετά από πολλά χρόνια, η βιοµηχανική πολιτική αποτελεί και πάλι προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή
ατζέντα. Φυσικά, κατά την τελευταία δεκαετία ελήφθησαν συγκεκριµένα µέτρα βιοµηχανικής πολιτικής και
υπήρξαν θεµατικές προσεγγίσεις που ωστόσο δεν ήταν πάντοτε κατάλληλα συντονισµένες ή
εξισορροπηµένες από την άποψη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Το µεταβαλλόµενο παγκόσµιο πλαίσιο - µε
τις Ηνωµένες Πολιτείες, την Κίνα και την Ινδία να διαδραµατίσουν µείζονα ρόλο- απαιτεί επανεξέταση του
θέµατος και ενισχυµένες προσπάθειες. Ήρθε η ώρα για µια επανεκτίµηση της µεταποιητικής βιοµηχανίας
και για διασάφηση των πολύπλοκων αλληλεξαρτήσεων µεταξύ βιοµηχανίας και υπηρεσιών.

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η ανάγκη για αφύπνιση της δηµόσιας συνείδησης αποτελεί σηµαντική
πρόκληση. Το κοινό θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε διαφανή στοιχεία και αναλύσεις ώστε να προαχθεί η
δηµόσια συναίνεση και στήριξη. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ολόθερµα τους τρεις στρατηγικούς άξονες:
«βελτίωση της νοµοθεσίας, ολοκληρωµένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ», τοµεακές πολιτικές µε
συγκεκριµένα και προσαρµοσµένα µέτρα. «Βελτίωση της νοµοθεσίας» σηµαίνει προσεκτική και συνεχή
αξιολόγηση των εφαρµοζόµενων και των νέων µέτρων. Ολοκληρωµένη προσέγγιση σηµαίνει
αποτελεσµατικό συντονισµό των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Μία τελείως νέα πτυχή του εγγράφου
της Επιτροπής αποτελεί η τοµεακή διάσταση και οι ειδικά προσαρµοσµένες προσεγγίσεις. Παρά το ότι
υπάρχουν ορισµένοι κοινοί παρονοµαστές, η εικόνα ποικίλλει από τοµέα σε τοµέα. Η Επιτροπή έχει
διεξαγάγει ορισµένες τοµεακές αναλύσεις και προβλέπονται περισσότερες. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την
πρακτική αυτή ως βάση για µια βιοµηχανική πολιτική «νέου τύπου».

Η ΕΟΚΕ θεωρεί την βιοµηχανική πολιτική χρήσιµο εργαλείο που θα φέρει την ευρωπαϊκή οικονοµία στο
προσκήνιο της ανταγωνιστικότητας, της γνώσεως και της αειφορίας, όπως επιδιώκει η στρατηγική της
Λισσαβόνας. Προς τούτο, οι αναλύσεις και πολιτικές θα πρέπει να ευθυγραµµιστούν στενότερα προς την
δυναµική των διαφόρων εµπλεκόµενων τοµέων και επιχειρήσεων. Η βιοµηχανική πολιτική «νέου τύπου»
πρέπει όντως να βασίζεται στη συµµόρφωση της αγοράς και στην διαδικασία απελευθέρωσης. Ωστόσο,
περιλαµβάνει επίσης ιδιαίτερα τοµεακά χαρακτηριστικά, όπως οι συνεχιζόµενες διαβουλεύσεις στον τοµέα
των επιχειρήσεων, οι ρυθµίσεις, η άρση των µη εµπορικών φραγµών, η Ε&Α, το εµπόριο και η
στοχοθετηµένη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Επιπλέον, προϋποθέτει την συγκρότηση τεχνολογικής
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πλατφόρµας που να µπορεί να οδηγήσει σε νέες συµπράξεις µεταξύ ιδιωτικών φορέων και δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα στην Ευρώπη, π.χ. µεταξύ πανεπιστηµίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων.

Καλό θα ήταν να βελτιωθεί ο συντονισµός στο εσωτερικό της Επιτροπής (π.χ. υπό την αιγίδα της Γ∆
"Επιχειρήσεις") και στο Συµβούλιο των Υπουργών προκειµένου να προωθηθεί η ορατότητα και να
ενθαρρυνθούν οι συνέργειες. Θα ήταν ιδιαίτερα επιθυµητό να υιοθετηθεί ένα ενδιάµεσο σχέδιο δράσεως από
την Επιτροπή και το Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η βιοµηχανική πολιτική «νέου
τύπου» πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την προετοιµασία της ενδιάµεσης αναθεώρησης της στρατηγικής της
Λισσαβόνας το Μάρτιο του 2005.

� Πληροφορίες: ο κ. José Miguel Cólera Rodríguez
(Τηλ: 00 32 2 546 96 29 � e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

•  Έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών
�   Εισηγητής : κ. FRANK von FÜRSTENWERTH (Εργοδότες � DE)
�   Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 177 final � 2004/0065 COD � CESE 1648/2004
 �   Πληροφορίες :   κα Aleksandra Klenke
                       (Tηλ.: 00 32 2 546 98 99 � e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int)

 3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ � ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

•  Τουρισµός και αθλητισµός
� Εισηγητής: ο κ. PESCI (Εργοδότες � IT)
� Αναφορά: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 1628/2004
 � Κύρια σηµεία:

Ο τουρισµός και ο αθλητισµός µπορούν να συµβάλουν σε µεγάλο βαθµό στην υλοποίηση των στόχων που
τέθηκαν στη στρατηγική της Λισσαβώνας.

Με την ενσωµάτωση του τουρισµού και του αθλητισµού στην τελική έκδοση του Συντάγµατος της Ευρώπης
η ΕΟΚΕ εύχεται την ανάληψη σηµαντικής δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προτείνει την χρήση της
ανοικτής µεθόδου συντονισµού για να διασφαλιστεί η ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων και η σύγκριση
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ΕΟΚΕ προτείνει συνεπώς:

•  τη δηµιουργία ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου και µιας τράπεζας δεδοµένων που θα
συλλέγουν, θα συγκεντρώνουν και θα διαδίδουν στα κράτη µέλη γνώσεις και καλύτερες µεθόδους
για την ανάπτυξη των δύο τοµέων·

•  την προώθηση µελετών και ερευνών που θα καταστήσουν δυνατή τη συγκριτική ανάλυση σε
ευρωπαϊκό επίπεδο του οικονοµικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου του διώνυµου
τουρισµός-αθλητισµός·

•  τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τον Τουρισµό, µε στόχο τη διαφύλαξη της
ιδιαιτερότητας του τοµέα αυτού, την ανάλυση των κρίσεων, τον καθορισµό προσανατολισµών
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ανάπτυξης και τον προσδιορισµό καινοτόµων µέσων για την αειφόρο ανάπτυξη που θα πρέπει να
ενσωµατωθούν στις διαρθρωτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα γνωµοδότηση αποκαλείται από την ΕΟΚΕ «∆ήλωση της Ρώµης για τον τουρισµό και τον
αθλητισµό».

� Πληροφορίες: ο κ. Nemesio Martinez
(Τηλ: 00 32 2 546 95 01 � e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

4. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ � ΕΡΕΥΝΑ

•  Επιστήµη και τεχνολογία
� Εισηγητής: ο κ. WOLF (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � DE)
� Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 353 τελικό � CESE 1647/2004
 � Κύρια σηµεία :

•  Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τον καθοριστικό ρόλο της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης για τους
στόχους της Λισσαβώνας. Τούτο ισχύει ειδικά για το στόχο του 3%, καθώς και για τον προτεινόµενο
διπλασιασµό του οινοτικού προϋπολογισµού για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη.

•  Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι ο στόχος του 3% ανταποκρίνεται στην επικρατούσα κατάσταση όσον αφορά
τον ανταγωνισµό και ότι θα πρέπει στο µέλλον να προσαρµοστεί στις επιτεινόµενες τάσεις που
σηµειώνονται, π.χ. στις ΗΠΑ και στην Νοτιοανατολική Ασία.

•  Στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να διαθέσει ένα µέρος των πόρων των διαρθρωτικών ταµείων για
την ανάπτυξη των ερευνητικών ικανοτήτων και υποδοµών. Η ΕΟΚΕ συνιστά να αξιοποιηθεί για το
σκοπό αυτό και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων.

•  Η ΕΟΚΕ συνιστά την απλούστευση και ελαστικοποίηση των µέσων, µε ταυτόχρονη διασφάλιση της
συνέχειας τους. Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της έκθεσης MARIMON.

•  Η ΕΟΚΕ συνιστά να συνδεθούν σε µεγαλύτερο βαθµό απ' ό,τι σήµερα οι ΜΜΕ στην έρευνα και
ανάπτυξη καθώς και στη διαδικασία καινοτοµίας.

•  Η ΕΟΚΕ στηρίζει τα σχέδια της Επιτροπής σχετικά µε το χαρακτηρισµό των τοµέων του διαστήµατος
και της έρευνας για την ασφάλεια ως νέων θεµάτων προτεραιότητας.

•  Η ΕΟΚΕ εκφράζει την υποστήριξή της για την πρόταση της Επιτροπής για σύσταση ανεξάρτητου
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας.

•  Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει την ιδιαίτερη σηµασία των σχέσεων των επιµέρους κατηγοριών της έρευνας,
δηλαδή της βασικής έρευνας, της εφαρµοσµένης έρευνας (προκαταρκτικής έρευνας) και της
τεχνολογικής ανάπτυξης. Αυτό προϋποθέτει ισορροπηµένη ενίσχυση των κατηγοριών αυτών.

•  Τέλος, η ΕΟΚΕ στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να καταστήσει την Ευρώπη πιο ελκυστική για τους
κορυφαίους ερευνητές, τους ταλαντούχους νέους και να προωθήσει τις επιστηµονικές σταδιοδροµίες.
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� Πληροφορίες: ο κ. Nemesio Martinez
(Τηλ.: 00 32 2 546 95 01 � e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int)

•  Νανοτεχνολογίες
- Εισηγητής : κ. PEZZINI (Εργοδότες � IT)
� Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 338 final � CESE 1629/2004

- Κύρια σηµεία :

Η ΕΟΚΕ προσυπογράφει πλήρως τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 24ης
Σεπτεµβρίου 2004 για το σηµαντικό ρόλο και τις δυνατότητες των νανοεπιστηµών και των
νανοτεχνολογιών.

Η ΕΟΚΕ συνιστά την αισθητή αύξηση των πόρων για τη βασική έρευνα.

Ο στόχος του 3% που αποφασίστηκε στην Βαρκελώνη θα πρέπει να επιτευχθεί µε τη διάθεση των
ενδεδειγµένων κονδυλίων στον τοµέα των νανοεπιστηµών.

Οι κοινοτικές δηµοσιονοµικές προοπτικές για το 2007�2013, που πρότεινε πρόσφατα η Επιτροπή, θα πρέπει
να αξιολογηθούν και να επαναδιατυπωθούν σε σχέση µε τις προκλήσεις αυτής της νέας νανοτεχνολογικής
επανάστασης.

Η επιθυµητή αύξηση των πόρων θα πρέπει να αντανακλάται στην κατανοµή κατάλληλων χρηµατοδοτικών
πόρων στο προσεχές έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο. Εν πάση περιπτώσει, το ποσό πρέπει να είναι σχετικό µε
όσα προβλέπονται σε άλλες χώρες όπως για παράδειγµα, στις ΗΠΑ.

Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι πρέπει να δηµιουργηθούν τεχνολογικές πλατφόρµες που να επιτυγχάνουν υψηλή
κρίσιµη µάζα και υψηλή προστιθέµενη αξία σε ευρωπαϊκή κλίµακα.

Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει ότι επείγει η δηµιουργία ευρωπαϊκών υποδοµών υψηλού επιπέδου και η ενίσχυση
των κέντρων υποδοµής ειδικότητας.

Η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι έχει πρωταρχική σηµασία η επιτυχής επίλυση, κατά τρόπο σαφή και
ικανοποιητικό, του προβλήµατος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.

Όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία, οι εργασίες για την ασφάλεια και την τυποποίηση των µέτρων και των
διεργασιών θα πρέπει να επιταθούν σε συνεργασία µε χώρες εκτός της ΕΕ.

Σηµαντικό ρόλο επί τούτου µπορούν να διαδραµατίσουν οι τοµεακές ενώσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Κατά την ΕΟΚΕ, θα ήταν σηµαντικό να δηµιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα κέντρο ανταλλαγής
πληροφοριών.

Εκ παραλλήλου µε τις ευρωπαϊκές πλατφόρµες καλό θα ήταν να δηµιουργηθούν ορισµένες πλατφόρµες σε
παγκόσµια κλίµακα.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), διαµέσου και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤΑΕ),
θα µπορούσε να διευκολύνει τη χορήγηση πιστώσεων.
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Στα πλαίσια αυτά πρέπει να τοποθετηθούν πρωτοβουλίες για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των
νανοτεχνολογιών επί της υγείας και του περιβάλλοντος, συνδυάζοντας όσες προωθήθηκαν από την ΕΕ (εκ
των άνω προς τα κάτω) µε άλλες που επισηµάνθηκαν και προωθήθηκαν τοπικά (εκ των κάτω προς τα άνω).

Η ΕΟΚΕ προσβλέπει στην εδραίωση σταθερής και στενής σχέσης µεταξύ των αποτελεσµάτων της έρευνας
και των παγκοσµίως αναγνωρισµένων ηθικών αρχών, για τις οποίες θα απαιτηθεί διεθνής διάλογος.

Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι ο συντονισµός της έρευνας στο ευρύ πεδίο των νανοεπιστηµών οφείλει να παραµείνει
στην αρµοδιότητα της Επιτροπής.

Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να της υποβάλλει ανά διετία έκθεση για την ανάπτυξη των νανοτεχνολογιών.

�    Επικοινωνία :   κ. Nemesio Martinez
            (Tηλ.: 00 32 2 546 95 01 � e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int)

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

•  Πρόγραµµα ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ
 � Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Μισθωτοί� FR)
 � Συνεισηγήτρια: η κα DAVISON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � UK)
 � Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 91 τελικό � 2004/0023 COD � CESE
 
 � Πληροφορίες: ο κ.Raffaele Del Fiore

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

6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

•  Οι σχέσεις µεταξύ των γενεών
 � Εισηγητής: ο κ. BLOCH-LAINÉ (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � FR)
− Αναφορά: γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CESE 1655/2004
� Κύρια σηµεία:

 
•  Οι κοινωνίες της Ευρώπης � και η ευρωπαϊκή κοινωνία που ανέλαβαν να οικοδοµήσουν από κοινού �

είναι και θα είναι συχνά αντιµέτωπες µε κινδύνους κοινωνικών, πολιτικών, εθνοτικών και πολιτισµικών
συγκρούσεων. Είναι απαραίτητο να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν για να µην προστεθούν σε αυτές και
απειλές ρήξεων µεταξύ των γενεών.

•  Η πολλαπλότητα και η πολυπλοκότητα των τοµεακών συνιστωσών που πρέπει να ληφθούν υπόψη δεν
µας απαλλάσσουν από την υποχρέωση να καθορίσουµε και να αναπτύξουµε µια σφαιρική και
συστηµατική προνοητική στρατηγική· διότι σε αυτό το πεδίο, όπως και σε άλλα, οι καταστάσεις δεν
είναι ούτε κατακερµατισµένες ούτε διαχωρίσιµες. Πρέπει δε να υπογραµµίσουµε ότι µια καλή
διαχείριση των προβληµάτων των σχέσεων µεταξύ των γενεών θα έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στην
οικονοµία.
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•  Η ΕΟΚΕ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία σε αυτό το πεδίο προβληµατισµού που, προφανώς, προκαλεί
ολοένα και µεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά που δεν έχει ακόµη τη θέση που του αρµόζει στους πολιτικούς
προβληµατισµούς των κρατών και της ΄Ενωσής τους.

•  Η παρούσα γνωµοδότηση αποτελεί απάντηση σε µία πρόκληση: στο να συµβάλουµε για να αναπτυχθεί,
στο µέλλον, περισσότερο η συνεννόηση σχετικά µε ένα θέµα πρωταρχικής σηµασίας, το οποίο απαιτεί
τη συντονισµένη και παρατεταµένη παρέµβαση πολλαπλών παραγόντων και για το οποίο επιβάλλεται να
αποφευχθεί η επικράτηση βραχυπρόθεσµων συµφερόντων, ενώ είναι απαραίτητο ένα εποικοδοµητικό
σχέδιο µε συνέχεια. Πρόκειται για την προοδευτική κατάρτιση ενός νέου συµφώνου µεταξύ των
γενεών στα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•  Η ΕΟΚΕ, στο στάδιο αυτό, συνιστά να πραγµατοποιηθεί, µέσα σε ρεαλιστικά χρονικά πλαίσια, µία
δηµόσια συνεδρίαση προβληµατισµού σχετικά µε το ευρύ αυτό θέµα.

•  Η ΕΟΚΕ δεσµεύεται να αναλάβει το ρόλο της στο ευρύ αυτό πεδίο, καθόλη τη διάρκεια της διαδροµής,
σε στενή συνεργασία µε τα θεσµικά όργανα της Ένωσης.

 
− Πληροφορίες: η κα Stefania Barbesta

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

•   Στρατηγικές / Αύξηση της ηλικίας εξόδου από την αγορά εργασίας
 � Εισηγητής: ο κ. DANTIN (Μισθωτοί � FR)
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 146 τελικό � CESE 1649/2004
� Κύρια σηµεία:

 
•  Η ΕΟΚΕ, µε τρόπο γενικό και σφαιρικό, εγκρίνει την επιλογή των µεγάλων θεµάτων δράσης που

συνιστούν τον πυρήνα της Ανακοίνωσης. Αυτά τα µεγάλα θέµατα που αντιπροσωπεύουν την
προσέγγιση λύσεων, θα πρέπει να εξεταστούν θετικά µε την επιφύλαξη της ποιότητας και της φύσεως
των στοιχείων που επιλέχθηκαν να εφαρµοστούν καθώς και των παρατηρήσεων που περιέχονται στην
παρούσα γνωµοδότηση. Είτε πρόκειται για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και χρηµατοδοτικά κίνητρα, για
την µεταρρύθµιση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, για ευέλικτες µορφές οργάνωσης εργασίας, για
συνθήκες υγείας και ασφάλειας στον τόπο εργασίας, είτε ακόµη για βελτίωση της ποιότητας της
απασχόλησης.

•  Ωστόσο, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι πέρα από τα µεγάλα θέµατα που επιλέχθηκαν και τις συγκεκριµένες δράσεις
που πρόκειται να αναληφθούν, είναι θεµελιώδες στο επίπεδο της αντίληψης να γίνει κάθε προσπάθεια
για να επιτευχθεί αλλαγή νοοτροπίας και να υπάρξει επίγνωση τόσο εκ µέρους των επιχειρήσεων
όσο και των µισθωτών. Θα πρέπει η εργασία µετά τα 55 έτη να θεωρείται θετική για τους µισθωτούς
και ότι οι επιχειρήσεις ή οι δηµόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση των
πλεονεκτηµάτων που µπορούν να τους παρέχουν οι ηλικιωµένοι εργαζόµενοι. Εάν δεν υπάρξει αυτή η
συλλογική συνειδητοποίηση τα συγκεκριµένα µέτρα που θα ληφθούν δεν θα είναι πλήρως
αποτελεσµατικά.

•  Ως προς αυτό η ΕΟΚΕ υποδεικνύει στην Επιτροπή, όπως είχε ήδη πράξει στη γνωµοδότηση
πρωτοβουλίας του Οκτωβρίου 2000, να προωθήσει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, µια ευρεία
εκστρατεία ευαισθητοποίησης, ενηµέρωσης και επεξήγησης προς τους κυριότερους παράγοντες και την
κοινωνία γενικότερα, προκειµένου να συµβάλει στην οικοδόµηση θετικής αντίληψης για το ρόλο που
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µπορούν να διαδραµατίζουν οι ηλικιωµένοι εργαζόµενοι τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις δηµόσιες
υπηρεσίες και γενικότερα για το σύνολο της κοινωνίας.

•  Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει µε ευχαρίστηση ότι η «Έκθεση της οµάδας υψηλού επιπέδου για το µέλλον της
κοινωνικής πολιτικής σε µία διευρυµένη ΕΕ», που δηµοσιεύτηκε στα τέλη του πρώτου εξαµήνου του
2004, επαναλαµβάνει την πρόταση της ΕΟΚΕ.

 
−  Πληροφορίες: η κα Stefania Barbesta

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

•   Αναδιατύπωση της νοµοθεσίας για την ίση µεταχείριση
− Εισηγήτρια: η κα SHARMA (Εργοδότες � UK)
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 279 τελικό � 2004/0084 COD � CESE 1641/2004
− Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ συγχαίρει την Επιτροπή για το έργο της να απλοποιήσει και να καταστήσει πιο προσιτό το σύνολο
των οδηγιών περί ισότητας των δύο φύλων µέσω της διαδικασίας αναδιατύπωσης, επισηµαίνει, ωστόσο, ότι,
ενώ το περιεχόµενο των οδηγιών δεν έχει αλλάξει, η ενηµέρωση και ο εκσυγχρονισµός τους, σε συνδυασµό
µε την παράγωγη νοµολογία, ενδεχοµένως να επιφέρουν αλλαγές σε µακροπρόθεσµο επίπεδο.

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την άποψη της Επιτροπής ότι η συµπερίληψη των πέντε υπολειπόµενων οδηγιών θα
δυσχέραινε και θα επιµήκυνε την αναδιατύπωση της οδηγίας, ωστόσο επισηµαίνει ότι η οδηγία 86/613/EΟΚ
χρήζει άµεσης επανεξέτασης.

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η ανταλλαγή και προώθηση των ορθών πρακτικών στον τοµέα αυτό είναι ένας
συγκεκριµένος τρόπος για την επίτευξη προόδου προς την πραγµατική ισότητα και αναγνωρίζει πλήρως το
ζωτικό ρόλο των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων· παράλληλα η Επιτροπή πρέπει να πράξει περισσότερα για
την προώθηση της ίσης µεταχείρισης, της ισότητας ευκαιριών και της ισότιµης συµµετοχής των γυναικών
στην ευρωπαϊκή οικονοµία επιδιώκοντας την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στη Λισσαβώνα.

H EOKE συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόµενο να παροτρύνει τα κράτη µέλη να εκδώσουν
ενηµερωτικό εγχειρίδιο, το οποίο να υπογραµµίζει τα βασικά χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών οδηγιών για
την ισότητα των δύο φύλων όπως µεταφέρθηκαν στις εθνικές νοµοθεσίες, προκειµένου να εξαλειφθεί η
άγνοια που περιβάλλει την ίση µεταχείριση και να αυξηθούν τα οφέλη για την οικονοµία.

− Πληροφορίες: ο κ.Torben Bach Nielsen
(Τηλ. : 32 2 546 96 19 � e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int)

7. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

•  Ενιαία διαδικασία / PEACE
 � Εισηγητής: ο κ. SIMPSON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � UK)
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 631 τελικό � 2004/0224(AVC) � � CESE 1653/2004
 � Κύρια σηµεία:

 
Η ΕΟΚΕ στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής.
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− Πληροφορίες: ο κ.Roberto Pietrasanta
(Τηλ.: 00 32 2 546 93 13 � e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Ενιαία διαδικασία / NUTS
 � Εισηγητής: ο κ. TÓTH (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � HU)
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 592 τελικό � 2004/0202 COD � CESE 1654/2004
 � Κύρια σηµεία:

 
Η ΕΟΚΕ στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής.

 
− Πληροφορίες: η κα Borbala Szij

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

8. ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

•  Μέσα της πολιτικής για τη µετανάστευση
 � Εισηγητής:  ο κ. PARIZA CASTAÑOS (Μισθωτοί � ES)
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 412 τελικό � CESE 1642/2004
 � Κύρια σηµεία:

 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί ιδιαίτερα τη δηµοσίευση αυτής της ανακοίνωσης της Επιτροπής, η οποία θα δώσει νέα
ώθηση στην κοινοτική πολιτική µετανάστευσης. Οι συζητήσεις στο Συµβούλιο συναντούν πολλές
δυσκολίες, λόγω της ελάχιστα συνεργάσιµης στάσης ορισµένων κυβερνήσεων. Η ΕΟΚΕ έχει ήδη
επισηµάνει σε διάφορες γνωµοδοτήσεις της ότι υπάρχει σαφής σύνδεση µεταξύ της νόµιµης και της
παράνοµης µετανάστευσης. Όταν δεν υπάρχουν κατάλληλοι, διαφανείς και ευέλικτοι δίαυλοι για τη νόµιµη
µετανάστευση, αυξάνεται η παράνοµη. Επίσης, απαραίτητη είναι µια καλή πολιτική χορήγησης ασύλου και
µια εναρµονισµένη νοµοθεσία που να εξασφαλίζουν την ενδεδειγµένη προστασία των ατόµων που χρήζουν
διεθνούς προστασίας.

Κατόπιν της ερώτησης της Επιτροπής, η ΕΟΚΕ δηλώνει ότι είναι όντως απαραίτητο να ρυθµιστεί η είσοδος
των οικονοµικών µεταναστών στο έδαφος της ΕΕ, πράγµα για το οποίο απαιτείται να επιτευχθεί υψηλός
βαθµός νοµοθετικής εναρµόνισης, όπως προβλέπει το σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης.

Οι νόµιµοι δίαυλοι που υπάρχουν σήµερα για την οικονοµική µετανάστευση είναι ανεπαρκείς. Οι διµερείς
συµφωνίες, οι ποσοστώσεις, τα προγράµµατα για την είσοδο εργαζοµένων µε υψηλή ειδίκευση και τα
υπόλοιπα µέσα που διατίθενται σήµερα δεν επαρκούν για τη διεκπεραίωση της οικονοµικής µετανάστευσης
µέσω των νόµιµων οδών, γι� αυτό συνεχίζει να αυξάνεται η παράνοµη µετανάστευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
και τα κράτη µέλη πρέπει να αποκτήσουν ανοικτή νοµοθεσία, η οποία να επιτρέπει την µετανάστευση για
εργασιακούς λόγους µέσω νόµιµων και διαφανών διαύλων, τόσο για τους εργαζοµένους µε υψηλή ειδίκευση
όσο και για τις λιγότερο ειδικευµένες εργασίες.

 
− Πληροφορίες: ο κ.Brombo Pierluigi

(Τηλ.: 00 32 2 546 97 18 � e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)

•  Ενιαία διαδικασία / αιτήσεις προστασίας στα κράτη µέλη
 � Εισηγήτρια: η κα LE NOUAIL (Μισθωτοί � FR)
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 503 τελικό � SEC(2004) 937 � CESE 1644/2004
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 � Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τις υψηλές φιλοδοξίες της Επιτροπής και συµµερίζεται την ανησυχία της σχετικά µε
την εφαρµογή στο ακέραιο της σύµβασης της Γενεύης του 1951 στα πλαίσια της ενιαίας διαδικασίας. Προς
το σκοπό αυτό, σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας «περί ελάχιστων προδιαγραφών», τα δικαιώµατα των
προσφύγων πρέπει να εξετάζονται, σε πρώτο στάδιο, βάσει των διαδικασιών της Σύµβασης του 1951 και η
εξέταση της χορήγησης επικουρικής προστασίας πρέπει να διενεργείται, σε δεύτερο στάδιο, µόνον εφόσον
δεν πληρούνται οι απαιτούµενοι όροι για την αναγνώριση του αρχικού συµβατικού καθεστώτος.

Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη στην ανακοίνωσή της και κατά την εκκίνηση του
προπαρασκευαστικού και του νοµοθετικού σταδίου την αρχή της µη επαναπροώθησης (άρθρο 33 της
Σύµβασης της Γενεύης) και την ανάγκη για την πραγµατική τήρηση του δικαιώµατος άσκησης ένδικου
µέσου που θα αναστέλλει τα αποτελέσµατα των αρνητικών αποφάσεων.

 
− Πληροφορίες: ο κ Brombo Pierluigi

(Τηλ.: 00 32 2 546 97 18 � e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)

•  Προς µία καλύτερη διευθέτηση της εισόδου προσώπων / ∆ιεθνής προστασία
 � Εισηγητής: η κα LE NOUAIL (Μισθωτοί � FR)
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 410 τελικό � CESE 1643/2004
 � Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής που στηρίζεται στις συστάσεις της Ύπατης Αρµοστείας των
Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (ΥΑΗΕΠ), θεωρεί όµως ανεπαρκείς τις εγγυήσεις που παρέχει η
ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τη διεθνή προστασία που αποτελεί κεκτηµένο από το 1951.

Η ΕΟΚΕ, αντίθετα, εκφράζει τον φόβο µήπως οι δυνατότητες που παραχωρούνται στα κράτη µέλη όσον
αφορά τον καθορισµό των κριτηρίων πρόσβασης στα προγράµµατα επανεγκατάστασης οδηγήσουν σιγά σιγά
σε µείωση της εγγυηµένης προστασίας.

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής την οποία θεωρεί ως συµβολή της ΕΕ στην ουσιαστική
προστασία των προσφύγων που έχουν αναγνωριστεί µε το καθεστώς του πρόσφυγα εφόσον τηρούνται οι
νοµικές εγγυήσεις των διαδικασιών και σεβασµού των ατοµικών δικαιωµάτων των αιτούντων άσυλο.

Παρόλο ότι είναι αναγκαίο να ανακουφισθούν οι χώρες πρώτης υποδοχής ή διέλευσης στις περιοχές
καταγωγής και να καταβληθούν προσπάθειες για τη διασφάλιση συνθηκών κανονικής και αξιοπρεπούς ζωής
στους πρόσφυγες, η ενδεχόµενη συνεργασία µε τις χώρες πρώτης υποδοχής ή διέλευσης για τα προγράµµατα
επανεγκατάστασης, δεν θα πρέπει κατά κανέναν τρόπο να υποκαταστήσει ούτε το ατοµικό δικαίωµα αίτησης
ασύλου στο έδαφος της ΕΕ ούτε τις υποχρεώσεις των κρατών που συνυπογράφουν την Σύµβαση της
Γενεύης, στα οποία υποβάλλεται ατοµική αίτηση ασύλου.

− Πληροφορίες: ο κ. Brombo Pierluigi
(Τηλ.: 00 32 2 546 97 18 � e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)

9. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

•  Πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια
� Εισηγητής: ο κ. ZUFIAUR NARVAIZA (Μισθωτοί � ES)
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� Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 313 τελικό � 2004/0099 COD � CESE 1645/2004
� Κύρια σηµεία:

•  Η πρόταση παρουσιάζει έναν ενιαίο κανονισµό που ορίζει ότι η πρόσβαση στο σύνολο της κοινοτικής
βοήθειας πρέπει να εφαρµόζεται σε όλες τις βασικές πράξεις που διέπουν την εξωτερική βοήθεια που
εµπίπτει στον προϋπολογισµό της ΕΚ. Το πεδίο εφαρµογής αυτού του κανονισµού δεν καλύπτει όλα τα
µέσα κοινοτικής εξωτερικής βοήθειας όπως την µακρο-χρηµατοοικονοµική βοήθεια που διαχειρίζεται
άµεσα η δικαιούχος χώρα της βοήθειας. Στόχος της πρότασης αυτής είναι η επίτευξη υψηλότερου
αντίκτυπου µε χαµηλότερο κόστος και είναι σηµαντικό να τοποθετηθεί η συζήτηση στο πλαίσιο της
συµµετοχής των αναπτυσσοµένων χωρών στην χορήγηση της βοήθειας. Υπάρχει σύγκλιση απόψεων
στη διεθνή σκηνή ως προς το ό,τι η πρακτική της σύνδεσης της χορήγησης βοήθειας, άµεσα ή έµµεσα,
µε την αγορά αγαθών και υπηρεσιών µέσω αυτής της βοήθειας από τη δωρήτρια χώρα, µειώνει την
αποτελεσµατικότητά της.

•  Η παρούσα πρόταση κανονισµού σχετικά µε την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια
συµφωνεί µε τις επικρατούσες αντιλήψεις µεταξύ των χορηγών οργανισµών και µε τις προηγούµενες
θέσεις των κοινοτικών οργάνων και των κρατών µελών. Η ΕΟΚΕ δεν βρίσκει, συνεπώς, σε αυτήν τίποτε
το ασύµβατο ή το αρνητικό για την αναπτυξιακή συνεργασία ή για την εξωτερική δράση της Ένωσης.
Αντιθέτως θεωρεί ότι η πρόταση συµβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της κοινοτικής
συνεργασίας και στον σεβασµό των περίφηµων «τριών σίγµα»: συνοχή, συµπληρωµατικότητα και
συντονισµός.

•  Ωστόσο, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να συστήσει ορισµένες πτυχές που ο κανονισµός θα µπορούσε να
ενσωµατώσει µε µεγαλύτερη αυστηρότητα και ακρίβεια:

α) Να επιµείνει στον πρωταγωνιστικό ρόλο που θα πρέπει να έχουν οι δικαιούχοι χώρες ως βασικοί
παράγοντες της ανάπτυξής τους.

β) Θα πρέπει να αναλυθεί σε βάθος ο κύκλος της κοινοτικής βοήθειας σε ό,τι αφορά το κόστος
παροχής, το πραγµατικό κόστος µεταφοράς και κινητοποίησης των πόρων κλπ. Η ΕΟΚΕ παρατηρεί
µε ανησυχία ότι ενδέχεται να δηµιουργηθούν νέοι ανελαστικοί κανόνες που αυξάνουν τη
γραφειοκρατία και επιβραδύνουν την ταχεία χορήγηση της βοήθειας.

γ) Ο σεβασµός των διεθνών κανόνων για κοινωνικοεργασιακά και περιβαλλοντικά θέµατα θα πρέπει
να διέπει όλο τον κανονισµό και θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τίποτε στον κανονισµό δεν ευνοεί
µέτρα εργασιακού, κοινωνικού ή περιβαλλοντικού «ντάµπινγκ».

− Πληροφορίες: η κα Beatriz Porres de Mateo
(Τηλ.: 00 32 2 546 91 31 � e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)

10. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

•  Συνύπαρξη γενετικώς τροποποιηµένων, συµβατικών και βιολογικών καλλιεργειών
 � Εισηγητής: ο κ. VOSS (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � DE)

 � Αναφορά: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 1656/2004
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 � Κύρια σηµεία:
 

 Η ΕΟΚΕ διατυπώνει συστάσεις σχετικά µε τις βασικές αρχές της συνύπαρξης, τη δηµιουργία επιστηµονικής
βάσης και την αξιοποίηση του σηµερινού επιπέδου της γνώσης, την προφύλαξη και τη διατήρηση των
βέλτιστων διαθέσιµων τεχνολογιών κατά τη διαχείριση των κινδύνων, καθώς και τη συγκέντρωση και τη
διατήρηση πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση και επισήµανση των ΓΤΟ. Επιπλέον, η
ΕΟΚΕ διατυπώνει προτάσεις σχετικά µε το ποιες πτυχές της εν λόγω συνύπαρξης θα πρέπει να ρυθµιστούν
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ποιες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 
 Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει επίσης ότι:
 
 - δεσµευτικά, πρακτικά εφαρµόσιµα, αξιόπιστα και ανθεκτικά πρότυπα ορθών πρακτικών, σε όλα τα

επίπεδα της παραγωγής, αποτελούν καθοριστική προϋπόθεση για την συνύπαρξη·
 - οι διατάξεις για την επισήµανση και την καθαρότητα των σπόρων προς σπορά, διαδραµατίζουν

καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση της συνύπαρξης·
 - οι διατάξεις περί αστικής ευθύνης πρέπει να καλύπτουν απόλυτα τις ενδεχόµενες οικονοµικές

ζηµιές· και
 - το συνολικό κόστος της συνύπαρξης θα πρέπει να προσδιορίζεται, να περιορίζεται στο ελάχιστο και

να κατανέµεται σύµφωνα µε την αρχή της υπαιτιότητας της ζηµίας.

� Πληροφορίες: ο κ.JohannesKind
(Τηλ.: 00 32 2 546 91 11 � e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)

•  Σχέδιο δράσης � βιολογική γεωργία
� Εισηγητής: ο κ. VOSS (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � DE)
 � Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 415 τελικό � CESE 1657/2004

� Κύρια σηµεία:
 

Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει το σχέδιο δράσης για την βιολογική γεωργία και πρωτίστως τη διοργάνωση
στοχοθετηµένων εκστρατειών εµπορίας και ενηµέρωσης των καταναλωτών. Οι επιδιώξεις εναρµόνισης των
προτύπων και των ελέγχων δεν πρέπει να επιβαρύνουν υπερβολικά τις επιχειρήσεις αλλά συγχρόνως να
επιτρέπουν περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Το λογότυπο της ΕΕ δεν θα πρέπει να εµποδίζει την αναφορά της
προέλευσης, είτε πρόκειται για προϊόν που παράχθηκε στην ΕΕ, είτε για προϊόν τρίτης χώρας. Για την
προστασία της βιολογικής γεωργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΟΚΕ προτείνει τον καθορισµό οριακών
τιµών για την περιεκτικότητα σε ΓΤΟ των σπόρων προς σπορά στο επίπεδο της ανιχνευσιµότητας.

Η ΕΟΚΕ παρακολουθεί µε µεγάλη ανησυχία τη συζήτηση για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές. Η µείωση των
κονδυλίων για τη γεωργική ανάπτυξη θα επαναφέρει πολλά χρόνια πίσω τόσο τη βιολογική γεωργία όσο και
τον κλάδο βιολογικών τροφίµων. Πρέπει, συνεπώς, αυτός ο σηµαντικός κλάδος που προσφέρει προοπτικές
για την απασχόληση και παράγει κοινωφελή αγαθά, να ληφθεί δεόντως υπόψη και στο πλαίσιο του
προγράµµατος του ΕΓΤΑΑ. Εκτός αυτού, είναι αναγκαίο να δοθεί µεγαλύτερη προτεραιότητα στην
βιολογική γεωργία, συνεκτιµώντας αφενός την ιδιαίτερη σηµασία του εν λόγω τοµέα για το κοινωνικό
σύνολο και, αφετέρου, τις ελάχιστες ιδιωτικές επενδύσεις που πραγµατοποιούνται σε αυτόν τον τοµέα.

� Πληροφορίες: ο κ.Johannes Kind
(Τηλ.: 00 32 2 546 91 11 � e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)
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•  Σχέδιο ∆ράσεως 2004-2010 για τη σχέση περιβάλλοντος και υγείας
� Εισηγητής: ο κ. BRAGHIN (Εργοδότες � IT)
 � Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 416 τελικό � CESE 1636/2004
 
 � Πληροφορίες: ο κ Robert Wright
 (Τηλ.: 00 32 2 546 91 09 � e-mail : robert.wright@esc.eu.int)

•  Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
� Εισηγητής: ο κ. SARRÓ IPARRAGUIRRE (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � ES)
 � Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 289 τελικό � 2004/0108 CNS � CESE 1635/2004

 
 � Πληροφορίες: η κα Katalin Gönczy
 (Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 � e-mail : katalin.gonczy@esc.eu.int)
 
•  Παγίδευση ζώων
� Εισηγητής: ο κ. DONNELLY (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � IE)
 � Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 532 τελικό � 2004/0183 COD � CESE 1637/2004
 
− Πληροφορίες: η κα Eleonora di Nicolantonio

(Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 � e-mail : eleonoradinicolantonio@esc.eu.int)
 
 

•  Αποθήκευση σπέρµατος βοοειδών
� Εισηγητής: ο κ. NIELSEN (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � DK)
 � Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 563 τελικό � 2004/0188 CNS � CESE 1638/2004

� Πληροφορίες: η κα Katalin Gönczy
(Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 � e-mail : katalin.gonczy@esc.eu.int)

11. ΚΓΠ
 

•  ΚΟΑ / ζάχαρη
� Εισηγητής: ο κ. BASTIAN (Εργοδότες � FR)
� Συνεισηγητής: ο κ. STRASSER (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες � AT)
 � Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 499 τελικό � CESE 1646/2004
� Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ, µολονότι αναγνωρίζει ότι η αναπροσαρµογή της ΚΟΑ για τη ζάχαρη είναι αναγκαία, θεωρεί ότι
τα προτεινόµενα µέτρα είναι υπερβολικά προηγµένα και ότι η εφαρµογή τους θα έχει σηµαντικές συνέπειες
για την ευρωπαϊκή παραγωγή ζάχαρης αλλά και για την απασχόληση. ∆ιαπιστώνει ότι δυστυχώς οι
προτάσεις δεν αιτιολογούνται επαρκώς και ότι οι επιπτώσεις τους δεν αποτέλεσαν αντικείµενο
ικανοποιητικής αξιολόγησης, όπως θα έπρεπε. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή:

•  ζητά ο κανονισµός για τη ζάχαρη να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2006·
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•  κρίνει ότι ο κανονισµός θα πρέπει να ισχύει για µια περίοδο τουλάχιστον 6 ετών,
      ώστε ο ενδιαφερόµενος κλάδος να διαθέτει επαρκή προοπτική·

•  ζητά να ανταποκριθεί η Ένωση στο αίτηµα των ΛΑΧ και να διαπραγµατευτεί τις 
ποσοστώσεις εισαγόµενης ζάχαρης. Επιµένει ότι πρέπει οπωσδήποτε να καταργηθούν οι 
SWAP και να καθιερωθούν κριτήρια κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιµότητας η 
τήρηση των οποίων να αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση στην κοινοτική αγορά·

•  επιµένει ότι πρέπει να καθοριστούν σύντοµα ποσοστώσεις εισαγωγών ζάχαρης από τα 
Βαλκάνια·

•  εκτιµά ότι η έκταση της προσαρµογής των τιµών και των ποσοστώσεων παραγωγής πρέπει
                    να  περιορίζεται αυστηρά στο πλαίσιο των διεθνών δεσµεύσεων·
•  συνιστά να διατηρηθεί το καθεστώς των παρεµβάσεων ως µέσο εγγύησης των τιµών·
•  επιθυµεί να γνωρίζει τις προθέσεις της Επιτροπής σχετικά µε την παραγωγή ζάχαρης εκτός
                    ποσοστώσεων.

Εκτιµά δε ότι η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει της ευθύνες της και να εκπονήσει ένα πραγµατικό σχέδιο
αναδιάρθρωσης της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας ζάχαρης που να σέβεται τα συµφέροντα των εργοστασίων
ζάχαρης, των καλλιεργητών ζαχαρότευτλων και των εργαζοµένων στον τοµέα αυτό.

Η ΕΟΚΕ ευελπιστεί ότι οι προτάσεις που περιλαµβάνονται στη γνωµοδότησή της, οι οποίες
παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο δηµόσιας ακρόασης στις 30 Νοεµβρίου 2004 θα
ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή κατά την διατύπωση των νοµοθετικών της προτάσεων, στα τέλη Μαΐου
2005.

− Πληροφορίες: η κα Eleonora di Nicolantonio
(Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 � e-mail : eleonoradinicolantonio@esc.eu.int)

12. ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

•   Η πρόσβαση στην Ευρώπη διά θαλάσσης 
 � Εισηγητής: ο κ. SIMONS (Εργοδότες � NL)
 � Αναφορά: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 1652/2004
 � Κύρια σηµεία :

 
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει επειγόντως το πρόβληµα της κυκλοφοριακής
συµφόρησης στους λιµένες της ΕΕ και ιδιαίτερα στους λιµένες εµπορευµατοκιβωτίων και να διερευνήσει
όλες τις δυνατότητες επίλυσης του προβλήµατος, προκειµένου οι λιµένες αυτοί να διατηρήσουν τη διεθνή
τους ανταγωνιστικότητα,

− η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να το πράξει χωρίς καθυστέρηση και για το σκοπό αυτό δεν
χρειάζεται να αναζητηθούν άλλες, εκτός από τις υφιστάµενες, δυνατότητες χρηµατοδότησης των
λιµενικών εγκαταστάσεων εκ µέρους της ΕΕ,

− η Επιτροπή οφείλει να καταρτίσει µια γενική µελέτη επιπτώσεων όσον αφορά το κόστος της
ασφάλειας για τους λιµένες καθώς και ένα ευρωπαϊκό σχέδιο χρηµατοδότησης του κόστους αυτού.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή πολιτική για τους θαλάσσιους λιµένες µπορεί να υλοποιηθεί µόνο υπό συνθήκες
θεµιτού ανταγωνισµού: προώθηση µιας ορισµένης φιλελευθεροποίησης της αγοράς στον κλάδο των
λιµένων, σαφείς κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις, µεγαλύτερη προσοχή στη µεταφορά
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και υλοποίηση της ισχύουσας ρύθµισης καθώς και επιβολή της διαφάνειας όσον αφορά τη χρήση των
κονδυλίων.

•  
� Πληροφορίες: ο κ. Luís Lobo

(Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 � e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

•  Απαλλαγή ανά κατηγορία / Ναυτιλιακή διάσκεψη
 � Εισηγήτρια: η κα ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ(Εργοδότες � EL)
 � Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 675 τελικό � CESE 1650/2004
 � Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ εµµένει στην άποψη ότι ο κανονισµός 4056/86 πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από
νέο κανονισµό της Επιτροπής για τις διασκέψεις τακτικών γραµµών, ο οποίος θα χορηγεί πενταετή
απαλλαγή ανά κατηγορία. Το νέο καθεστώς πρέπει να ακολουθήσει αυστηρά τα κριτήρια που καθιερώνονται
από τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού Πρωτοδικείου και της Επιτροπής (π.χ. υπόθεση TACA). Το καθεστώς
των διασκέψεων θα πρέπει επίσης να διατηρηθεί προκειµένου να διασφαλισθεί η ανταγωνιστικότητα των
ευρωπαίων εφοπλιστών παγκοσµίως. Ενώ για τους µεγάλους µεταφορείς, οι «συµµαχίες» ή άλλου είδους
συµφωνίες συνεργασίας µπορούν να είναι συµφέρουσες, οι µικροµεσαίοι µεταφορείς θα συνεχίσουν να
έχουν ανάγκη τις διασκέψεις προκειµένου να διατηρήσουν το µερίδιο της αγοράς τους, ιδίως σε γραµµές µε
αναπτυσσόµενες χώρες. Η κατάργηση της απαλλαγής µπορεί να έχει ανταγωνιστικές επιπτώσεις για τους
µικρούς µεταφορείς και να ενισχύσει την δεσπόζουσα θέση των µεγάλων.

Η ενδιάµεση πενταετής µεταβατική περίοδος πρέπει να χρησιµοποιηθεί από την Επιτροπή, προκειµένου να
παρακολουθήσει τις εξελίξεις στον τοµέα των τακτικών γραµµών, συµπεριλαµβανοµένων των τάσεων
παγίωσης. Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει να πραγµατοποιήσει διαβουλεύσεις µε άλλους οργανισµούς
(ΟΟΣΑ) µε σκοπό την επίτευξη κατάλληλου εναλλακτικού συµβατού καθεστώτος σε παγκόσµιο επίπεδο.

� Πληροφορίες: ο κ. Luís Lobo
(Τηλ.: 00 32 2 546 9717 � e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

•  Προαγωγή των θαλάσσιων µεταφορών / Εκπαίδευση των ναυτικών
 � Εισηγητής: ο κ. CHAGAS (Εργοδότες � PT)
 � Αναφορά: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 1631/2004
 
� Πληροφορίες: ο κ. Luís Lobo

(Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 � e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

•  Αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας
 � Εισηγητής: ο κ. CHAGAS (Εργοδότες � PT)
 � Αναφορά: COM(2004) 311 τελικό � 2004/0098 COD � CESE 1633/2004
 
� Πληροφορίες: ο κ Luis Lobo

(Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 � e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
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•  Τεχνολογίες πληροφοριών / Εσωτερικές πλωτές οδοί
 � Εισηγητής: ο κ. SIMONS (Εργοδότες � NL)
 � Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 392 τελικό � 2004/0123 COD � CESE 1634/2004
 
� Πληροφορίες: ο κ Siegfried Jantscher

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

______________________
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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

και συνέχειες που δόθηκαν

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση :

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

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών
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Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm

Page: 48
Type: http:

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int
New: mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:katalin.gonczy@esc.eu.int
New: mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:eleonoradinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonoradinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 65
Type: http:

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