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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. 17/2005: Χώρος βρεφών στις Βρυξέλλες  
 

  
 
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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∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΛΗΞΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 
 
 
 
 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

 
 
Κατά τη συνεδρίαση στις 10 Μαρτίου 2005, το Κοινοβούλιο πληροφορήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 4, 
παράγραφος 4, του Κανονισµού ότι: 
 

ο κ. António COSTA 
Αντιπρόεδρος 

 
διορίστηκε µέλος της πορτογαλικής κυβέρνησης και διαπίστωσε τη χηρεία της έδρας του µε ισχύ από 12 Μαρτίου 
2005. 
 

___________________________ 
 

 
 
 
 
 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έλαβε την επίσηµη κοινοποίηση της εκλογής στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο του: 
 

κ. Joel HASSE FERREIRA 
 
 
εις αντικατάσταση του κ. António COSTA (PSE/PT), µε ισχύ από 12 Μαρτίου 2005. 
 
 
Το Κοινοβούλιο θα κληθεί να λάβει σχετική γνώση κατά τη συνεδρίαση ολοµελείας της 11ης Απριλίου 2005. 
 

 
__________________________ 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
που συστάθηκαν σύµφωνα µε τη ρύµθιση που ενέκρινε η ∆ιάσκεψη των Προέδρων 

(Κατάσταση στις  30/03/2005) 
 

ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟ∆ΡΙΑ ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

FIELDSPORTS, FISHING AND CONSERVATION 15/12/2004 EBNER Michl PPE/DE 
IND/DEM 
UEN 

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 15/12/2004 CASACA Paulo PPE/DE 
PSE 
Verts/ALE  

FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANCE 16/12/2004 PANAYOTOPOULOS -
CASSIOTOU Maria 

PPE-DE  
IND/DEM 
UEN 

BALTIC EUROPE 06/01/2005 BEAZLEY Christopher PPE/DE  
PSE 
ALDE 

FEDERALIST INTERGROUP FOR THE 
EUROPEAN CONSTITUTION 

06/01/2005 LEINEN Jo PPE 
PSE 
ALDE 

TRADITIONAL NATIONAL MINORITIES 
CONSTITUTIONAL  REGIONS AND REGIONAL 
LANGUAGES 

06/01/2005 TABAJDI Csaba Sándor PPE/DE 
PSE 
ALDE 



ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ελτίο11.04.2005 - EL - PE 356.655 

10 

CINEMA, AUDIOVISUAL POLICY AND 
CULTURAL DIVERSITY 

07/01/2005 HIERONYMI Ruth PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL 

FOURTH WORLD EUROPEAN COMMITTEE  07/01/2005 ROURE Martine PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL 

CONSERVATION AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN 
PARLIAMENT 

12/01/2005 STEVENSON Struan PPE/DE 
PSE 
IND/DEM 

TOURISME 12/01/2005 SUDRE Margie PPE/DE 
ALDE 
PSE 

DISABILITY INTERGROUP 20/01/2005 HOWITT Richard PPE/DE 
PSE 
ALDE 
GUE/NGL  

TRADE UNION COORDINATION GROUP 20/01/2005 HUGHES Stephen PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL 

ANTI-RACISM AND DIVERSITY 28/01/2005 MORAES Claude PSE 
ALDE 
GUE/NGL 

SME (SMALL AND MEDIUM 
ENTREPRENEURS) 

28/01/2005 KARAS Othmar PPE/DE  
PSE 
IND/DEM 
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LESBIAN AND GAY INTERGROUP 02/02/2005 CASHMAN Michael  Verts/ALE 
ALDE 
PSE 

PRESS, COMMUNICATION AND FREEDOM 14/02/2005 CAVADA Jean-Marie PSE   
ALDE 
Verts/ALE 

TIBET INTERGROUP 14/02/2005 MANN Thomas PPE/DE 
Verts/ALE 
UEN 

CIEL ET ESPACE 09/03/2005 BUSQUIN Philippe PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL 

GLOBALISATION INTERGROUP 30/03/2005 FORD Glyn PSE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 

 
 
 

___________________________ 
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                     Κατάσταση στις 04.04.2005 
 
 
 
 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Herbert Bösch Συνέχεια της υπόθεσης της "Αντιπροσωπείας της 
Επιτροπής στη Βιέννη" 

E-0657/05 

Herbert Bösch Αναγνώριση τίτλων σπουδών E-0658/05 

Herbert Bösch Αναγνώριση αδειών οδήγησης E-0659/05 

Konstantinos Hatzidakis Ναρκωτικά E-0660/05 

Monica Frassoni Απώλεια ανταγωνιστικότητας των Ιταλών παραγωγών 
δραστικών ουσιών γενόσηµων φαρµάκων λόγω 
διαφορετικής διάρκειας µεταξύ των CCP και των 
ευρωπαϊκών SPC 

E-0661/05 

Frederika Brepoels ∆ωρεά οργάνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο E-0662/05 

Esko Seppänen Η ποσόστωση του δανικού σολοµού E-0663/05 

Dimitrios Papadimoulis Πληροφόρηση για το σχέδιο συντάγµατος P-0664/05 

Satu Hassi Επιθέσεις κατά προασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων στην Τσετσενία 

P-0665/05 

Dimitrios Papadimoulis Κόστος και καθυστέρηση έναρξης επιχείρησης στην 
Ελλάδα 

E-0666/05 

Dimitrios Papadimoulis Ολυµπιακές Αερογραµµές E-0667/05 

Georgios Papastamkos Πολιτική Συνοχής 2007-2013 P-0668/05 

María Salinas García ∆ιάθεση πόρων του Ταµείου Αλληλεγγύης για την 
άµβλυνση των επιπτώσεων της γεωργικής 
καταστροφής που προκλήθηκε από παγετό στην 
Ισπανία 

P-0669/05 

Jules Maaten Γρίπη των πτηνών - µέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής E-0670/05 

Lissy Gröner ∆ιακοπή της στήριξης σχεδίων σε χώρες του 
ευρωµεσογειακού προγράµµατος 

E-0671/05 

Manolis Mavrommatis Ασφάλεια στη χρήση ανελκυστήρων στην ΕΕ E-0672/05 

Georgios Karatzaferis ∆ιαδικασίες επιλογής για την πρόσληψη 
επιστηµονικού προσωπικού από την ελληνική δηµόσια 
διοίκηση 

E-0673/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Georgios Karatzaferis ∆ιαδικασίες επιλογής για την πρόσληψη 
επιστηµονικού προσωπικού από την ελληνική δηµόσια 
διοίκηση 

E-0674/05 

Georgios Karatzaferis Αεροδρόµιο Αθηνών και HOCHTIEF E-0675/05 

 Ακυρωθείσα ερώτηση E-0676/05 

Georgios Karatzaferis Αποκάλυψη εγγράφου του Υπουργείου Οικονοµίας 
σχετικά µε το Γ΄ ΚΠΣ 

E-0677/05 

Georgios Karatzaferis Καταστροφή εγγράφων για το Αεροδρόµιο Αθηνών 
και άλλα συγχρηµατοδοτούµενα έργα µέσα στο κτήριο 
της DG REGIO 

E-0678/05 

Marie-Line Reynaud Καταπολέµηση των διακρίσεων- αναγνώριση - Ρόµ E-0679/05 

Jan Mulder Ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά µε την καταπολέµηση 
µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) σε 
πρόβατα 

E-0680/05 

Saïd El Khadraoui Ηχορύπανση και νυχτερινές πτήσεις E-0681/05 

Johan Van Hecke Το πολυετές χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την 
αναπτυξιακή συνεργασία που προβλέπεται στη 
Συµφωνία Κοτονού 

P-0682/05 

Elisabeth Schroedter Απειλή για λίµνη που σχηµατίζεται από τον ποταµό 
Havel σε προστατευόµενη φυσική περιοχή λόγω 
κατασκευής εξοχικών κατοικιών (θεµελιωµένων  µε 
πασσάλους στο νερό) που επιδοτείται µε πιστώσεις 
των Ευρωπαϊκών  ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 

E-0683/05 

Glenys Kinnock Βρετανικά Εδάφη Ινδικού Ωκεανού E-0684/05 

Christine De Veyrac Νεολαία - ευρωπαϊκό σύµφωνο E-0685/05 

Robert Goebbels Το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και οι 
προβλέψεις της ιταλικής κυβέρνησης 

P-0686/05 

Dimitrios Papadimoulis Νέοι δασµοί ΗΠΑ στο κονσερβοποιηµένο ροδάκινο E-0687/05 

Dimitrios Papadimoulis Πυρηνικά στην Τουρκία E-0688/05 

Dimitrios Papadimoulis Ψυχική υγεία των νέων E-0689/05 

Simon Busuttil Εισφορά για πιστωτικές κάρτες στη Μάλτα E-0690/05 

André Laignel και Marie-Noëlle 
Lienemann 

∆ήλωση της κ. Danuta Hübner σχετικά µε τις 
µετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων 

E-0691/05 

Christine De Veyrac Άµυνα - κοινοτική προτίµηση E-0692/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Robert Goebbels Σχέδιο οδηγίας για την απαγόρευση του καπνίσµατος 
στα µπαρ και τα εστιατόρια 

E-0693/05 

Giovanni Pittella και Nicola 
Zingaretti 

Επιδοτήσεις της ιταλικής κυβέρνησης στους 
αποκωδικοποιητές DTT 

E-0694/05 

Thomas Ulmer Οδηγία σχετικά µε τις υπηρεσίες P-0695/05 

Jim Higgins Η επεξεργασία των υπολειµµάτων αµιάντου P-0696/05 

Hélène Goudin Οικονοµική ενίσχυση αερολιµένων P-0697/05 

Antonio De Poli Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1576/89: ορισµός  
αλκοολούχων ποτών και αποκλειστική χρήση της 
επωνυµίας "grappa" 

P-0698/05 

Herbert Bösch Κατανοµή των πιστώσεων για άµεσες ενισχύσεις στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ 

E-0699/05 

Georgios Karatzaferis Έξοδα φροντιστηρίων στην Ελλάδα E-0700/05 

Georgios Karatzaferis EUROSTAT και εµπλοκή στελεχών του σε 
καταγγελλόµενο σκάνδαλο 

E-0701/05 

Manolis Mavrommatis ∆ιαφύλαξη της πολιτιστικής και πολιτισµικής 
κληρονοµιάς στην ΕΕ 

E-0702/05 

Dorette Corbey Μέτρα του ΠΟΕ κατά των κρατών που αρνούνται να 
επικυρώσουν το Πρωτόκολλο του Κιότο 

E-0703/05 

Antonio De Poli Ο ελεύθερος λιµένας της Τεργέστης και ο νέος 
ευρωπαϊκός τελωνειακός κώδικας 

E-0704/05 

Erik Meijer και Kartika Liotard Αρχή της περιόδου κατά την οποία η περαιτέρω 
θέρµανση της γης µπορεί να παρεµποδισθεί µόνο µε 
δραστικότερα µέτρα από αυτά του Κυότο και µε 
καθυστέρηση 150 ετών 

E-0705/05 

Frank Vanhecke Οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην 
Τουρκία 

E-0706/05 

Frank Vanhecke Αναγνώριση της γενοκτονίας των αρµενίων από την 
Τουρκία 

E-0707/05 

Frank Vanhecke ∆ηµοψηφίσµατα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα E-0708/05 

Koenraad Dillen Σχέσεις ΕΕ-Κούβας E-0709/05 

Koenraad Dillen Υπηρεσία για τα θεµελιώδη δικαιώµατα E-0710/05 

Wojciech Wierzejski Χρηµατοδότηση των εκστρατειών για το Σύνταγµα της 
ΕΕ 

P-0711/05 

Michl Ebner Αναγνώριση τίτλων σπουδών E-0712/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Michl Ebner ∆ιαγωνισµοί και κληρώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο E-0713/05 

Michl Ebner Πρόγραµµα ανταλλαγής µαθητευοµένων E-0714/05 

Emma Bonino και Marco 
Pannella 

Έγκριση εκ µέρους του ιταλικού κοινοβουλίου εθνικού 
κανονισµού-νόµου σχετικά µε τη συνύπαρξη 
παραδοσιακών καλλιεργειών µε καλλιέργειες ΓΤΟ 
(Γενετικώς Τροποποιηµένοι Οργανισµοί) 

E-0715/05 

Marco Pannella και Emma 
Bonino 

Καταπίεση στη Λευκορωσία µετά το δηµοψήφισµα 
της 17ης Οκτωβρίου 2004 

E-0716/05 

Erik Meijer Επιδοτούµενη ανάπτυξη του αερολιµένα του 
Charleroi: εναλλακτική λύση έναντι της συµφόρησης 
της εναέριας κυκλοφορίας στις Βρυξέλλες ή τεχνητός 
ανταγωνισµός; 

E-0717/05 

Simon Busuttil Πρόγραµµα Euro-Med Jeunesse/Youth III P-0718/05 

Kathalijne Buitenweg Αφαίρεση πούπουλων από ζωντανές χήνες στην 
Ουγγαρία 

P-0719/05 

Carmen Fraga Estévez Περιορισµοί στην ενιαία αγορά E-0720/05 

Chris Davies Θανάτωση µεταναστευτικών πτηνών στην Κύπρο E-0721/05 

Chris Davies Πόλη Carlisle E-0722/05 

Chris Davies Σηµαντικές περιοχές για τα πτηνά στην Κύπρο E-0723/05 

Chris Davies Κτήριο Berlaymont - Χρησιµοποίηση παράνοµης 
ξυλείας 

E-0724/05 

Giovanni Pittella Λατοµεία στην περιοχή της Καζέρτα (Καµπανία) E-0725/05 

Paul van Buitenen και Erik 
Meijer 

Εγγυήσεις για την χρηµατοδότηση των υποδοµών της 
σιδηροδροµικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας 
Βρυξελλών-Άµστερνταµ 

E-0726/05 

Erik Meijer Η περιττή διακοπή της παροχής ηλεκτρισµού και 
ποσίµου νερού στους κατοικηµένους από Σέρβους 
θύλακες του Κοσσυφοπεδίου και ο τρόπος 
αποκατάστασης της σύνδεσης µε το δίκτυο 

E-0727/05 

Richard Falbr Άρθρο 92 του σχεδίου κανονισµού του Συµβουλίου 
περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής 

P-0728/05 

Herbert Bösch ∆ιορισµός προσωρινού διευθυντή της OLAF P-0729/05 

Mairead McGuinness Φορολογία βιοκαυσίµων P-0730/05 

Neil Parish Επιστροφές κατά την εξαγωγή για βοοειδή µε 
προορισµό τον Λίβανο 

P-0731/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Christine De Veyrac Αεροπορικές µεταφορές - φόρος στην κηροζίνη P-0732/05 

Hiltrud Breyer Συνεκτίµηση της ισότητας των φύλων κατά την 
ενίσχυση του αθλητισµού από το δηµόσιο 

E-0733/05 

Panagiotis Beglitis Σχέδιο κανονισµού για τη χρηµατοδοτική στήριξη και 
πρόταση κανονισµού για την ανάπτυξη εµπορικών 
συναλλαγών µε την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα 

E-0734/05 

Manolis Mavrommatis Απόβλητα και µόλυνση του περιβάλλοντος E-0735/05 

Herbert Bösch ∆ιορισµός προσωρινού ∆ιευθυντή της OLAF E-0736/05 

Charles Tannock Φυλάκιση µη µουσουλµάνων στη Σαουδική Αραβία E-0737/05 

Jim Higgins Χρεώσεις διεθνούς περιαγωγής της κινητής 
τηλεφωνίας 

E-0738/05 

Paul van Buitenen Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση E-0739/05 

Tokia Saïfi ∆ιεθνές εµπόριο - Κλωστοϋφαντουργία E-0740/05 

Antonio De Poli ∆ικαίωµα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην 
κινητικότητα και ειδική άδεια οδήγησης 

E-0741/05 

Antonio De Poli ∆ικαίωµα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην 
κινητικότητα και ειδική άδεια οδήγησης 

E-0742/05 

Antonio De Poli ∆ωρεάν δανεισµός βιβλίων και διαδικασία παραβίασης 
κατά της Ιταλίας 

E-0743/05 

Antonio De Poli ∆ωρεάν δανεισµός βιβλίων και διαδικασία παραβίασης 
κατά της Ιταλίας 

E-0744/05 

Mario Borghezio Χορήγηση διπλωµατικού διαβατηρίου σε Ιµάµη φίλο 
των τροµοκρατών εκ µέρους της Σενεγάλης 

E-0745/05 

Mario Borghezio Χορήγηση διπλωµατικού διαβατηρίου σε Ιµάµη φίλο 
των τροµοκρατών εκ µέρους της Σενεγάλης 

E-0746/05 

Bart Staes Κρατική ενίσχυση για πυρηνικό σταθµό EPR του 
οµίλου TVO στη Φινλανδία 

E-0747/05 

Albert Maat και Bastiaan Belder Χριστιανοί στερήθηκαν τη δυνατότητα ψηφοφορίας 
στις εκλογές στο Ιράκ 

E-0748/05 

Willy Meyer Pleite Σχέδιο κατασκευής µονάδας παραγωγής αιολικής 
ενέργειας στην Επαρχία Comtat (Αυτόνοµη Κοινότητα 
της Βαλένθια - Ισπανία) 

E-0749/05 

Hiltrud Breyer ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την απάντηση του κ. 
Verheugen στη γραπτή ερώτηση P-3218/04 

E-0750/05 

Françoise Grossetête ∆ερµοκαλλυντικά / µονοπώλιο στη Σουηδία E-0751/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Kathalijne Buitenweg και Monica 
Frassoni 

Επίσηµη δήλωση του Γραφείου των Ηνωµένων Εθνών 
για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την πρόληψη του 
εγκλήµατος (UNODC) κατά της µείωσης της βλάβης 

E-0752/05 

Kathalijne Buitenweg και Monica 
Frassoni 

Επίσηµη δήλωση του Γραφείου των Ηνωµένων Εθνών 
για την Καταπολέµηση των Ναρκωτικών και του 
Εγκλήµατος (UNODC) κατά της µείωσης της βλάβης 

E-0753/05 

Paul van Buitenen Σύγκρουση συµφερόντων E-0754/05 

Paul van Buitenen Το χάρισµα της πανταχού παρουσίας E-0755/05 

Brice Hortefeux Καρδιαγγειακές παθήσεις E-0756/05 

Luca Romagnoli Εξακρίβωση της δυνατότητας της Τράπεζας Ιταλίας να 
ασκεί καθήκοντα ελέγχου και διασφάλισης των 
πολιτών 

E-0757/05 

Luca Romagnoli Εξακρίβωση του εάν η Τράπεζα της Ιταλίας πρέπει να 
θεωρηθεί µυστική και αντισυνταγµατική εταιρεία 

E-0758/05 

Cristiana Muscardini και άλλοι ∆ραστηριότητα ανάκτησης και ανακύκλωσης των 
πλαστικών απορριµµάτων 

E-0759/05 

Luca Romagnoli Καζίνο Campione d' Italia E-0760/05 

Jörg Leichtfried Συντονισµός διακοπών σε ευρωπαϊκή κλίµακα P-0761/05 

Konstantinos Hatzidakis Ελληνικό τυρί "Φέτα" E-0762/05 

Georgios Karatzaferis Επιλογή δηµοσίων λειτουργών στην Ελλάδα µέσω 
προσωπικής συνέντευξης 

E-0763/05 

Dimitrios Papadimoulis Προβλήµατα στον κλάδο της βιοµηχανικής τοµάτας E-0764/05 

Dimitrios Papadimoulis Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. στο ∆ήµο ∆ωδώνης στην 
Ελλάδα 

E-0765/05 

Paul van Buitenen Σχέδιο σύστασης του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή 
σχετικά µε τον κ. Hans-Martin Tillack 

E-0766/05 

Glenys Kinnock Εισαγωγές στην ΕΕ από τη Βιρµανία E-0767/05 

Francesco Speroni Απόφαση της Επιτροπής 2004/595/ΕΚ σχετικά µε την 
καθιέρωση πρότυπου πιστοποιητικού υγείας σκύλων, 
γάτων και κουναβιών για την εισαγωγή τους για 
εµπορικούς σκοπούς στην Κοινότητα 

E-0768/05 

Renato Brunetta Περιορισµός της διαµετακόµισης κατά µήκος του 
άξονα του Μπρένερο 

E-0769/05 

Richard Seeber Νόθευση του ανταγωνισµού και δυσµενείς διακρίσεις 
κατά τους ελέγχους εξ αποστάσεως εκ µέρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

P-0770/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Nicola Zingaretti Τήρηση της οδηγίας σχετικά µε τα ανώτατα όρια 
εκποµπών για ορισµένους ατµοσφαιρικούς ρύπους 

P-0771/05 

Christoph Konrad Συστηµατική παραβίαση της συµφωνίας του Σένγκεν 
από τη γερµανική οµοσπονδιακή κυβέρνηση 

E-0772/05 

Christoph Konrad Συστηµατική παραβίαση της συµφωνίας του Σένγκεν 
από τη γερµανική οµοσπονδιακή κυβέρνηση 

E-0773/05 

Nigel Farage Φιλοξενία E-0774/05 

Nigel Farage Φιλοξενία E-0775/05 

Nigel Farage Φιλοξενία E-0776/05 

Nigel Farage Φιλοξενία E-0777/05 

Nigel Farage Φιλοξενία E-0778/05 

Nigel Farage Φιλοξενία E-0779/05 

Nigel Farage Φιλοξενία E-0780/05 

Nigel Farage Φιλοξενία E-0781/05 

Nigel Farage Φιλοξενία E-0782/05 

Nigel Farage Φιλοξενία E-0783/05 

Nigel Farage Φιλοξενία E-0784/05 

Nigel Farage Φιλοξενία E-0785/05 

Nigel Farage Φιλοξενία E-0786/05 

Nigel Farage Φιλοξενία E-0787/05 

Nigel Farage Φιλοξενία E-0788/05 

Nigel Farage Φιλοξενία E-0789/05 

Nigel Farage Φιλοξενία E-0790/05 

Nigel Farage Φιλοξενία E-0791/05 

Nigel Farage Φιλοξενία E-0792/05 

Nigel Farage Φιλοξενία E-0793/05 

Nigel Farage Φιλοξενία E-0794/05 

Nigel Farage Φιλοξενία E-0795/05 

Nigel Farage Φιλοξενία E-0796/05 

Nigel Farage Φιλοξενία E-0797/05 

Nigel Farage Φιλοξενία E-0798/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Sophia in 't Veld Παγκόσµια Οργάνωση για την προστασία των 
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας (WIPO) 

E-0799/05 

Eoin Ryan Ανταγωνιστικότητα και κρατική βοήθεια στην 
ευρωπαϊκή κινηµατογραφική βιοµηχανία 

E-0800/05 

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

E-0801/05 

Frederika Brepoels Ορθή εφαρµογή του προτύπου 3166 του ∆ιεθνούς 
Οργανισµού Τυποποίησης (ISO) 

E-0802/05 

Erik Meijer Η άνω των δέκα ετών διακοπή συνεργασίας εκ µέρους 
οργάνων της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας, όσον αφορά 
τη διερεύνηση υποθέσεων εξαφάνισης ατόµων κατά 
την περίοδο του πολέµου ανεξαρτησίας 

E-0803/05 

Cristiana Muscardini Για έναν ελεύθερο Λίβανο P-0804/05 

Alessandro Battilocchio Αναδιάρθρωση της επιχείρησης  ABB Energy 
Automation στην Ariccia (Ρώµη) 

P-0805/05 

Jan Zahradil Νοµικές επιπλοκές από τυχόν απόρριψη της Συνθήκης 
για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συντάγµατος εκ µέρους 
ενός ή περισσοτέρων κρατών µελών 

E-0806/05 

Christa Prets Οδηγία για την εφαρµογή της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε 
αγαθά  και υπηρεσίες και την παροχή αυτών - Άρθρο 
16,  Εκθέσεις 

E-0807/05 

Chris Davies Κόκα Κόλα E-0808/05 

Jules Maaten Παγκόσµια καταχώριση γέννησης E-0809/05 

Mario Borghezio Παράνοµος αποκλεισµός της ιταλικής γλώσσας από τις 
συνεντεύξεις τύπου των ευρωπαίων επιτρόπων 

E-0810/05 

Mario Borghezio Παράνοµος αποκλεισµός της ιταλικής γλώσσας από τις 
συνεντεύξεις τύπου των ευρωπαίων επιτρόπων 

E-0811/05 

Cristiana Muscardini Ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο E-0812/05 

Amalia Sartori Προστασία της ιταλικής γκράπα E-0813/05 

Giovanni Pittella Χώρος απόθεσης Στερεών Αστικών Απορριµµάτων 
(ΣΑΑ) στο Vieste 

E-0814/05 

Luciana Sbarbati Εισαγωγές από την Κίνα στον τοµέα του υποδήµατος E-0815/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Erik Meijer και Kartika Liotard "Global dimming". σωµατίδια τα οποία, σε παγκόσµιο 
επίπεδο, παρεµποδίζουν το ηλιακό φως και 
περιορίζουν τη δυνατότητα δηµιουργίας νεφών, µε 
ενδεχόµενη συνέπεια την απερήµωση µεγάλων 
τµηµάτων της γης 

E-0816/05 

Paul Rübig Τέλη της υπηρεσίας EASA E-0817/05 

Paul Rübig Τέλη της υπηρεσίας EASA E-0818/05 

Manolis Mavrommatis Περικοπή της διανοµής Τύπου από την Επιτροπή E-0819/05 

Georgios Karatzaferis Καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος στην 
Κέρκυρα και αδιαφορία των ελληνικών αρχών 

E-0820/05 

Jim Higgins ∆υνατότητα ανίχνευσης γενετικά τροποποιηµένων 
συστατικών σε ζωοτροφές 

E-0821/05 

Harlem Désir Αναδιάρθρωση της εταιρείας Alstom Power Boilers P-0822/05 

Francesco Speroni Προσδιορισµός του δικαιούχου του δικαιώµατος 
ενίσχυσης που προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003 σε περίπτωση σύµβασης κτηνοληψίας 

P-0823/05 

Bogdan Klich ∆ιοικητικά εµπόδια που παρεµβάλλονται από 
ορισµένα κράτη µέλη στην εγκατάσταση επιχειρήσεων 
και στην παροχή υπηρεσιών από φορείς άλλων κρατών 
µελών 

P-0824/05 

Ria Oomen-Ruijten και Karl von 
Wogau 

Υποχρεωτική ασφάλιση ασθενείας των φοιτητών που 
διαµένουν στη Γερµανία και σπουδάζουν σε άλλο 
κράτος µέλος 

E-0825/05 

Karl von Wogau Επιπτώσεις της άνευ πταίσµατος ευθύνης στον τοµέα 
των ιατρικών συσκευών 

E-0826/05 

Georgios Karatzaferis Κινδυνεύει το εθνικό πάρκο Σχινιά στην Ελλάδα E-0827/05 

Georgios Karatzaferis Εφαρµογή του Γ' ΚΠΣ στην Ελλάδα E-0828/05 

Christopher Heaton-Harris Προϋπολογισµός της ΕΕ E-0829/05 

Christopher Heaton-Harris Προϋπολογισµός της ΕΕ E-0830/05 

James Allister Μη δαπανηθέντα ποσά του προϋπολογισµού E-0831/05 

James Allister Οδηγία ΕΚ περί συσκευασιών E-0832/05 

James Allister Φαρικά τέλη E-0833/05 

Roger Helmer Χρηµατοδότηση για την πληροφόρηση σχετικά µε το 
Σύνταγµα 

E-0834/05 

Mary McDonald Υπόγεια εγκατάσταση γραµµών ηλεκτρικού ρεύµατος E-0835/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Antoine Duquesne Eξέλιξη της παγκόσµιας παραγωγής πετρελαίου και 
φυσικού αερίου 

E-0836/05 

Luisa Morgantini, Giovanni Fava 
και Giusto Catania 

Πρόγραµµα Euromed-Νεολαία E-0837/05 

Francesco Speroni Αναγνώριση του δικαιούχου "δικαιώµατος ενίσχυσης" 
βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 σχετικά 
µε τις συµβάσεις µίσθωσης ζώων 

E-0838/05 

 Ακυρωθείσα ερώτηση P-0839/05 

Bart Staes ∆ασµός αντιντάµπιγκ και εισαγωγές ποδηλάτων από 
την Κίνα 

P-0840/05 

Mogens Camre Συνέπειες µιας τουρκικής στρατιωτικής επέµβασης 
στο Ιράκ 

E-0841/05 

Mogens Camre Αναστολή των διαπραγµατεύσεων για την 
προσχώρηση της Τουρκίας 

E-0842/05 

Dimitrios Papadimoulis Μονάδα απορριµµάτων στη Βεργίνα E-0843/05 

Ashley Mote Η Εσθονία και το πρόβληµα ζάχαρης E-0844/05 

Ashley Mote Απόφαση της ΕΚΤ να αυξήσει τα χαρτονοµίσµατα των 
500 ευρώ 

E-0845/05 

Lydia Schenardi Οδηγία "REACH" E-0846/05 

Lydia Schenardi Οδηγία "REACH" E-0847/05 

Antonio De Poli Κατάργηση της ιταλικής γλώσσας από τις καθηµερινές 
γλώσσες εργασίας της Επιτροπής 

E-0848/05 

Philip Claeys Το εµπάργκο όπλων κατά της Κίνας και οι συνέπειες 
για τη συνεργασία µε τις ΗΠΑ 

E-0849/05 

Philip Claeys Εµπάργκο όπλων κατά της Κίνας - όροι E-0850/05 

Erik Meijer και Kartika Liotard Η αντικατάσταση της πρακτικής που συνίσταται σε 
κοπή της ουράς των κατοικίδιων ζώων τα οποία έχουν 
περιέλθει εκ νέου σε άγρια κατάσταση µε µεθόδους 
στείρωσης, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 

E-0851/05 

Bart Staes Stevioside E-0852/05 

Bogdan Golik Αγορά τεστ ανίχνευσης της ΣΕΒ στην Πολωνία E-0853/05 

Jonas Sjöstedt Μεταφορά µονάδας παραγωγής στην Πολωνία E-0854/05 

Marilisa Xenogiannakopoulou 
και Stavros Arnaoutakis 

Εγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την 
Ασφάλεια ∆ικτύων Πληροφορικής (ENISA) στο 
Ηράκλειο της Κρήτης 

E-0855/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Georgios Karatzaferis Εφαρµογή Οδηγίας 98/35/ΕΚ για την εκπαίδευση των 
ναυτικών 

E-0856/05 

Jens-Peter Bonde Νιτρώδες κάλιο και νιτρικό άλας σε κρέας 
βιοδυναµικής παραγωγής 

E-0857/05 

Bart Staes Ενίσχυση για την πυρηνική ενέργεια και για την 
ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

E-0858/05 

Toine Manders Μεθοδολογία και ποιοτική εγγύηση για την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων της κοινοτικής 
νοµοθεσίας στον επιχειρηµατικό τοµέα 

E-0859/05 

James Allister Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες του IRA 

P-0860/05 

John Bowis Ετικέτες στα είδη διατροφής P-0861/05 

Esko Seppänen Εισφορές στο φιλανδικό συνταξιοδοτικό ταµείο της 
Φιλανδίας 

P-0862/05 

Marilisa Xenogiannakopoulou Καταπολέµηση σεξουαλικού τουρισµού στις 
αναπτυσσόµενες χώρες 

E-0863/05 

Catherine Stihler Απάντηση στο νέο ξέσπασµα της γρίπης των ορνίθων E-0864/05 

Catherine Stihler Απάντηση στο νέο ξέσπασµα της γρίπης των ορνίθων E-0865/05 

James Allister Ευρωπαϊκή µουσική βιοµηχανία - Οδηγία 2004/48/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου σχετικά µε την επιβολή 
των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 

E-0866/05 

James Allister Ανάπτυξη της µουσικής στο ∆ιαδίκτυο και της 
ψηφιακής διανοµής 

E-0867/05 

James Allister Στρατηγικές για την καταπολέµηση της πειρατείας E-0868/05 

James Allister Συντελεστής ΦΠΑ σε πολιτιστικά προϊόντα E-0869/05 

Péter Olajos Παρακολούθηση της οστεοπόρωσης E-0870/05 

Adriana Poli Bortone Ανταγωνισµός στην αγορά φαρµάκων E-0871/05 

Philip Claeys Νοµιµοποίηση της κατάστασης παρανόµων 
µεταναστών - "σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης 

E-0872/05 

David Martin Απασχόληση ναυτικών της ΕΕ σε θάλασσες της 
Αυστραλίας και του Καναδά 

E-0873/05 

Bart Staes Στρατιωτική επέµβαση στο Zumsoj (Τσετσενία) E-0874/05 

Bart Staes Στρατιωτική επέµβαση στο Zumsoj (Τσετσενία) E-0875/05 

Adriana Poli Bortone Πιστώσεις MEDA 2005 - Σύλλογοι που εδρεύουν στον 
ευρωµεσογειακό χώρο 

E-0876/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Antonio De Poli 1η Ιανουαρίου 2005: απελευθέρωση των εισαγωγικών 
ποσοστώσεων στον κλωστοϋφαντουργικό τοµέα: τι 
προβλέπεται ως εγγύηση για τα ιταλικά και ευρωπαϊκά 
προϊόντα; 

E-0877/05 

Avril Doyle Νύξεις από βελόνα σύριγγας E-0878/05 

Erik Meijer Καθορισµός διατάξεων παρέκκλισης για την ΕΕ και τα 
κράτη µέλη της 

E-0879/05 

Ilda Figueiredo H κατάσταση της επιχείρησης Tovartex - Ovar 
(Πορτογαλία) 

E-0880/05 

Hans-Peter Martin Προνόµια για Ευρωβουλευτές P-0881/05 

Diana Wallis Οδηγία 2003/8/ΕΚ του Συµβουλίου για βελτίωση της 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών 
διαφορών µέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών 
κανόνων σχετικά µε το ευεργέτηµα πενίας στις 
διαφορές αυτές 

P-0882/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Εµπόδια στις εµπορικές συναλλαγές µε τη Χιλή P-0883/05 

Andreas Mölzer Επιπτώσεις της έκδοσης θεωρήσεων από τη γερµανική 
πρεσβεία στο Κίεβο για την ΕΕ 

P-0884/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ναυτική ασφάλεια: τόποι καταφυγής πλοίων E-0885/05 

Dimitrios Papadimoulis Επικίνδυνες χηµικές ουσίες στα αρώµατα E-0886/05 

Katerina Batzeli Προώθηση των οπωροκηπευτικών E-0887/05 

Michl Ebner Οι ∆ολοµίτες ως παγκόσµια πολιτιστική κληρονοµιά E-0888/05 

Michl Ebner Μελάνια διαλύτου στον τοµέα της µεταξοτυπίας και 
της ψηφιακής εκτύπωσης 

E-0889/05 

Michl Ebner Έλεγχος των οριακών τιµών εκποµπών στα νέα κράτη 
µέλη 

E-0890/05 

Michl Ebner Έλεγχος των οριακών τιµών εκποµπής E-0891/05 

Katerina Batzeli Αναγνώριση κοινοτικών πιστοποιητικών φυτοϋγείας E-0892/05 

Joseph Muscat Οµόλογα του δηµοσίου της Αργεντινής E-0893/05 

Joseph Muscat Οµόλογα δηµοσίου της Αργεντινής E-0894/05 

Erik Meijer και Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Η χρηµατοδότηση της εθελοντικής επιστροφής και 
επανεγκατάστασης πρώην αγροτών οι οποίοι, αφού 
εγκατέλειψαν την πρώτη δραστηριότητά τους, δεν 
µπόρεσαν επιτύχουν στις πόλεις της Κεντρικής 
Ευρώπης 

E-0895/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Ewa Hedkvist Petersen Το µεγαλύτερο µήκος των αρθρωτών φορτηγών 
αυτοκινήτων προωθεί την οδική ασφάλεια και το 
περιβάλλον 

E-0896/05 

Monica Frassoni Καταρροϊκός πυρετός των προβάτων (blue tongue) P-0897/05 

Mathieu Grosch Εισαγωγή ψηφιακού ταχογράφου E-0898/05 

Dimitrios Papadimoulis ∆ιά βίου εκπαίδευση στην Ελλάδα E-0899/05 

Dimitrios Papadimoulis Ασφάλεια της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου στην Ελλάδα E-0900/05 

Christopher Huhne Φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων στις 
Αγγλονορµανδικές Νήσους (Μάγχη) 

E-0901/05 

Marianne Thyssen Η διαπίστευση δηµοσιογράφων στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 

E-0902/05 

Carlos Carnero González Το γλωσσικό καθεστώς που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στην αίθουσα τύπου 

P-0903/05 

Stavros Lambrinidis ∆ιορισµός νέου ∆ιευθυντή για το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας 

P-0904/05 

Richard Seeber Περισσότερα χρήµατα για την επιστηµονική έρευνα 
σχετικά µε την ταχεία ανίχνευση του µικροβίου της 
λύσσας 

E-0905/05 

Herbert Bösch Απόσπαση πρώην διευθυντού της Eurostat προς 
συµφέρον της υπηρεσίας 

E-0906/05 

Dirk Sterckx Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της 
πληροφόρησης σχετικά µε τη νεφρική ανεπάρκεια 
καθώς και τη διάγνωση και αντιµετώπιση της 

E-0907/05 

Charles Tannock, Jana 
Hybášková και Jas Gawronski 

Τηλεόραση της Al-Manar Hizbullah E-0908/05 

Charles Tannock, Jana 
Hybášková και Jas Gawronski 

Τηλεόραση της Al-Manar: Hizbullah E-0909/05 

Christopher Heaton-Harris Ετήσιες άδειες ασθενείας των µελών του προσωπικού 
της Επιτροπής 

E-0910/05 

Mario Borghezio Προστασία του ανεξάρτητου καναλιού NTDTV από 
τις πιέσεις της Κυβέρνησης της Κίνας 

E-0911/05 

Mario Borghezio Προστασία του ανεξάρτητου καναλιού NTDTV από 
τις πιέσεις της Κυβέρνησης της Κίνας 

E-0912/05 

Cristiana Muscardini Προστασία της ιταλικής γλώσσας E-0913/05 

Cristiana Muscardini Προστασία της ιταλικής γλώσσας E-0914/05 

Cristiana Muscardini Γλώσσες εργασίας E-0915/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Dimitrios Papadimoulis Βιολογικός καθαρισµός Ψυττάλειας P-0916/05 

Satu Hassi Ερµηνεία του άρθρου 6, παρ. 3. της οδηγίας περί 
οικοτόπων 

P-0917/05 

Christoph Konrad Συµβατότητα του γερµανικού συστήµατος petcycle µε 
τις οδηγίες της ΕΕ 

E-0918/05 

Dimitrios Papadimoulis Παραβίαση της οδηγίας 92/43 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων 

E-0919/05 

Dimitrios Papadimoulis Παραβίαση της οδηγίας για την πρόσβαση του κοινού 
σε περιβαλλοντικές πληροφορίες 

E-0920/05 

Thomas Wise Σύµβαση παροχής υπηρεσιών (τηλεόραση) E-0921/05 

Mario Mauro Χρήση της ιταλικής γλώσσας στις συνεδριάσεις 
εργασίας των οργάνων της ΕΕ 

E-0922/05 

Dirk Sterckx Έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 2002/39 
για την εσωτερική αγορά των ταχυδροµικών 
υπηρεσιών 

E-0923/05 

Satu Hassi Ελάχιστες απαιτήσεις για τη διασφάλιση γυναικών και 
ανδρών στους δηµόσιους φορείς 

E-0924/05 

Thomas Ulmer Έλλειψη νερού στην Μποτσουάνα P-0925/05 

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

P-0926/05 

Gerardo Galeote Quecedo ∆ιακρίσεις ως προς τη χρήση των επίσηµων γλωσσών P-0927/05 

Glyn Ford Περίπτωση θανατικής ποινής στο Ιράν P-0928/05 

Roberta Angelilli Αναστολή του υποχρεωτικού εµβολιασµού κατά της 
νόσου της "Μπλε Γλώσσας" 

P-0929/05 

Ignasi Guardans Cambó Η ενδοµητρίωση E-0930/05 

Mathieu Grosch Ενδοµεταφορές - Κανονισµός (ΕΟΚ) αρ. 3118/1993 E-0931/05 

Graham Watson Στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων πολιτών της ΕΕ E-0932/05 

Thierry Cornillet Εµβολιασµός των παιδιών στις χώρες AKE E-0933/05 

Camiel Eurlings Η θέση των χριστιανών στο Ιράκ P-0934/05 

Markus Pieper Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική E-0935/05 

Mary McDonald Παιδική µέριµνα E-0936/05 

Roberta Angelilli Χρηµατοδότηση για την παραγωγή υλικών για 
συσκευασίες τροφίµων 

E-0937/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Camiel Eurlings Εγγεγραµµένοι βιρµανοί µετανάστες στην Ταϊλάνδη 
που έχουν πληγεί από το τσουνάµι 

E-0938/05 

Giusto Catania Λειτουργία της πρώτης ιταλικής ιδιωτικής φυλακής 
για τοξικοµανείς σε συνεργασία µε την Κοινότητα του 
Σαν Πατρινιάνο 

P-0939/05 

Claude Moraes Ουσιαστικά αποτελέσµατα της επίσκεψης του 
Πρωθυπουργού του Πακιστάν 

P-0940/05 

Johan Van Hecke Προστατευτικά µέτρα της Γαλλίας µε την επιβολή 
φόρων σε οινοπνευµατούχα ποτά των οποίων η 
περιεκτικότητα σε ζάχαρη υπερβαίνει τα 35 γραµµάρια 

P-0941/05 

Antolín Sánchez Presedo ∆ιεθνείς υιοθεσίες παιδιών από τη Ρουµανία E-0942/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Οικονοµική ενίσχυση σε µεικτές εταιρείες αλιέων E-0943/05 

Hiltrud Breyer Παραβίαση της οδηγίας πλαίσιο της ΕΕ για την 
εκτίµηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα 
του περιβάλλοντος (96/62/ΕΚ) από την πόλη του 
Κάσελ 

E-0944/05 

Manolis Mavrommatis Μέριµνα για την ασθένεια της σκλήρυνσης κατά 
πλάκας 

E-0945/05 

Claude Moraes Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέµηση των 
ναρκωτικών 

E-0946/05 

Paul van Buitenen Πρόσληψη διευθυντή για το Ίδρυµα του ∆ουβλίνου E-0947/05 

Antoine Duquesne Μέθοδοι τροποποίησης της βλαστικής γενετικής 
ταυτότητας του ανθρώπινου όντος 

P-0948/05 

Antolín Sánchez Presedo Κατάλληλη σήµανση κατά την είσοδο και έξοδο 
οχηµάτων από γκαράζ και άλλους παρόµοιους χώρους 
στάθµευσης 

E-0949/05 

José García-Margallo y Marfil Εκτροπή του Έβρου E-0950/05 

Dimitrios Papadimoulis Προγράµµατα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες στο Β' 
ΚΠΣ 

E-0951/05 

Glyn Ford Βόρεια Κορέα και εµπλουτισµός ουρανίου E-0952/05 

László Surján Αξιοποίηση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και Ταµείων 
Συνοχής από τα 10 νέα κράτη µέλη έως τις 31 
∆εκεµβρίου 2004 

P-0953/05 

Toine Manders Απαγόρευση του καπνίσµατος στον ευρωπαϊκό τοµέα 
ξενοδοχείων, εστιατορίων και καφενείων 

P-0954/05 

Richard Ashworth REACH P-0955/05 

Antolín Sánchez Presedo Κρίση στον τοµέα της ναυπηγικής στην Ευρώπη E-0956/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Antolín Sánchez Presedo και 
Javier Moreno Sánchez 

Πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά µε την 
εφαρµογή ενός συστήµατος γενικευµένων 
δασµολογικών προτιµήσεων 

E-0957/05 

David Hammerstein Mintz Επιπτώσεις του σχεδίου "Residencial Golf Fontanars" 
στον ΤΚΣ αριθ. 62 

E-0958/05 

Salvador Garriga Polledo Παγκόσµιο Έτος Μικροπιστώσεων E-0959/05 

Salvador Garriga Polledo Η ευρωπαϊκή µαχαιροποιία συνασπίζεται κατά των 
ασιατικών αποµιµήσεων 

E-0960/05 

Salvador Garriga Polledo Φορολογικές κρατήσεις για επενδύσεις σε Ε&Α E-0961/05 

Hynek Fajmon Περιορισµός της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εµπορευµάτων µετά την καθιέρωση ηλεκτρονικών 
διοδίων στη Γερµανία 

E-0962/05 

Konstantinos Hatzidakis Παραβίαση δικαιωµάτων ελληνικής µειονότητας στην 
Αλβανία 

E-0963/05 

Georgios Karatzaferis Περικοπή κονδυλίων από το ΙΝΤΕRRΕG ΙΙΙ για την 
Ελλάδα 

E-0964/05 

Georgios Karatzaferis Ίση µεταχείριση Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) κατά 
τις διαδικασίες επιλογής δηµοσίων υπαλλήλων στην 
Ελλάδα 

E-0965/05 

Panagiotis Beglitis ∆ικαίωµα ελεύθερης έκφρασης στην Τουρκία E-0966/05 

Paul van Buitenen Πρόβληµα στο Ελεγκτικό Συνέδριο E-0967/05 

Theresa Villiers Κοινοτική χρηµατοδότηση για προγράµµατα που 
αφορούν άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

E-0968/05 

Glyn Ford Πρόσκληση της Επιτροπής στην Ισηµερινή Γουινέα E-0969/05 

Glyn Ford Ταξίδια εντός της ΕΕ E-0970/05 

Alyn Smith Οδηγία της ΕΕ για την ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται από ανανεώσιµες πηγές 

E-0971/05 

Brice Hortefeux Mη τήρηση του κανονισµού 1400/2002 που προβλέπει 
την απαλλαγή κατά κατηγορία οχηµάτων 

E-0972/05 

Bernard Poignant ∆ιαφορά ενώπιον του ΠOE σχετικά µε την κατάταξη 
των πουλερικών σε άλµη στη συνδυασµένη 
ονοµατολογία 

E-0973/05 

Brice Hortefeux Ρήτρες διαφύλαξης υπέρ του τοµέα 
κλωστοϋφαντουργίας και ειδών ένδυσης 

E-0974/05 

Mario Borghezio ∆ιώξεις κατά των χριστιανών ιεραποστόλων στην 
Τουρκία 

E-0975/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Willy Meyer Pleite Σχέδια για υγειονοµική ταφή στην πόλη Cervera της 
περιοχής Castellón (Ισπανία). 

E-0976/05 

Bart Staes και Jillian Evans Αποτεφρωτής απορριµµάτων του Reggio Emilia E-0977/05 

Glenys Kinnock Φυλάκιση βουλευτών στην Ερυθραία E-0978/05 

Piia-Noora Kauppi Στρέβλωση από τη χρήση νέων προτύπων στις 
δηµόσιες συµβάσεις προµήθειας προϊόντων ξυλείας 
στο Ηνωµένο Βασίλειο 

E-0979/05 

Alfredo Antoniozzi Βελτιωµένος συντονισµός και προσοχή όσον αφορά 
την οργάνωση του τουρισµού στα κράτη µέλη 

E-0980/05 

Roberta Angelilli Αναγνώριση του συνδρόµου Asperger ως διαταραχή 
διαφορετική από αυτήν του αυτισµού 

E-0981/05 

Paulo Casaca ∆ιώξεις ιρανών πολιτών λόγω δηλώσεων αντίθετων 
προς το καθεστώς 

P-0982/05 

Dimitrios Papadimoulis Λειτουργία παράνοµων λατοµείων στην Ελλάδα E-0983/05 

Caroline Jackson Γνώµη της επιστηµονικής επιτροπής για την 
τοξικότητα, την οικοτοξικότητα και το περιβάλλον 
(SCTEE) σχετικά µε τη µελέτη των επιπτώσεων στην 
υγεία και στο περιβάλλον του τριβουτυλοκασσίτερου 
(TBT) και άλλων οργανοκασσιτερικών ενώσεων 

E-0984/05 

Jan Mulder και Willem Schuth Μηδενική ανοχή όσον αφορά την παρουσία 
θραυσµάτων οστών στις ζωοτροφές 

E-0985/05 

Paulo Casaca Επιβλαβή δοχεία E-0986/05 

María Salinas García Χρονοδιάγραµµα για την µεταρρύθµιση της ΚΟΑ 
οπωροκηπευτικών 

P-0987/05 

Georgios Karatzaferis Ρύπανση στον Κηφισό ποταµό στην Αθήνα E-0988/05 

Mario Borghezio ∆ιακρίσεις εις βάρος των ιταλόφωνων από τα 
ευρωπαϊκά σχολεία 

E-0989/05 

José Ribeiro e Castro Κούβα - Μηνιαίες συνεδριάσεις µε την αντιπολίτευση E-0990/05 

José Ribeiro e Castro Κούβα - Απαγόρευση συµβάσεων µε ξένους E-0991/05 

Proinsias De Rossa Επιβολή φόρου για το υγραέριο (LPG), το φυσικό 
αέριο και το µεθάνιο που χρησιµοποιούνται ως 
καύσιµα στην Ιρλανδία 

E-0992/05 

Proinsias De Rossa Εφαρµογή φόρου επί της αµόλυβδης βενζίνης στην 
Ιρλανδία 

E-0993/05 

Proinsias De Rossa Φόρος επί του ντίζελ µε χαµηλή περιεκτικότητα σε 
θείο 

E-0994/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Proinsias De Rossa Επιβολή φόρου για την παραγωγή αλουµίνας στην 
περιφέρεια Shannon 

E-0995/05 

Proinsias De Rossa Φορολόγηση των χρησιµοποιηµένων πετρελαιοειδών E-0996/05 

Proinsias De Rossa Επιβολή φόρου επί των καυσίµων στις τοπικές 
δηµόσιες συγκοινωνίες στην Ιρλανδία 

E-0997/05 

Proinsias De Rossa Ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιµα για 
µηχανοκίνητα οχήµατα που χρησιµοποιούνται από 
άτοµα µε αναπηρίες 

E-0998/05 

Proinsias De Rossa Φορολογία για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής E-0999/05 

Proinsias De Rossa Φορολόγηση της αεροπλοΐας E-1000/05 

Proinsias De Rossa Εφαρµογή της οδηγίας 2003/96/ΕΚ E-1001/05 

Proinsias De Rossa Στήριξη της Επιτροπής για την ανάπτυξη 
πρωτοβουλίας Aalborg+10 από τις µεγαλουπόλεις και 
τις πόλεις 

E-1002/05 

Proinsias De Rossa ∆ιάδοση των αποτελεσµάτων της έρευνας που αφορά 
τις αστικές περιοχές 

E-1003/05 

Proinsias De Rossa Κοινοτικό πλαίσιο συνεργασίας για την προαγωγή της 
αειφόρου αστικής ανάπτυξης 

E-1004/05 

Proinsias De Rossa Βοηθώντας τις πόλεις να καθορίσουν στόχους στα 
ζητήµατα αστικού περιβάλλοντος 

E-1005/05 

Proinsias De Rossa Κατευθυντήριες γραµµές προς τις τοπικές αρχές για τη 
διαχείριση της βιοποικιλότητας στις αστικές περιοχές 

E-1006/05 

Proinsias De Rossa Ο ρόλος της Κοινότητας στην ανάπτυξη τοπικών 
πρωτοβουλιών σχετικά µε τα απόβλητα 

E-1007/05 

Proinsias De Rossa Βοηθώντας τις πόλεις να προσαρµοστούν στην αλλαγή 
του κλίµατος 

E-1008/05 

Proinsias De Rossa Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για ζητήµατα 
πολεοδοµικού χαρακτήρα 

E-1009/05 

Proinsias De Rossa Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για χωροταξία 
"υψηλής πυκνότητας και µικτής χρήσης" 

E-1010/05 

Proinsias De Rossa Κοινοτικές πολιτικές κατάρτισης και εκπαίδευσης και 
αειφόρο αστικό περιβάλλον 

E-1011/05 

Proinsias De Rossa Αειφόρος δόµηση E-1012/05 

Proinsias De Rossa ∆είκτες αειφόρων αστικών µεταφορών E-1013/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Proinsias De Rossa Εκπόνηση κατευθύνσεων για την εφαρµογή 
συστηµάτων αειφόρου αστικής διαχείρισης από τις 
τοπικές αρχές 

E-1014/05 

Proinsias De Rossa Η θεµατική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον E-1015/05 

Proinsias De Rossa Σύσταση προς τις τοπικές αρχές σχετικά µε την 
αειφόρο διαχείριση των υδάτων 

E-1016/05 

Proinsias De Rossa Επιπτώσεις οδηγίας για τα ∆ικαιώµατα ∆ηµόσιου 
∆ανεισµού σχετικά µε τις βιβλιοθήκες 

E-1017/05 

Proinsias De Rossa Αναγνώριση τίτλων ιατρικής από την Ισπανία E-1018/05 

Proinsias De Rossa Κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων για µετακινήσεις σε 
άλλη χώρα 

E-1019/05 

Proinsias De Rossa Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα 
καθεστώς Μετατροπής σύµφωνα µε τις προτάσεις της 
για το Καθεστώς του τοµέα της ζάχαρης 

E-1020/05 

Proinsias De Rossa Απαντήσεις των κρατών µελών στις προτάσεις της 
Επιτροπής σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του 
καθεστώτος της ζάχαρης 

E-1021/05 

Proinsias De Rossa Έλεγχος παράνοµων µεταφορών αποβλήτων εκτός της 
Ιρλανδίας 

E-1022/05 

Proinsias De Rossa Συµµόρφωση µε τη σύµβαση 182 της ∆ΟΕ σχετικά µε 
την παιδική εργασία 

E-1023/05 

Proinsias De Rossa Υποχρέωση πληροφόρησης και διαβούλευσης των 
επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της ΕΚ 

E-1024/05 

Proinsias De Rossa Καταγγελίες κατά εθνικών αρχών σχετικά µε τη 
συµµόρφωση προς τις κοινοτικές υποχρεώσεις 
ενηµέρωσης και διαβούλευσης σχετικά µε την 
αναδιάρθρωση επιχειρήσεων 

E-1025/05 

Proinsias De Rossa Απασχόληση εσωτερικών άµισθων βοηθών E-1026/05 

Proinsias De Rossa Έκθεση για την εφαρµογή της οδηγίας περί 
υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων του 1999 

E-1027/05 

Proinsias De Rossa ∆ικαίωµα δηµόσιου δανεισµού E-1028/05 

Proinsias De Rossa Πρόταση για σύσταση δύναµης για τη διαχείριση των 
διεθνών κρίσεων 

E-1029/05 

Proinsias De Rossa Κατανοµή των διαρθρωτικών ταµείων και επενδύσεων 
στον τοµέα της υγείας και της υγειονοµικής 
περίθαλψης 

E-1030/05 



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

∆ελτίο 11.04.2005 - EL - PE 356.655 

32 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Proinsias De Rossa ∆ιαρθρωτικά ταµεία και επενδύσεις στον τοµέα της 
υγείας και της υγειονοµικής περίθαλψης 

E-1031/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Γαλικία, περιφέρεια στόχου 1 P-1032/05 

Raül Romeva i Rueda Συµµόρφωση µε αιτήµατα του Κοινοβουλίου όσον 
αφορά τα πυροµαχικά διασποράς 

E-1033/05 

Raül Romeva i Rueda Συµµόρφωση µε αιτήµατα του Κοινοβουλίου όσον 
αφορά τα πυροµαχικά διασποράς 

E-1034/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ισοτιµία πτυχίων ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων E-1035/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ασφάλεια στη θάλασσα: υποχρέωση των πλοίων να 
φέρουν µαύρο κουτί 

E-1036/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna ∆ίκτυο ευρωπαϊκών  "θαλάσσιων αυτοκινητοδρόµων" E-1037/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Κοινοτική χρηµατοδότηση για τον εξωτερικό λιµένα 
της  A Coruña 

E-1038/05 

Ole Christensen Χρήση και επισήµανση καλλυντικών προϊόντων E-1039/05 

Giovanni Pittella Κεραµικές ίνες: ευρήµατα έρευνας για 
µακροπρόθεσµα καρκινογόνα αποτελέσµατα 

E-1040/05 

Philip Claeys Η ∆ιεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας 
εναντίον "σταυροφόρων" 

E-1041/05 

Philip Claeys Καταδίκη γελοιογράφου στην Τουρκία E-1042/05 

Bart Staes Μεταφορά των οδηγιών ΕΠΕ από την Φλάνδρα E-1043/05 

Paulo Casaca Συνταγµατάρχης  Hamid Pourmand E-1044/05 

Georgios Karatzaferis Νόµος για το "Βασικό Μέτοχο" και επίσκεψη 
υψηλόβαθµης κυβερνητικής αντιπροσωπείας στο 
Γενικό ∆/ντή Εσωτερικής Αγοράς κ. Schaub 

E-1045/05 

Bart Staes Προµήθεια όπλων στην Τανζανία E-1046/05 

Bart Staes Προµήθεια όπλων στην Τανζανία E-1047/05 

Bart Staes Συµβάσεις αποκλειστικής διάθεσης µπύρας E-1048/05 

Jacques Toubon Προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών, εκ µέρους 
των κοινοτικών οργάνων 

P-1049/05 

Francesco Speroni Χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας P-1050/05 

Maria Berger Μεταφορά της οδηγίας 2002/92/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης 
∆εκεµβρίου 2002 σχετικά µε την ασφαλιστική 
διαµεσολάβηση στην Αυστρία 

E-1051/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Paul van Buitenen Αντιχριστιανικές δράσεις της τουρκικής ∆ιεύθυνσης 
Θρησκευτικών Υποθέσεων (∆ΘΥ), η οποία υπάγεται 
στην Πρωθυπουργία 

E-1052/05 

Paul van Buitenen Αντικρουόµενες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης 

E-1053/05 

Paul van Buitenen Πιθανοί λόγοι για τις διαφορετικές µαρτυρίες κατά του 
δηµοσιογράφου Hans-Martin Tillack 

E-1054/05 

Paul van Buitenen Αµφισβητήσιµη αξιοπιστία της OLAF στην υπόθεση 
Tillack 

E-1055/05 

Paul van Buitenen Ο ρόλος της Επιτροπής στην υπόθεση Tillack E-1056/05 

José Ribeiro e Castro Kούβα - Eθνική εορτή της Πολωνίας E-1057/05 

José Ribeiro e Castro Kούβα - Eθνική εορτή των Κάτω Χωρών E-1058/05 

Richard Seeber Μέτρα βελτίωσης της ποιότητας του αέρα στην 
κοιλάδα του Inn στο Τιρόλο 

P-1059/05 

Ulrich Stockmann ∆απάνες για την κατασκευή αυτοκινητοδρόµων P-1060/05 

Raül Romeva i Rueda Τροποποίηση της Οδηγίας 94/45/ΕΚ E-1061/05 

Mogens Camre Συνέπειες της βίαιης επέµβασης της τουρκικής 
αστυνοµίας 

E-1062/05 

Mogens Camre ∆ικαιώµατα της γυναίκας στην Τουρκία E-1063/05 

Dimitrios Papadimoulis Απάτη σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισµού E-1064/05 

Dimitrios Papadimoulis Παραβίαση Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ περί ίσης 
µεταχείρισης γυναικών στην απασχόληση 

E-1065/05 

Dimitrios Papadimoulis Aναλογία εξαρτώµενου πληθυσµού προς οικονοµικά 
ενεργό πληθυσµό 

E-1066/05 

Georgios Karatzaferis Καταγγελίες ελλήνων πολιτών κατά παραθεριστικών 
συνεταιρισµών στην Ελλάδα 

E-1067/05 

Georgios Karatzaferis Περικοπή του 5% από το Γ' ΚΠΣ µε ελληνική 
πρωτοβουλία 

E-1068/05 

Georgios Karatzaferis ∆ιορισµός τούρκων υπαλλήλων στα Κοινοτικά 
Οργανα 

E-1069/05 

Georgios Karatzaferis ∆ιασφάλιση διαφανούς λειτουργίας Ανεξάρτητων 
∆ιοικητικών Αρχών (Α∆Α) 

E-1070/05 

Graham Watson Συµµόρφωση των κρατών µελών µε αποφάσεις του 
∆ΕΚ 

E-1071/05 

Hélène Goudin Εξαγωγικές επιδοτήσεις για µεταφορές ζώων E-1072/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Ashley Mote Ασφάλεια αεροπορίας P-1073/05 

Gary Titley Πώληση εισιτηρίων για τους αγώνες του Παγκόσµιου 
Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου 

P-1074/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ευρωπαϊκή δύναµη άµεσης επέµβασης E-1075/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Επιχορηγήσεις σε αεροπορικές εταιρείες E-1076/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Σχέσεις µεταξύ ΕΕ-ΠΟΕ E-1077/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Το άνοιγµα των παγκόσµιων αγορών E-1078/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Εµπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας E-1079/05 

Maria Berger Υγεία και προστασία των ζώων - Ευρωπαϊκό 
∆ιαβατήριο Ζώων Συντροφιάς 

E-1080/05 

Marco Pannella και Emma 
Bonino 

Επανακαθιέρωση της θανατικής ποινής εκ µέρους του 
Προέδρου της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής (ΕΠΑ) 
Μαχµούτ Αµπάς 

E-1081/05 

Luisa Morgantini και άλλοι Μη σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων πολίτη 
της Ένωσης εκ µέρους των γαλλικών αρχών 

E-1082/05 

Marie-Noëlle Lienemann Βιαιότητες κατά των γυναικών στην Τουρκία P-1083/05 

David Hammerstein Mintz Επιπτώσεις του σχεδίου για αναβάθµιση και επέκταση 
του σταθµού σκι του Φορµιγάλ 

P-1084/05 

José Ribeiro e Castro Πάνες βρεφών µε µειωµένο ΦΠΑ - Η περίπτωση της 
Πορτογαλίας 

P-1085/05 

Hiltrud Breyer Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον 
περιορισµό ή την µείωση της περιεκτικότητας 
διοξινών και παρόµοιων µε διοξίνες PCB στην 
τροφική αλυσίδα 

E-1086/05 

Erik Meijer ∆ιπλοί και ειδικοί τελωνειακοί έλεγχοι στην 
κυκλοφορία προσώπων στα σύνορα της Σλοβενίας µε 
γειτονικά κράτη µέλη της ΕΕ 

E-1087/05 

José García-Margallo y Marfil Ο τοµέας επίπλων στην Ευρώπη: επιπτώσεις του 
προγράµµατος REACH 

E-1088/05 

José García-Margallo y Marfil Ο τοµέας επίπλων στην Ευρώπη: εµπορικό έλλειµµα 
και απώλεια ανταγωνιστικότητας 

E-1089/05 

José García-Margallo y Marfil Ο τοµέας επίπλων στην Ευρώπη: η εσωτερική αγορά E-1090/05 

José García-Margallo y Marfil Προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον 
τοµέα επίπλων στην Ευρώπη 

E-1091/05 

Evangelia Tzampazi Συνθήκες εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή στην 
Ελλάδα 

E-1092/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Dimitrios Papadimoulis Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στην Ελλάδα E-1093/05 

Christopher Huhne Μη κυβερνητικές οργανώσεις E-1094/05 

Christopher Huhne Κρατικές ενισχύσεις E-1095/05 

Simon Coveney To επάγγελµα του συµβούλου διαβίωσης E-1096/05 

Robert Goebbels Απελευθέρωση του τοµέα των τυχερών παιχνιδιών E-1097/05 

Margrietus van den Berg Ενίσχυση του στρατού στη Γουατεµάλα E-1098/05 

Erik Meijer Στασιµότητα στο θέµα της χρηµατοδότησης ενός 
γρήγορου και διασυνοριακού σιδηροδροµικού δικτύου 
για τις µεγάλες αποστάσεις και µια προσφορά της 
Ελβετίας για συγχρηµατοδότηση 

E-1099/05 

Paul Rübig Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2009 P-1100/05 

Lorenzo Cesa Απλούστευση των ρυθµιστικών µέσων στην 
ευρωπαϊκή αγορά των τηλεπικοινωνιών 

P-1101/05 

Herbert Bösch Συνεισφορά τρίτων χωρών στον κοινοτικό 
προϋπολογισµό 

E-1102/05 

Hiltrud Breyer και Marie-Hélène 
Aubert 

Οριακές τιµές έκθεσης τροφίµων σε ραδιοϊσότοπα E-1103/05 

Hélène Flautre Η κυβέρνηση της Μάλτας απαγορεύει στους 
µαλτέζους δηµοσιογράφους την πρόσβαση στα κέντρα 
υποδοχής 

E-1104/05 

Jim Higgins Αίτηση για διαρθρωτικές παρεµβάσεις από το 
συµβούλιο της κοµητείας Galway 

E-1105/05 

Christopher Huhne Απαγωγές παιδιών στην ΕΕ E-1106/05 

Christopher Huhne Πωλήσεις γηπέδων από το Υπουργείο Άµυνας E-1107/05 

Robert Goebbels Οι αποστολές ελέγχου της ασφάλειας "Ευρατόµ" E-1108/05 

Erik Meijer Συγκέντρωση σιδηροδροµικών υπηρεσιών σε αστικά 
δίκτυα και σε συνδέσεις υψηλής ταχύτητας µε τον 
µεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο µεταξύ µεγάλων 
πόλεων λόγω της εξαφάνισης πηγών χρηµατοδότησης 

E-1109/05 

José Ribeiro e Castro Αγκόλα - διάσκεψη των δωρητών E-1110/05 

Bernard Poignant Εναρµόνιση των τοξικολογικών δεδοµένων E-1111/05 

Joachim Wuermeling Προσχώρηση χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης στην ζώνη Schengen 

E-1112/05 

Richard Howitt Η αναπηρία στην παροχή έκτακτης βοήθειας E-1113/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Vittorio Agnoletto Τηλεοπτική εκποµπή "Punto e a capo" που µεταδόθηκε 
από τη RAI2 στις 24 Φεβρουαρίου 2005 

P-1114/05 

Philip Claeys Αστυνοµική βία κατά διαδήλωσης γυναικών στην 
Τουρκία 

P-1115/05 

Michl Ebner Αριθµοί για επείγουσες κλήσεις στα νέα κράτη µέλη E-1116/05 

Joseph Muscat Πρόσβαση δηµοσιογράφων E-1117/05 

Joseph Muscat Πρόσβαση δηµοσιογράφων E-1118/05 

Cristiana Muscardini Ανάπτυξη του συστήµατος των Ευρωπαϊκών Σχολείων E-1119/05 

Philip Claeys Η κατάργηση "ανατρεπτικών" ονοµασιών ζώων στην 
Τουρκία 

E-1120/05 

Philip Claeys Η αντίδραση του Ερντογκάν, µετά τη βίαιη καταστολή 
της διαδήλωσης  γυναικών από την αστυνοµία 

E-1121/05 

David Hammerstein Mintz Το µάθηµα της Πληροφορικής στην Ισπανία E-1122/05 

Mario Borghezio Η κινεζική κλωστοϋφαντουργία κατακλύζει τις 
ευρωπαϊκές αγορές: ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύει να 
πάρει η ΕΕ; 

E-1123/05 

Mario Borghezio Η κινεζική κλωστοϋφαντουργία κατακλύζει τις 
ευρωπαϊκές αγορές: ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύει να 
πάρει η ΕΕ; 

E-1124/05 

Koenraad Dillen Η απαγόρευση κουρδικών δηµοτικών τραγουδιών E-1125/05 

 Ακυρωθείσα ερώτηση P-1126/05 

Konrad Szymański Μειωµένο ΦΠΑ για πάνες βρεφών P-1127/05 

Mario Mantovani Πρόγραµµα  παροπλισµού των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων του ΚΚΕρ στην Ίσπρα 

P-1128/05 

Bart Staes Άδεια υλοτοµίας σε οικότοπο P-1129/05 

Hynek Fajmon Το ύψος των µισθών και των συντάξεων των 
υπαλλήλων της ΕΕ 

E-1130/05 

Dimitrios Papadimoulis Λογαριασµός Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

E-1131/05 

Gay Mitchell Γενοκτονία και εθνοτική κάθαρση των θρησκευτικών 
µειονοτήτων στο Μπανγκλαντές 

E-1132/05 

Koenraad Dillen Σχέδια για τη δηµιουργία µιας Ευρώπης-πυρήνα E-1133/05 

Bart Staes Αλιευτικά πλοία για τη Νοτιοανατολική Ασία E-1134/05 

Bart Staes Παρωχηµένα φυτοφάρµακα στη Γεωργία E-1135/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Koenraad Dillen ∆ηλώσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα 

E-1136/05 

Hynek Fajmon Ο καθορισµός των συνθηκών υποβολής αιτήσεων για 
αγροτικές επιδοτήσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ 

P-1137/05 

Bernat Joan i Marí Μεταφορά πιθανών τροµοκρατών από τη ΣΙΑ µέσω 
αεροδροµίων της ΕΕ 

E-1138/05 

Bernat Joan i Marí Σχέδιο αιολικού σταθµού στην Κοινότητα της 
Βαλένθια 

E-1139/05 

Hynek Fajmon Η απασχόληση Τσέχων πολιτών στα όργανα της ΕΕ E-1140/05 

Elisabeth Jeggle Οδική κυκλοφορία/ ασφάλεια/ σήµα έκτακτης πέδησης E-1141/05 

Dimitrios Papadimoulis Mεταδοτική σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια (ΜΣΕ) σε 
αίγες 

E-1142/05 

Philip Bradbourn Χρηµατοδότηση για την ασφάλεια της αεροπορίας E-1143/05 

Koenraad Dillen Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο 
Τουρκικό Κουρδιστάν 

E-1144/05 

Bernat Joan i Marí Έρευνα για τη δολοφονία του δηµοσιογράφου José 
Couso   Taras Protsyuk Tele Tareq Ayoub Al Yazira 

E-1145/05 

Bernat Joan i Marí Έρευνα για τη δολοφονία του δηµοσιογράφου José 
Couso   Taras Protsyuk Tele Tareq Ayoub Al Yazira 

E-1146/05 

Mogens Camre Ελευθερία έκφρασης στην Τουρκία E-1147/05 

Paul van Buitenen OLAF: Αξιολόγηση φηµολογούµενων ισχυρισµών E-1148/05 

Paul van Buitenen Οι ευρωβουλευτές ως πηγή κατηγοριών και προτροπή 
για την ανάληψη αστυνοµικής δράσης 

E-1149/05 

Marie-Noëlle Lienemann Απαγόρευση του καδµίου E-1150/05 

Elspeth Attwooll Αλιεία µε σταθερά δίχτυα στα όρια της 
υφαλοκρηπίδας και στην ανοικτή θάλασσα στα ύδατα 
γύρω από τις βρετανικές νήσους 

P-1151/05 

Sérgio Marques Έξοδος των Εξόχως Απόκεντρων Περιοχών από τον 
πρώην Στόχο 1 (µελλοντικό Στόχο "Σύγκλιση") 

P-1152/05 

Jorgo Chatzimarkakis Σχεδιαζόµενες τροποποιήσεις στο σύστηµα 
προκηρύξεως διαγωνισµών των θεσµικών οργάνων, 
διακριτική µεταχείριση των εθνικών γλωσσών και 
υπονόµευση της διαφάνειας 

P-1153/05 

Jan Andersson Ο σουηδικός καπνός που λαµβάνεται από το στόµα ως 
µέσο για την απεξάρτηση από το κάπνισµα 

P-1154/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

María Herranz García Αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του 
κράτους µέλους 

E-1155/05 

Ilda Figueiredo Xρηµατοδότηση του συστήµατος ύδρευσης και της 
εξυγίανσης του δικτύου υπονόµων στη Santa Maria da 
Feira 

E-1156/05 

Ilda Figueiredo Eνισχύσεις για τους οίνους E-1157/05 

Georgios Karatzaferis Γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα 
συγχρηµατοδοτούµενα έργα στην Ελλάδα 

E-1158/05 

Georgios Karatzaferis Σχεδιαζόµενη κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας 
αποβλήτων στην περιοχή του Γραµµατικού Αττικής 

E-1159/05 

Georgios Karatzaferis Επιβράδυνση στην απορρόφηση Κοινοτικών 
κονδυλίων από την Ελλάδα 

E-1160/05 

Georgios Karatzaferis Καταστροφή αρχαιολογικού χώρου στο Πικέρκι 
Αττικής 

E-1161/05 

Georgios Karatzaferis Αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα E-1162/05 

Chris Davies Προστασία των ζώων στα τσίρκα E-1163/05 

Chris Davies Παράπλευρα αλιεύµατα στη Νορβηγία E-1164/05 

Chris Davies Ανθρώπινα δικαιώµατα στην Κούβα E-1165/05 

Chris Davies Χρήση των ιδιοκτησιών στη Menorca E-1166/05 

Ilda Figueiredo Άτοµα µε αρθρίτιδα E-1167/05 

Joan Calabuig Rull Εισαγωγές ευρωπαϊκών κεραµικών προϊόντων στο 
Μαρόκο 

P-1168/05 

Ian Hudghton ∆ικαιώµατα των περιθαλπόντων P-1169/05 

Daniel Hannan Euronews P-1170/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Σιδηροδροµική σύνδεση Πόρτο - Βίγκο E-1171/05 

Georgios Karatzaferis Κλείσιµο των δίγλωσσων ελληνικών σχολείων στη 
Γερµανία 

E-1172/05 

Koenraad Dillen Η Συνθήκη του ΟΗΕ κατά της χρηµατοδότησης της 
τροµοκρατίας 

E-1173/05 

Frank Vanhecke Έλεγχος των πολιτών επί των υπηρεσιών πληροφοριών 
στην Τουρκία 

E-1174/05 

Frank Vanhecke Τα σχέδια για έναν ευρωπαϊκό κεντρικό πυρήνα και η 
ισότητα των κρατών µελών της ΕΕ 

E-1175/05 

Frank Vanhecke Η δηµογραφική ανάπτυξη της Τουρκίας και η 
κατανοµή σε εθνοτικές οµάδες και σε περιφέρειες 

E-1176/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Hélène Goudin Η αρχή της χώρας προέλευσης στην οδηγία για τις 
υπηρεσίες 

E-1177/05 

Hélène Goudin Η οδηγία για τις υπηρεσίες E-1178/05 

José García-Margallo y Marfil Περιφέρειες που παύουν να υπάγονται στο Στόχο 1 
λόγω φυσικής επίπτωσης κατά τη δηµοσιονοµική 
περίοδο 2007-2013 και κρατικές ενισχύσεις 

P-1179/05 

Willy Meyer Pleite Φορολογικό σύστηµα στο Γιβραλτάρ P-1180/05 

Mairead McGuinness Αναθεώρηση της µεθόδου δοκιµής για αιχµηρά 
θραύσµατα µοσχαρίσιων κοκάλων σε ζωοτροφές 

P-1181/05 

Marta Vincenzi Εταιρική κοινωνική ευθύνη P-1182/05 

Antonis Samaras Εφαρµογή στα κράτη µέλη της οδηγίας 98/6/ΕΚ περί 
προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την 
αναγραφή των τιµών των προϊόντων που 
προσφέρονται στους καταναλωτές 

P-1183/05 

Marie Isler Béguin Η νόσος της µελανής γλώσσας και η εκτροφή ταύρων P-1184/05 

Michael Cramer Εξέταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση συµβάσεων 
µεταφορών µικρών αποστάσεων 

E-1185/05 

Hiltrud Breyer Έλεγχος της χρήσης φυτοφαρµάκων E-1186/05 

Hiltrud Breyer Η εθνική προστατευόµενη θαλάσσια περιοχή στη 
Ζάκυνθο 

E-1187/05 

Wolfgang Kreissl-Dörfler Μέτρα προστασίας για σκυλιά σε οχήµατα E-1188/05 

Georgios Karatzaferis Προδικαστική διαδικασία εναντίον της Ελλάδος για 
τον "βασικό µέτοχο" 

E-1189/05 

Chris Davies REACH, περιβάλλον και υγεία E-1190/05 

Jim Higgins Προδιαγραφές αναπαραγωγής του πόνυ της 
Connemara 

E-1191/05 

Jim Higgins Χορήγηση ενίσχυσης στην έρευνα για γεωργικούς 
σκοπούς 

E-1192/05 

Cristiana Muscardini Μεταρρύθµιση της ΚΟΑ ζάχαρης E-1193/05 

Bart Staes Η ονοµασία των βιολογικών καλλιεργειών 
ανανεώσιµων καυσίµων υλών 

E-1194/05 

Angelika Beer Μέσης έκτασης σύστηµα αεράµυνας (ΜΕΑDS), 
αναµενόµενη επείγουσα απόφαση στη Γερµανία 

P-1195/05 

Kathy Sinnott Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων της 
οικογένειας O'Hara 

P-1196/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Avril Doyle Έκθεση του Γερµανικού Ινστιτούτου Αξιολόγησης 
των Κινδύνων (ΒFR) 

P-1197/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ευρωπαίοι πολίτες κρατούµενοι στην Αυστραλία E-1198/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ευρωπαίοι πολίτες κρατούµενοι στην Αυστραλία E-1199/05 

Michael Gahler Γλωσσικό ζήτηµα που αφορά την πρόσκληση για 
υποβολή προτάσεων για την ενίσχυση της κοινωνίας 
των πολιτών στα δέκα νέα κράτη µέλη 

E-1200/05 

 
 

________________________



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

∆ελτίο 11.04.2005 - EL - PE 356.655 

41

ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B6-0019/2005)      8 και 9 Μαρτίου 2005 
 
26 ερωτήσεις  (άρθρo 109 τoυ Καvovισµoύ) 
 
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ   
 
Συvτάκτης Θέµα Aριθ. 
 
Bernd POSSELT 

 
Κόσοβο 

 
H-0107/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και Συρία 

 
H-0118/05  

 
Agustín DÍAZ DE MERA 
GARCÍA CONSUEGRA 

 
∆ιαδικασία νοµιµοποίησης µεταναστών στην Ισπανία 

 
H-0120/05  

 
Giorgos 
DIMITRAKOPOULOS 

 
Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός και το Κοσσυφοπέδιο 

 
H-0125/05  

 
Claude MORAES 

 
Έκθεση ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων µε 
αντικείµενο τον χουλιγκανισµό στο ποδόσφαιρο 

 
H-0126/05  

 
Johan VAN HECKE 

 
Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Ουγκάντα 

 
H-0131/05  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Επίσκεψη Μπους και διατλαντικές σχέσεις 

 
H-0136/05  

 
Bart STAES 

 
Συνεργασία στους κόλπους της αρµόδιας για τον 
προϋπολογισµό αρχής, όσον αφορά την κατανοµή του 1,2 
δισεκατοµµυρίου δολαρίων που αποκοµίζονται στα πλαίσια 
της συµφωνίας µεταξύ της Επιτροπής και της εταιρείας Philip 
Morris 

 
H-0138/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος 

 
H-0139/05  

 
Hans-Peter MARTIN 

 
Η πρακτική των συνεδριάσεων 

 
H-0143/05  

 
James ALLISTER 

 
Ειδική Υπηρεσία Προγραµµάτων της ΕΕ 

 
H-0145/05  

 
Antonios TRAKATELLIS 

 
Πολιτική προστασία και ανάπτυξη συνεργασίας στο πλαίσιο 
της Ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης 

 
H-0149/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Περαιτέρω διεύρυνση 

 
H-0156/05  
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ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ 
 
Συvτάκτης Θέµα Aριθ. 
 
Bill NEWTON DUNN 

 
Οι δέκα πλέον επικίνδυνοι καταζητούµενοι κακοποιοί της 
Ένωσης 

 
H-0140/05  

 
Paul RÜBIG 

 
Ασφάλεια των αεροµεταφορών 

 
H-0135/05  

 
Inés AYALA SENDER 

 
Κλείσιµο των ισπανογαλλικών συνόρων για την κυκλοφορία 
βαρέων οχηµάτων στη σήραγγα Somport 

 
H-0142/05  

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

 
David MARTIN 

 
Προϊόντα παραποίησης και αποµίµησης και εµπόριο µε τη 
Ρωσία και την Κίνα 

 
H-0124/05  

 
Claude MORAES 

 
Εµπορικές διευκολύνσεις για την υποστήριξη των 
αναπτυσσόµενων χωρών 

 
H-0127/05  

 
Josu ORTUONDO 
LARREA 

 
Μειονεκτική θέση ευρωπαίων κατασκευαστών λαβίδων στις 
ΗΠΑ λόγω υψηλότατων φορολογικών συντελεστών εισαγωγής 

 
H-0128/05  

 
Georgios 
PAPASTAMKOS 

 
Απειλή αύξησης δασµών από τις ΗΠΑ στις ευρωπαϊκές 
εξαγωγές βιοµηχανικού ροδακίνου 

 
H-0132/05  

Jan ANDERSSON  
Οι επιπτώσεις της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ στο παγκόσµιο 
εµπόριο 

 
H-0134/05  

  
κ. KALLAS 
 

 
Mihael BREJC 

 
∆ιοικητική µεταρρύθµιση των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων 

 
H-0112/05  

 
Paul van BUITENEN 

 
Ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως "οικονοµική συνείδηση 
της Ευρώπης" 

 
H-0160/05  

  
κ. PIEBALGS 
 

 
Bernd POSSELT 

 
Ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία 

 
H-0108/05  

 
Justas PALECKIS 

 
Σύνδεση των ενεργειακών δικτύων της δυτικής και της 
ανατολικής Ευρώπης 

 
H-0154/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Εναρµόνιση ενεργειακών νόµων 

 
H-0157/05  

_____________________ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 
 

 
΄Οργανο 

 

Αριθµός 
ερωτή-
σεων που 
κατατέ-
θηκαν 

 

Αριθµός 
των 

ερωτήσεων 
που  

εξετάστη-
καν στην 
Ολοµέλεια 

Ερωτή-
σεις µε 
γραπτή 
απάντη- 

ση 

Συµπληρωτικές 
ερωτήσεις 

Μη 
εξετασθεί- 

σες 
ερωτήσεις 
(απουσία 

του 
συντάκτη) 

Ερωτήσεις 
που 

αποσύρθη-
καν από το 
συντάκτη 
τους 

Ερωτήσεις που 
προβλέπονται 
ήδη στην 
Ηµερήσια 
∆ιάταξη 

Εκπρόσωποι των Θεσµικών 
Οργάνων 

 
Συµβούλιο 
 

 
15 

 
13 

 
0 

 
8 

 
1 

 
1 

 
0 

 
κ. SCHMIT 
 

 
Επιτροπή 
 

 
40 

 

 
13 

 
23 

 
8 

 
0 

 
0 

 
4 

 
κ. FRATTINI 
κ. BARROT 
κ. KOVÁCS 
κ. PIEBALGS 

 
Σύνολο 

 
55 

 
26 

 
23 

 
16 

 
1 

 
1 

 
4 
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ΓΡΑΠΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 1 
 
 

 
Αριθ. 

 
Αριθ. ΡΕ 

 
Συντάκτης 

 
Θέµα 

Ηµεροµηνία 
κατάθεσης 

Λήξη  
προθεσµίας 

 
Υπογραφές 

 
01/2005 

 
355.092 

 
Claude MORAES, Neen GILL, Jo 
LEINEN, Hartmut NASSER και  Jan 
MULDER 

 
Η αντίδραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
µετά την καταστροφή που προκάλεσε το 
τσουνάµι στην Ασία 
 

 
10.01.2005 

 
10.04.2005 

 
108 

 
02/2005 

 
354.118 

 
Marie-Noëlle LIENEMANN, Glyn 
FORD, Caroline LUCAS, Vittorio 
AGNOLETTO και Harlem DESIR 

 
Το τσουνάµι και η θέσπιση ενός διεθνούς φόρου 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
24 

 
03/2005 

 
354.119 

 
Maciej GIERTYCH, Godfrey 
BLOOM και Patrick LOUIS 

 
Η 60ή επέτειος της απελευθέρωσης της Βαρσοβίας 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
30 

 
04/2005 

 
354.150 

 
Graham WATSON 

 
Σιγκαπούρη 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
22 

                                                      
1  Κατάσταση στις  10.03.2005 
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05/2005 

 
354.952 

 
Caroline LUCAS, Claude MORAES, 
Sarah LUDFORD, Philip BUSHILL-
MATTHEWS και Alain LIPIETZ 
 

 
Τα θρησκευτικά δικαιώµατα και τις θρησκευτικές 
ελευθερίες στη Γαλλία και σε όλη την επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
43 

 
06/2005 

 
354.953 

 
Cristiana MUSCARDINI 

 
Η καταδίκη της παιδεραστίας 
 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
76 

 
07/2005 

 
354.954 

 
Marie Anne ISLER BEGUIN και 
Milan HORÁČEK 

 
Η κατ' αρχήν νοµιµότητα της υποψηφιότητας των 
νέων  ευρωπαίων γειτόνων για ένταξη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
25 

 
08/2005 

 
354.955 

 
Marie Anne ISLER BEGUIN 

 
Το όργανο των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
19 

 
09/2005 

 
354.957 

 
Robert EVANS και Neena GILL 

 
Ηαναγνώριση της σηµασίας της σβάστικας ως 
θρησκευτικού συµβόλου ειρήνης 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
15 

 
10/2005 

 
355.158 

 
Andreas MÖLZER 

 
Η ευρωπαϊκή ηµέρα µνήµης για τους άµαχους 
πολίτες θύµατα των βοµβαρδισµών στην Ευρώπη, 
που πριν από 60 χρόνια έφτασαν στο αποκορύφωµά 
τους 

 
21.02.2005 
 

 
21.05.2005 

 
11 
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11/2005 

 
356.620 
 

 
Glyn FORD 

 
Αποκήρυξη της δήλωσης του Jean Marie Le Pen ότι η 
ναζιστική κατοχή της Γαλλίας "δεν ήταν ιδιαίτερα 
απάνθρωπη 

 
07.03.2005 

 
07.06.2005 
 

 
18 

 

 
12/2005 

 
356.621 
 

 
Maciej Marian GIERTYCH, Johannes 
BLOKLAND, Kathy SINNOTT et 
Patrick LOUIS 

 
΄Εκκληση στον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών για µια 
∆ιεθνή Συνθήκη περί πλήρους απαγόρευσης των 
εκτρώσεων και της ευθανασίας 

 
07.03.2005 
 

 
07.06.2005 

 
20 

 

 
13/2005 

 
356.622 
 

 
Diana WALLIS, John BOWIS, Dr. 
Charles TANNOCK, Catherine 
STIHLER, Jean LAMBERT 

 
Ενδοµητρίωση 
 
 

 
09.03.2005 

 
09.06.2005 

 
40 

 
 

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

Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ∆ιαδικασία 

Guardans Cambó 
Ignasi (ALDE) 
 

Προώθηση και προστασία των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων 

AFCO (Γ) 
 

20/01/2005 2005/2007(INI) 

Brok Elmar (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Συµφωνία-πλαίσιο ΕΚ/Αλβανίας 
σχετικά µε τη συµµετοχή στα 
κοινοτικά προγράµµατα 
 

AFET (Ο) 
 

18/01/2005 2004/0276(AVC) 

Brok Elmar (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Συµφωνία-πλαίσιο ΕΚ/Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης σχετικά µε τη 
συµµετοχή στα κοινοτικά 
προγράµµατα 
 

AFET (Ο) 
 

18/01/2005 2004/0277(AVC) 

Brok Elmar (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Συµφωνία-πλαίσιο ΕΚ/Κροατίας 
για τη συµµετοχή στα κοινοτικά 
προγράµµατα 
 

AFET (Ο) 
 

18/01/2005 2004/0278(AVC) 

Brok Elmar (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Συµφωνία-πλαίσιο 
ΕΚ/Μακεδονίας σχετικά µε τη 
συµµετοχή στα κοινοτικά 
προγράµµατα 
 

AFET (Ο) 
 

18/01/2005 2004/0279(AVC) 

Brok Elmar (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Συµφωνία-πλαίσιο ΕΚ/Σερβίας 
και Μαυροβουνίου σχετικά µε τη 
συµµετοχή στα κοινοτικά 
προγράµµατα 
 

AFET (Ο) 
 

18/01/2005 2004/0280(AVC) 

Moscovici Pierre 
(PSE) 
 

Η αίτηση της Ρουµανίας να γίνει 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

AFET (Ο) 
 

18/01/2005 2005/2028(INI) 

Van Orden Geoffrey 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Η αίτηση της Βουλγαρίας να 
γίνει µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

AFET (Ο) 
 

18/01/2005 2005/2029(INI) 

Maat Albert Jan 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Η αίτηση της Βουλγαρίας να 
γίνει µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
 

AGRI (Γ) 
 

20/01/2005 2005/2029(INI) 

Maat Albert Jan 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Η αίτηση της Ρουµανίας να γίνει 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

AGRI (Γ) 
 

20/01/2005 2005/2028(INI) 
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Συντάκτης 
 

Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ∆ιαδικασία 

Böge Reimer (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Μέσο χρηµατοδότησης της 
αναπτυξιακής συνεργασίας και 
της οικονοµικής συνεργασίας 
 

BUDG (Γ) 
 

31/01/2005 2004/0220(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Βασικοί µισθοί και επιδόµατα 
του προσωπικού της Ευρωπόλ 
 

BUDG (Γ) 
 

02/03/2005 2005/0803(CNS) 

Itälä Ville (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Μέσο προενταξιακής βοήθειας 
(ΜΠΒ) 
 

BUDG (Γ) 
 

21/02/2005 2004/0222(CNS) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Ηµεροµηνία λήξης και 
δηµοσιονοµικές διατάξεις του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 382/2001 
 

BUDG (Γ) 
 

31/01/2005 2004/0288(CNS) 

Samaras Antonis 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Μέσο σταθερότητας BUDG (Γ) 
 

21/02/2005 2004/0223(CNS) 

Ayala Sender Inés 
(PSE) 
Ayala Sender Inés 
(PSE) 
Schlyter Carl 
(Verts/ALE) 
 

Απαλλαγή 2003 - Υπηρεσίες CONT (Ο) 
 

26/07/2004 2004/2050(DEC) 

Portas Miguel 
(GUE/NGL) 
 

Προστασία των µειονοτήτων και 
των πολιτικών κατά των 
διακρίσεων σε µια διευρυµένη 
Ευρώπη 
 

CULT (Γ) 
 

01/02/2005 2005/2008(INI) 

Cocilovo Luigi 
(ALDE) 
 

Κοινωνική ασφάλιση για τους 
εργαζοµένους και τα µέλη των 
οικογενειών τους που 
µετακινούνται εντός της ΕΚ 
 

EMPL (Ο) 
 

31/01/2005 2004/0284(COD) 

Maaten Jules (ALDE) 
 

Ρύπανση, δηµόσια υγεία: 
ποιότητα των υδάτων 
κολύµβησης (κατ. οδηγίας 
76/160/ΕΟΚ) 
 

ENVI (Ο) 
 

18/01/2005 2002/0254(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Απαλλαγή 2003 : γενικός 
προϋπολογισµός ΕΚ, τµήµα ΙΙΙ, 
Επιτροπή 
 

ENVI (Γ) 
 

27/07/2004 2004/2040(DEC) 
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Συντάκτης 
 

Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ∆ιαδικασία 

Zappalà Stefano 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Αναγνώριση επαγγελµατικών 
προσόντων 

IMCO (Ο) 
 

26/10/2004 2002/0061(COD) 

Martin David (PSE) 
 

Ηµεροµηνία λήξης και 
δηµοσιονοµικές διατάξεις του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 382/2001 
 

INTA (Ο) 
 

03/02/2005 2004/0288(CNS) 

Karim Sajjad (ALDE) 
 

Η εκµετάλλευση των παιδιών 
στις αναπτυσσόµενες χώρες, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στην παιδική 
εργασία 
 

INTA (Γ) 
 

17/01/2005 2005/2004(INI) 

Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Εφαρµογή του πρωτοκόλλου 
αριθ. 9 σχετικά µε τον πυρηνικό 
σταθµό του Bohunice V1 στη 
Σλοβακία 
 

ITRE (Ο) 
 

15/03/2005 2004/0221(CNS) 

Chatzimarkakis Jorgo 
(ALDE) 
 

Υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά 

ITRE (Γ) 
 

31/08/2004 2004/0001(COD) 

Purvis John (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Κανόνες σχετικά µε τις 
ονοµαστικές ποσότητες των 
προϊόντων σε προσυσκευασία 
 

ITRE (Γ) 
 

27/01/2005 2004/0248(COD) 

Coelho Carlos (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν: 
πρόσβαση των υπηρεσιών που 
είναι υπεύθυνες για την έκδοση 
αδειών κυκλοφορίας οχηµάτων. 
Τροπ 
 

LIBE (Ο) 
 

19/01/2005 2003/0198(COD) 

Moraes Claude (PSE) 
 

Βασικοί µισθοί και επιδόµατα 
του προσωπικού της Ευρωπόλ 
 

LIBE (Ο) 
 

21/02/2005 2005/0803(CNS) 

Cashman Michael 
(PSE) 
 

∆ήµευση οχηµάτων από τις 
ελληνικές αρχές 
 

PETI (Ο) 
 

18/01/2005 2005/2005(INI) 
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Συντάκτης 
 

Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ∆ιαδικασία 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

Το µέλλον της 
κλωστοϋφαντουργίας και της 
ένδυσης µετά το 2005 
 

REGI (Γ) 
 

14/03/2005 2004/2265(INI) 

Harangozó Gábor 
(PSE) 
 

Μέσο προενταξιακής βοήθειας 
(ΜΠΒ) 
 

REGI (Γ) 
 

19/01/2005 2004/0222(CNS) 

van Nistelrooij 
Lambert (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτνίασης και 
Εταιρικής Σχέσης 

REGI (Γ) 
 

14/03/2005 2004/0219(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Ζώνες ασφαλείας και συστήµατα 
συγκράτησης των οχηµάτων µε 
κινητήρα 
 

TRAN (Ο) 
 

26/01/2005 2003/0130(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Αγκυρώσεις των ζωνών 
ασφαλείας 
 

TRAN (Ο) 
 

26/01/2005 2003/0136(COD) 

Koch Dieter-Lebrecht 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Καθίσµατα και υποστηρίγµατα 
κεφαλής των οχηµάτων µε 
κινητήρα 

TRAN (Ο) 
 

26/01/2005 2003/0128(COD) 

 
 

__________________________ 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Εκθέσεις και Ανακοινώσεις  
 
 
Θέµα 
 

Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:  Ανάπτυξη κοινοτικού σχεδίου 
δράσης για τη διαχείριση του χελιού  
 

PECH 
 

COM(2003)0573 

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για την τροποποίηση 
της οδηγίας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου σχετικά µε την καθιέρωση µέγιστων 
τιµών συγκέντρωσης για ορισµένες επικίνδυνες ουσίες στα 
είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2004)0606 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τις αποφάσεις που 
εξέδωσε η Επιτροπή στις 20 Οκτωβρίου 2004 για τα εθνικά 
σχέδια κατανοµής δικαιωµάτων εκποµπής αερίων του 
φαινοµένου του θερµοκηπίου που υπέβαλαν το Βέλγιο, η 
Εσθονία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Λεττονία, το 
Λουξεµβούργο, η Πορτογαλία και η Σλοβακική 
∆ηµοκρατία σύµφωνα µε την οδηγία 2003/87/ΕΚ 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2004)0681 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο : Η κατάσταση 
της Γερµανίας και της Γαλλίας σε σχέση µε τις 
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της διαδικασίας 
υπερβολικού ελλείµµατος µετά την απόφαση του 
∆ικαστηρίου 
 

ECON 
 

COM(2004)0813 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροποή των 
Περιφερειών: Σχέδιο δράσης για την εφαρµογή του 
νοµοθετικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές δηµόσιες 
συµβάσεις 
 

IMCO 
ITRE 
 

COM(2004)0841 

Έκθεση της Επιτροπής: Ετήσια έκθεση σχετικά µε την 
υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας 
 

ITRE 
 

COM(2004)0863 
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Θέµα 
 

Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

Λευκή Βίβλος σχετικά µε την ανταλλαγή πληροφοριών για 
τις ποινικές καταδικαστικές αποφάσεις και τα 
αποτελέσµατα που παράγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

LIBE 
JURI 
 

COM(2005)0010 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών: 
∆εύτερη έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της στρατηγικής 
για την εσωτερική αγορά 2003-2006 

IMCO 
ECON 
EMPL 
ITRE 
JURI 
 

COM(2005)0011 

Στρατηγικοί στόχοι 2005-2009 - Ευρώπη 2010: Μία 
εταιρική σχέση για την ανανέωση της Ευρώπης - Ευηµερία, 
Αλληλεγγύη και Ασφάλεια - Ανακοίνωση του Προέδρου σε 
συµφωνία µε την Αντιπρόεδρο Wallström 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

COM(2005)0012 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο: Σχέδιο 
κοινής έκθεσης για την απασχόληση 2004/2005 

EMPL 
ECON 
ITRE 
FEMM 
 

COM(2005)0013 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών: 
Σχέδιο κοινής έκθεσηs για την κοινωνική προστασία και 
την κοινωνική ενσωµάτωση 
 

EMPL 
FEMM 
 

COM(2005)0014 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2005: 
Ανακοίνωση του Προέδρου σε συνεννόηση µε την 
αντιπρόεδρο κα Wallström 

ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 

COM(2005)0015 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Έκθεση σχετικά µε την 
εφαρµογή του προγράµµατος δράσης για τις 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες (ETAP) το 2004 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0016 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο : Ανασκόπηση πολιτικής 
περιβάλλοντος 2004 

ENVI 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2005)0017 
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Θέµα 
 

Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

Ανακοίνωση προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο: 
Συνεργασία για την οικονοµική µεγέθυνση και την 
απασχόληση - Νέο ξεκίνηµα για τη στρατηγική της 
Λισαβόνας - Ανακοίνωση του Προέδρου Μπαρόσο σε 
συνεννόηση µε τον Αντιπρόεδρο Φερχόγιεν 

EMPL 
BUDG 
ECON 
ENVI 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
REGI 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0024 

Έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών: Έκθεση Tempus 2002 και 2003 
 

CULT 
AFET 
 

COM(2005)0026 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο :  Έκθεση σχετικά µε την 
εφαρµογή του ευρωπαϊκού χάρτη για τις µικρές 
επιχειρήσεις 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

COM(2005)0030 

Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµφωνία 
µεταξύ της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόµων (CER) 
και της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Εργαζοµένων στον 
τοµέα των Μεταφορών (ETF) όσον αφορά ορισµένες 
πτυχές των συνθηκών εργασίας των κινούµενων 
εργαζοµένων που παρέχουν διασυνοριακές διαλειτουργικές 
υπηρεσίες 
 

EMPL 
TRAN 
 

COM(2005)0032 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η Ατζέντα κοινωνικής 
πολιτικής 

EMPL 
ECON 
ITRE 
REGI 
FEMM 
 

COM(2005)0033 

Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συµβούλιο για την ενδιάµεση εξέταση της εφαρµογής 
του προγράµµατος πλαισίου σχετικά µε τη δικαστική 
συνεργασία σε αστικές υποθέσεις (2002-2006) 
 

LIBE 
JURI 
 

COM(2005)0034 
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Θέµα 
 

Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Επανεξέταση της στρατηγικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη 2005: 
πρώτος απολογισµός και µελλοντικές κατευθύνσεις 

ENVI 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2005)0037 

Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την τροποποίηση του 
παραρτήµατος ΙV της οδηγίας 2000/29/EΚ περί µέτρων 
κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισµών 
επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της 
εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας 
 

AGRI 
ENVI 
 

COM(2005)0038 

Έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών για την 
ισότητα γυναικών και ανδρών, 2005 
 

FEMM 
 

COM(2005)0044 

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο για τη λειτουργία της κοινής οργάνωσης 
αγοράς στον τοµέα της µπανάνας 
 

AGRI 
DEVE 
 

COM(2005)0050 

Γνώµη της Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 2005 σχετικά 
µε τις αιτήσεις προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που 
υπέβαλαν η ∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουµανία 
 

AFET 
 

COM(2005)0055 

΄Εκθεση της Επιτροπής: ΄Εκθεση του 2003 σχετικά µε το 
πρόγραµµα PHARE και τα προενταξιακά µέσα για την 
Κύπρο, την Μάλτα και την Τουρκία 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2005)0064 

Πράσινο Βιβλίο: Κληρονοµική διαδοχή και διαθήκη JURI 
LIBE 
 

COM(2005)0065 

΄Εκθεση της Επιτροπής: Ποιότητα της βενζίνης και του 
ντίζελ που χρησιµοποιούνται για τις οδικές µεταφορές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση: ∆εύτερη ετήσια έκθεση (έκθεση για το 
έτος 2003) 
 

ENVI 
TRAN 
 

COM(2005)0069 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε 
την διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στην γεωργία 
 

AGRI 
 

COM(2005)0074 
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Θέµα 
 

Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την 
ανάπτυξη - Έκθεση σκοπιµότητας για ένα κοινοτικό µέσο 
εγγύησης δανείων σε έργα των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων 
Μεταφορών (∆Ε∆-Μ) 
 

BUDG 
ECON 
TRAN 
 

COM(2005)0075 

Rapport de la Commission - Rapport général 2004 Final 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 

SEC(2004)1000 

* Commission staff working document: Complementary 
evaluation of the activities of the European Anti-Fraud 
Office (OLAF) - Article  15 of European Parliament and 
Council Regulation (EC) No 1073/1999 and Council 
Regulation (EURATOM) No 1074/1999 
 

CONT 
 

SEC(2004)1370 

* Commission staff working paper: Report on a multiannual 
programme for enterprise and entrepreneurship and in 
particular for small and medium-sized enterprises (SMEs) 
(2001-2005)(pursuant to Article 5(1) of Council Decision 
2000/819/EC of 20.12.2000) 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2004)1460 

* Commission staff working document - Annex to the 
Proposal for a Regulation to the European Parliament and to 
the Council concerning the Visa Information System (VIS) 
and the exchange of data between Member States on short 
stay-visas - Extended impact assessment 
 

LIBE 
 

SEC(2004)1628 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions "Action plan 
for the implementation of the legal framework for 
electronic public procurement" Extended Impact 
Assessment 
 

IMCO 
ITRE 
 

SEC(2004)1639 

* Commission staff working document : Annex to the 
Report in support of the review of Council Directive 
1999/30/EC relating to limit values for sulphur dioxide, 
nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter 
and lead in ambient air, with consideration of Council 
Directive 96/62/EC on ambient air quality assessment and 
management 
 

ENVI 
 

SEC(2004)1713 
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Θέµα 
 

Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

* Commission staff working document : Annex to the 
report from the commission on the monitoring of the 
member states' implementation of the common fisheries 
policy 2000 - 2002 
 

PECH 
 

SEC(2004)1718 

* Commission staff working document : Annex to the 
SAPARD annual report - Year 2003 
 

AGRI 
AFET 
 

SEC(2004)1719 

* Commission staff working document : Technical Annexes 
to the Report from the Commission on the Implementation 
of the Gas and Electricity Internal Market 
 

ITRE 
 

SEC(2004)1720 

* Commission staff working document : Annex to the Fifth 
report under article 12 of Regulation (EEC, Euratom) N° 
1553/89 on VAT collection and control procedures 
 

ECON 
 

SEC(2004)1721 

* Commission staff working document : Annex to the 
Report from the Commission on the working of committees 
during 2003 
 

AFCO 
 

SEC(2004)1722 

* Commission staff working paper : Annex to the Report 
from the Commission on national measures taken to comply 
with the Council Framework Decision of 13 June 2002 on 
Joint Investigation Teams 
 

LIBE 
 

SEC(2004)1725 

* Commission staff working document : Industrial 
Relations in Europe 2004 

EMPL 
ECON 
ITRE 
FEMM 
 

SEC(2005)0008 

* Commission staff working paper on the implementation 
of national residue monitoring plans in the Member States 
in 2003 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0025 

* Commission staff Working Document - Annex to the 
Report on the Statistics on the Number of Animals used for 
Experimental and other Scientific Purposes in the Member 
States of the European Union in the year 2002 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0045 

* Commission staff working paper : Action Plan on 
accompanying measures for Sugar Protocol countries 
affected by the reform of the EU sugar regime 
 

AGRI 
DEVE 
INTA 
 

SEC(2005)0061 
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Θέµα 
 

Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

* Commission staff working paper : Annex to the white 
paper on exchanges of information on convictions and the 
effect of such convictions in the European Union 
 

LIBE 
JURI 
 

SEC(2005)0063 

* Commission staff working paper : Annex to the Draft 
Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 
 

EMPL 
FEMM 
 

SEC(2005)0069 

* Commission staff working paper : Annex to the Second 
Implementation Report on the 2003-2005 Broad Economic 
Policy Guidelines - Part II Country notes- 
 

ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0091 

* Σχέδιο απόφασης της Μεικτής Επιτροπής ΕΚ - Ελβετίας 
για την αντικατάσταση των πινάκων III και IV β) του 
πρωτοκόλλου αριθ. 2 - Σχέδιο της Κοινής Θέσης της 
Κοινότητας - 
 

AGRI 
 

SEC(2005)0096 

* Commission staff working paper : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and 
the European Parliament on the 2004 environmental Policy 
Review EU Environmental Policy in 2004: developments, 
new evidence and outlook for 2005 
 

ENVI 
EMPL 
ITRE 
 

SEC(2005)0097 

* Commission staff working paper : Annex to the Report 
from the Commission on the implementation of the 
Environmental Technologies Action Plan in 2004 
 

ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0100 

* Commission staff working document in support of the 
report from the Commission to the Spring European 
Council, 22-23 March 2005, on the Lisbon Strategy of 
economic, social and environmental renewal 
 

ECON 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0160 

* Commission staff working paper : Report on the 
implementation of the European Charter for Small 
Enterprises in the Member States of the European Union 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0167 

* Commission staff working document : Report on the 
implementation of the european charter for small 
enterprises in the candidate countries 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0168 

* Commission staff working document : Report on the 
implementation of the european charter for small 
enterprises in Moldova and the countries in the western 
balkans 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0169 
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Θέµα 
 

Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

* Commission staff working paper : The activities of the 
European Union for small and medium-sized enterprises 
(SMEs) SME Envoy Report 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0170 

* Document de travail des services de la Commission : 
Annexe à la Communication de la Commission sur 
L'agenda social - Analyse d'impact approfondie 

EMPL 
ECON 
ITRE 
REGI 
FEMM 
 

SEC(2005)0177 

* Commission staff working paper : Annexes 1 to 5 of the 
Report from the Commission "Catching Up With The 
Community's Kyoto Target" (COM(2004)818 final, adopted 
on 20.12.2004) 
 

ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0179 

* Commission staff working paper : Annex to the 
Communication "Winning the battle against global climate 
change" - Background paper 
 

ENVI 
DEVE 
ITRE 
 

SEC(2005)0180 

* Commission staff working document "eInclusion revisited 
: The Local Dimension of the Information Society" 

ITRE 
EMPL 
REGI 
CULT 
 

SEC(2005)0206 

Γνώµη της Επιτροπής σχετικά µε το αίτηµα τροποποίησης 
του Οργανισµού του ∆ικαστηρίου, το οποίο υπέβαλε το 
∆ικαστήριο δυνάµει του άρθρου 245, δεύτερο εδάφιο της 
συνθήκης ΕΚ και το οποίο έχει ως αντικείµενο τον 
καθορισµό των όρων και περιορισµών επανεξετάσεως, από 
το ∆ικαστήριο, των αποφάσεων που εκδίδει το 
Πρωτοδικείο δυνάµει του άρθρου 225, παράγραφοι 2 και 3, 
της συνθήκης ΕΚ 
 

JURI 
 

SEC(2005)0207 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the European 
Parliament and the Council on a EU Drugs Action Plan 
(2005-2008) - Impact assessment 
 

LIBE 
ENVI 
 

SEC(2005)0216 

Commission staff working document : Annex to the 2005 
Review of the EU Sustainable Development Strategy :  
Stocktaking of Progress 

ENVI 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

SEC(2005)0225 
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Θέµα 
 

Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

* Commission staff working paper : Report on social 
inclusion 2004. An analysis of the National Action Plans on 
Social Inclusion (2004-2006) submitted by the 10 new 
Member States 

EMPL 
REGI 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

SEC(2005)0256 

 
 

__________________________ 
 
 
 
 
 
* Τα έγγραφα αυτά δεν διατίθενται στην ελληνική γλώσσα   
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 
 

∆ιορισµός Μελών του ∆ικαστηρίου 
 

 
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενηµέρωσε, στις 9 Μαρτίου 2005, τον Πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  σχετικά µε την απόφαση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 
την οποία διορίζονται ως µέλη της επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 3, παράγραφος 3, του 
παραρτήµατος Ι του Οργανισµού του ∆ικαστηρίου,  για περίοδο  τεσσάρων ετών αρχόµενων από τις 10 
Νοεµβρίου 2004, τα ακόλουθα πρόσωπα: 
 
    ο κ. Leif SEVÓN, Πρόεδρος 
    ο Sir Christopher BELLAMY 
    ο κ. Yves GALMOT  
    ο κ. Peter GRILC  
    η κ. Gabriele KUCSKO-STADLMAYER 
    ο κ. Guiseppe TESAURO 
    ο κ. Miroslaw WYRZYKOWSKI 
    
 
 

_______________________________ 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
12/2005/αναθ. 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε το Αζερµπαϊτζάν 
Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2005 

 
Τα συµπεράσµατα της έκθεσης του ΟΑΣΕ σχετικά µε τη διεξαγωγή των δικών στο Αζερµπαϊτζάν, η οποία 
δηµοσιεύτηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2005, εµπνέουν ανησυχίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την έκθεση 
καταδεικνύεται ότι, ως προς διάφορες σηµαντικές πτυχές, ο τρόπος διεξαγωγής των δικών ελάχιστα συνάδει προς 
τα νοµίµως ισχύοντα στο Αζερµπαϊτζάν ή τις διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και το κράτος δικαίου. 
 
Ιδιαίτερα µας ανησυχούν οι πολλές και αξιόπιστες καταγγελίες βασανιστηρίων και απάνθρωπης µεταχείρισης 
κρατουµένων, η έλλειψη νοµικής προστασίας και κατάλληλων µέσων αντιµετώπισης των σοβαρών καταγγελιών, 
και το γεγονός ότι στα δικαστήρια έγιναν παραδεκτά αποδεικτικά στοιχεία που όπως καταγγέλλεται 
αποσπάσθηκαν µε βασανιστήρια ή καταναγκασµό. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την κυβέρνηση του Αζερµπαϊτζάν να διατάξει το ταχύτερο δυνατόν διεξοδική και 
ανεξάρτητη έρευνα σχετικά µε τις καταγγελίες βασανιστηρίων και απάνθρωπης µεταχείρισης. Ζητεί επίσης να 
δηµοσιευθούν τα πορίσµατα της έρευνας που διεξήχθη σχετικά µε την υπερβολική χρήση βίας εκ µέρους των 
δυνάµεων ασφαλείας κατά τις µετεκλογικές ταραχές της 16ης Οκτωβρίου 2003. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τη γνώµη που εκφράζεται στην έκθεση του ΟΑΣΕ, ότι δηλαδή θα πρέπει να 
ακυρωθούν οι καταδίκες και να µετριασθούν οι ποινές όσων καταδικάσθηκαν κατόπιν αντικανονικής δίκης, οι ίδιοι 
δε να δικασθούν εκ νέου ή να αφεθούν ελεύθεροι. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι οι αρχές του Αζερµπαϊτζάν θέλουν να συνεχίσουν τη 
συνεργασία τους µε τον ΟΑΣΕ και τις παροτρύνει να δώσουν συνέχεια στις συστάσεις που περιέχονται στην 
έκθεση του ΟΑΣΕ σχετικά µε τη διεξαγωγή των δικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να βοηθήσει το 
Αζερµπαϊτζάν στην εφαρµογή του εθνικού του δικαίου όσον αφορά τη λειτουργία του δικαστικού συστήµατος και 
στην εκπλήρωση των διεθνών δεσµεύσεών του στο θέµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, η υποψήφια χώρα Κροατία*, οι χώρες της διαδικασίας 
σταθεροποίησης και σύνδεσης και εν δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της 
Μακεδονίας, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σερβία-Μαυροβούνιο και οι χώρες της ΕΖΕΣ και µέλη του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου Ισλανδία και Νορβηγία προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία συνεχίζει να συµµετέχει στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. 
 

________________________ 
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17/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά 
τις τελευταίες ηµέρες της προεκλογικής εκστρατείας στη Μολδαβία 

Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει τη δήλωσή της 9ης Φεβρουαρίου 2005 και υπογραµµίζει τη σηµασία της 
στράτευσης των µολδαβικών αρχών υπέρ των κοινών αξιών για την ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ της Μολδαβίας 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ΕΕ χαιρετίζει την υπογραφή του σχεδίου δράσης µετά το πέρας του Συµβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας 
της 22ας Φεβρουαρίου 2005 που αποδεικνύει τη βούληση της ΕΕ να ενισχύσει τις σχέσεις της µε τη Μολδαβία και 
να τη βοηθήσει να προοδεύσει προς την κατεύθυνση των πολιτικών και οικονοµικών µεταρρυθµίσεων. 

Το Συµβούλιο Συνεργασίας της 22ας Φεβρουαρίου προέβαλε ιδιαίτερα τη σηµασία της διεξαγωγής των 
βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαρτίου υπό συνθήκες ελεύθερες και αδιάβλητες, δέσµευση που αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του Σχεδίου ∆ράσης. 

Εν προκειµένω, η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόσκληση που απηύθυνε εγκαίρως η Μολδαβία στο 
Γραφείο των ∆ηµοκρατικών Θεσµών και των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (BIDDH) /ΟΑΣΕ. Η ΕΕ υποστηρίζει την 
αποστολή παρακολούθησης των εκλογών του BIDDH /ΟΑΣΕ και απευθύνει έκκληση στα κράτη µέλη του ΟΑΣΕ 
να αποστείλουν παρατηρητές βραχυπρόθεσµα στην αποστολή αυτή. Η ΕΕ εφιστά επίσης την προσοχή των 
µολδαβικών αρχών στις ενδιάµεσες εκθέσεις που δηµοσιεύθηκαν από την αποστολή παρακολούθησης του BIDDH 
/ΟΑΣΕ. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η κάλυψη της προεκλογικής εκστρατείας, ιδίως από 
τα δηµόσια µέσα ενηµέρωσης που µεταδίδονται στο σύνολο της εθνικής επικράτειας, παραµένει στο στάδιο αυτό 
άνιση και δεν παρουσιάζει όλες τις απαιτούµενες εγγυήσεις αµεροληψίας. Επισηµαίνει επίσης τους ισχυρισµούς 
για εκφοβισµό και κατάχρηση εξουσίας από την αστυνοµία και τις τοπικές διοικητικές αρχές που προέβαλαν 
διάφορα πολιτικά κόµµατα της αντιπολίτευσης. Σηµειώνει µε ενδιαφέρον την πρόθεση των µολδαβικών αρχών να 
λάβουν µέτρα για την αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης και ελπίζει να πραγµατοποιηθούν οι αλλαγές αυτές τις 
τελευταίες µέρες της προεκλογικής εκστρατείας. 
 
Η ΕΕ επαναλαµβάνει την έκκλησή της προς τις µολδαβικές αρχές να λάβουν τα αναγκαία µέτρα ώστε οι 
υποψήφιοι όλων των κοµµάτων να είναι σε θέση να διεξάγουν την προεκλογική τους εκστρατεία µέσα σε 
ατµόσφαιρα ελεύθερη από κάθε παρενόχληση και εκφοβισµό. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία *, οι χώρες της 
διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. 
 

________________________ 
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18/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετική µε τις βουλευτικές εκλογές του Κιργιστάν 

Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2005 

Η ΕΕ έλαβε υπό σηµείωση τα προκαταρκτικά συµπεράσµατα της Εκλογικής Αποστολής Εποπτείας του Γραφείου 
∆ηµοκρατικών Θεσµών και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Γ∆ΘΑ∆) του ΟΑΣΕ που αφορούν τις βουλευτικές 
εκλογές που διεξήχθησαν στο Κιργιστάν την 27η Φεβρουαρίου 2005. Η ΕΕ εκφράζει την ευαρέσκειά της για την 
καλή συνεργασία των αρχών της χώρας µε την αποστολή καθώς και για την ευρεία συµµετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών του Κιργιστάν στην εκλογική διαδικασία. Ορισµένα κράτη µέλη απέστειλαν παρατηρητές για να 
συµµετάσχουν στην Εκλογική Αποστολή Εποπτείας του Γ∆ΘΑ∆ του ΟΑΣΕ. 

Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν από µεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, σε σύγκριση µε τις 
προηγούµενες και ότι οι εκλογείς είχαν πραγµατική δυνατότητα επιλογής µεταξύ των υποψηφίων που κατήλθαν 
στις διάφορες περιφέρειες. Η ΕΕ εκτιµά την εγκαθίδρυση µέτρων διαφάνειας, που συνέβαλαν ιδίως στην 
σηµαντική βελτίωση της εκλογικής διαδικασίας της καταγραφής των ψήφων και της δηµοσίευσης των 
αποτελεσµάτων. 

 

Η ΕΕ εκφράζει ωστόσο την λύπη της διότι οι εκλογές δεν ανταποκρίθηκαν στις δεσµεύσεις που είχαν αναληφθεί 
έναντι του ΟΑΣΕ, ούτε σε άλλα κριτήρια διεθνώς αποδεκτά για δηµοκρατικές εκλογές, σε πολλούς σηµαντικούς 
τοµείς, ιδιαίτερα δε διότι η δυναµική ανταγωνιστικότητα υπονοµεύθηκε από εκτεταµένη εξαγορά ψήφων, την 
ακύρωση της εγγραφής υποψηφίων καθώς και από το χαµηλό επίπεδο εµπιστοσύνης των υποψηφίων και των 
εκλογέων στους εκλογικούς και στους δικαστικούς θεσµούς. 

 
Η ΕΕ ανησυχεί επίσης διότι δεν γίνεται σεβαστή η ελευθερία του τύπου και διότι στα ανεξάρτητα µέσα 
ενηµέρωσης του Κιργιστάν ασκούνται πιέσεις, οι οποίες αυξήθηκαν, κατά την προεκλογική περίοδο. Ο σεβασµός 
των δηµοκρατικών αξιών δεν είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί χωρίς ελευθερία της έκφρασης. 
 
Η ΕΕ καλεί την κυβέρνηση του Κιργιστάν να συνεχίσει τις δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις και να αντιµετωπίσει µε 
προσοχή τις ανησυχίες που προξενούνται εν όψει του δευτέρου γύρου των βουλευτικών εκλογών και των 
µελλοντικών εκλογών. Η ΕΕ επαναλαµβάνει ότι είναι πρόθυµη να συνεργασθεί µε το Κιργιστάν για την προώθηση 
και εγκαθίδρυση των αξιών και αρχών του ΟΑΣΕ, βάσει αµοιβαίας εµπιστοσύνης. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, η υποψήφια χώρα, Κροατία*, οι συµµετέχουσες στην 
διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης και δυνητικά υποψήφιες χώρες Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σερβία-Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της Ε.Ζ.Ε.Σ. και 
µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία συντάσσονται µε την παρούσα 
δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στην διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. 
 

______________________ 
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19/2005 
 

∆ήλωση της προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά τις βουλευτικές εκλογές στο Τατζικιστάν 

Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε υπό σηµείωση τα προκαταρκτικά συµπεράσµατα της Αποστολής παρακολούθησης 
των εκλογών του Γραφείου των δηµοκρατικών θεσµών και των δικαιωµάτων του ανθρώπου (BIDDH) του ΟΑΣΕ 
σχετικά µε τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Φεβρουαρίου 2005 στο Τατζικιστάν. Ορισµένα κράτη µέλη 
απέστειλαν παρατηρητές για να συµµετάσχουν στην Αποστολή παρακολούθησης των εκλογών του BIDDH του 
ΟΑΣΕ. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση για το ειρηνικό κλίµα διεξαγωγής των εκλογών. 
 
Η ΕΕ συµµερίζεται τις προκαταρκτικές εκτιµήσεις της αποστολής BIDDH του ΟΑΣΕ, σύµφωνα µε τις οποίες οι 
εκλογές δεν ανταποκρίθηκαν σε πολυάριθµες βασικές δεσµεύσεις οι οποίες είχαν αναληφθεί έναντι του ΟΑΣΕ 
καθώς και σε άλλα διεθνή κριτήρια διεξαγωγής δηµοκρατικών εκλογών. Παρατηρήθηκαν σηµαντικές παραβιάσεις 
της εκλογικής νοµοθεσίας, και δη στο πλαίσιο της ψηφοφορίας δι’ αντιπροσώπων, καθώς και περιπτώσεις κλοπής 
των στοιχείων ταυτότητας άλλων εκλογέων, µη παρουσίασης εγγράφων ταυτότητας κατά τη στιγµή της υπογραφής 
των εκλογικών εγγράφων. Οι παρατηρητές προσέκρουσαν σε εµπόδια στο πλαίσιο των εργασιών τους και 
διαπιστώθηκαν παρατυπίες κατά την καταµέτρηση των ψηφοδελτίων. 
 
Κατά την προεκλογική περίοδο η ΕΕ παρατήρησε επίσης ότι η σύνθεση των εφορευτικών επιτροπών δεν ήταν 
ισορροπηµένη από πολιτική άποψη, και ότι τα ονόµατα ορισµένων υποψηφίων της αντιπολίτευσης είχαν 
αποσυρθεί από τους εκλογικούς καταλόγους. Άλλωστε, η ΕΕ σηµείωσε τις δυσκολίες πρόσβασης στα δηµόσια 
µέσα ενηµέρωσης για τα κόµµατα της αντιπολίτευσης και τους περιορισµούς οι οποίοι επιβλήθηκαν στον 
αδέσµευτο τύπο, µε αποτέλεσµα περιορισµένη δυνατότητα των πολιτικών κοµµάτων να διεξαγάγουν την 
προεκλογική τους εκστρατεία και ελλιπή ενηµέρωση του εκλογικού σώµατος ως προς τις επιλογές που τους 
προσέφεραν οι εκλογές. 
 
Η ΕΕ καλεί την κυβέρνηση του Τατζικιστάν να συνεχίσει τη δηµοκρατική µεταρρύθµιση και δηλώνει έτοιµη να 
βοηθήσει τις αρχές της χώρας να επιτύχουν τα διεθνή κριτήρια τα οποία φιλοδοξούν να φθάσουν. Η ΕΕ 
επαναλαµβάνει ότι είναι διατεθειµένη να συνεργασθεί µε το Τατζικιστάν για την προαγωγή και την υλοποίηση των 
αξιών και αρχών του ΟΑΣΕ, σε βάση αµοιβαίας εµπιστοσύνης. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και οι δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

______________________ 
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20/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε την πολιτική κατάσταση στο Τόγκο 

Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την παραίτηση του κ. Faure Gnassingbé στις 25 Φεβρουαρίου, η οποία εγγράφεται 
στο πλαίσιο της επανόδου στη συνταγµατική τάξη. Η κίνηση αυτή θα πρέπει να προλειάνει το έδαφος για 
ελεύθερες και διαφανείς προεδρικές εκλογές, τις οποίες παραµένει πρόθυµη να συνδράµει. 
 
Εν προκειµένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να υποστηρίζει τις προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης και 
της Οικονοµικής Κοινότητας των ∆υτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) για την εξασφάλιση επιτυχούς 
µεταπολίτευσης και για τη διεξαγωγή ελεύθερων και διαφανών εκλογών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εµµένει στο 
σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου, των ατοµικών ελευθεριών καθώς και στη διατήρηση της ασφάλειας για 
όλους. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εµµένει επίσης στο σεβασµό των δεσµεύσεων που ανέλαβε η κυβέρνηση του Τόγκο στα 
πλαίσια των διαβουλεύσεων δυνάµει του άρθρου 96 της Συµφωνίας του Κοτονού, και δη όσον αφορά τη 
διεξαγωγή εθνικού πολιτικού διαλόγου µέσω του οποίου θα µπορέσει να διαµορφωθεί, για τις προεδρικές και 
κοινοβουλευτικές εκλογές, ένα εκλογικό πλαίσιο αποδεκτό από όλες τις πλευρές. 
 

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

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

______________________ 
 
 
 
21/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε το δηµοψήφισµα για τη θέσπιση νέου Συντάγµατος στο Μπουρούντι 

Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2005 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την οµαλή διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος για τη θέσπιση νέου Συντάγµατος, το 
οποίο πραγµατοποιήθηκε στο Μπουρούντι τη ∆ευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2005, καθώς και την αθρόα προσέλευση 
των ψηφοφόρων. 
 
Η θέσπιση του νέου Συντάγµατος του Μπουρούντι αποτελεί καθοριστικό βήµα προς την  αποκατάσταση της 
ειρήνης και της σταθερότητας στη χώρα αυτή αλλά και σε όλη την περιοχή των Μεγάλων Λιµνών. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει το Μπουρούντι να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατό τις φάσεις που 
υπολείπονται για την εφαρµογή της εκλογικής διαδικασίας που προβλέπονται στις ειρηνευτικές συµφωνίες. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει όλες τις πολιτικές δυνάµεις να συµµετάσχουν στη διαδικασία αυτή και να 
αποδεχτούν ανεπιφύλακτα  την έκφραση της λαϊκής βούλησης. 
 
Οι προσχωρούσες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες 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. 
 

_______________________ 
 
 
22/2005/αναθ. 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε τις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαρτίου 2005 στη Μολδαβία 

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαµβάνει υπό σηµείωση τα προκαταρκτικά συµπεράσµατα της ∆ιεθνούς Αποστολής 
Παρακολούθησης των εκλογών σχετικά µε τις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαρτίου 2005 στη Μολδαβία, 
σύµφωνα µε τα οποία οι εκλογές αυτές ανταποκρίθηκαν γενικά στις δεσµεύσεις που είχαν αναληφθεί έναντι του 
ΟΑΣΕ, του Συµβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών προδιαγραφών. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί το γεγονός ότι οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν από ένα ανταγωνιστικότερο και πιο 
πλουραλιστικό κοµµατικό σύστηµα, το σεβασµό από την κεντρική εφορευτική επιτροπή των σχετικών νόµων, µια 
µεγαλύτερη ποικιλοµορφία του γραπτού τύπου καθώς και µια αύξουσα συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών 
στην εκλογική διαδικασία. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ωστόσο τη λύπη της για τη µη τήρηση ορισµένων θεµελιωδών υποχρεώσεων που 
είναι απαραίτητες για την υλοποίηση ανταγωνιστικής εκλογικής διαδικασίας, ιδίως αµερόληπτες προεκλογικές 
συνθήκες και την ισότιµη πρόσβαση στα µέσα ενηµέρωσης. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ανησυχία της για τα εµπόδια που τέθηκαν στις δραστηριότητες των κοµµάτων 
κατά την εκλογική εκστρατεία, για τις περιπτώσεις παρενόχλησης των αντιπολιτευοµένων υποψηφίων και µέσων 
ενηµέρωσης, για τις πιέσεις που ασκήθηκαν στους δηµόσιους υπαλλήλους καθώς και για περιπτώσεις κατάχρησης 
δηµόσιου χρήµατος.  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις µολδαβικές αρχές να φροντίσουν για τις παραλείψεις τις οποίες διαπίστωσε η 
∆ιεθνής Αποστολή Παρακολούθησης των εκλογών και επιβεβαίωσε η τελική έκθεση από τον ΟΑΣΕ/ODIHR. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να συνεργαστεί µε τα εκλεγέντα κόµµατα για να στηρίξει τη Μολδαβία και είναι 
αποφασισµένη, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, να βοηθήσει στην εδραίωση της δηµοκρατίας και 
στον εκσυγχρονισµό της Μολδαβίας. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις µολδαβικές πολιτικές δυνάµεις να συνεχίσουν να εργάζονται µαζί για την 
προώθηση του εκδηµοκρατισµού και της πολιτικής και οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας, συµπεριλαµβανοµένης 
της επίλυσης του προβλήµατος της Υπερδνειστερίας στο πλαίσιο της εδαφικής ακεραιότητας της Μολδαβίας. 
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Οι προσχωρούσες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες 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, 
Λιχτενστάϊν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.  
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

_________________________ 
 
 
23/2005 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε τα πρόσφατα γεγονότα στη Βολιβία 

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχεται µε ικανοποίηση την οµόφωνη στήριξη της Βολιβιανής βουλής στον Πρόεδρο 
Carlos Mesa και επικροτεί τη διατήρηση της συνταγµατικής τάξης. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τη στήριξη από την πλειοψηφία της βουλής του κοινού 
προγράµµατος δεσµεύσεων µε την Προεδρία της ∆ηµοκρατίας και ευελπιστεί ότι θα µπορέσει να υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο µιας µελλοντικής συντακτικής συνέλευσης. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί την κοινή πρόθεση της κυβέρνησης και της βουλής να θεσπίσουν ένα διάλογο για 
την προώθηση της ανάπτυξης της οικονοµίας και για την επίτευξη συµφωνίας που θα εγγυάται την εσωτερική 
σταθερότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλους τους πολιτικούς παράγοντες και την κοινωνία των πολιτών να 
συµβάλουν σε εποικοδοµητικές και βιώσιµες λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Βολιβία. 
 
Οι προσχωρούσες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες 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, 
Λιχτενστάϊν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

_________________________ 
 
 
24/2005 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 σχετικά µε τις πρόσφατες εξελίξεις στη Σερβία-Μαυροβούνιο / Κοσσυφοπέδιο 

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2005 

Η ΕΕ έλαβε υπό σηµείωση την απαγγελία κατηγορίας εκ µέρους του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου για την 
Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) κατά του κ. Haradinaj και χαιρετίζει την απόφασή του να παραιτηθεί από το 
αξίωµα του πρωθυπουργού του Κοσσυφοπεδίου και να µεταβεί εκουσίως στη Χάγη. 
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Η πλήρης και αµέριστη συνεργασία µε το ICTY παραµένει θεµελιώδης απαίτηση για την περαιτέρω προσέγγιση 
των ∆υτικών Βαλκανίων µε την ΕΕ. 

Η ΕΕ καλεί τους πάντες στο Κοσσυφοπέδιο και την υπόλοιπη περιοχή να µην εκµεταλλευθούν την εν λόγω 
απαγγελία κατηγορίας για δικούς τους σκοπούς. Κάθε βίαιη ενέργεια είναι απαράδεκτη και θα καθυστερήσει την 
εν εξελίξει πολιτική διαδικασία. 

Η ΕΕ καλεί τις πολιτικές δυνάµεις του Κοσσυφοπεδίου να ενεργήσουν µε τη µεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα για τον 
σχηµατισµό νέας κυβέρνησης ικανής και αποφασισµένης να συνεχίσει την ουσιαστική τήρηση των κανόνων που 
έχουν θεσπίσει τα Ηνωµένα Έθνη. Η ΕΕ εµµένει στη δέσµευσή της για συνέχιση της πολιτικής διαδικασίας η 
οποία θα πρέπει, στα µέσα του 2005, να οδηγήσει σε πλήρη αξιολόγηση της µέχρι τότε προόδου. Η κίνηση προς 
µια διαδικασία καθορισµού του µελλοντικού καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου, σύµφωνα µε την απόφαση 1244 
του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, θα εξαρτηθεί από τη θετική έκβαση της αξιολόγησης αυτής. 

Η ΕΕ επαναλαµβάνει ότι το Κοσσυφοπέδιο δεν θα επιστρέψει στην προ του 1999 κατάσταση. 

_______________________ 
 
25/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε το νόµο περί αµνηστίας «Ezzan» στη Σενεγάλη 

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2005 
 
Στις 17 Φεβρουαρίου 2005 η Τρόικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ντακάρ προέβη, στο πλαίσιο του τακτικού 
πολιτικού διαλόγου της Ένωσης µε τη Σενεγάλη δυνάµει του άρθρου 8 της Σύµβασης του Κοτονού, σε διάβηµα 
προς το Υπουργείο Εξωτερικών της ∆ηµοκρατίας της Σενεγάλης σχετικά µε το νόµο περί αµνηστίας «Ezzan», που 
ψηφίστηκε στις 7 Ιανουαρίου 2005 από το εθνικό κοινοβούλιο. 
 
Η Τρόικα αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην απόφαση του Συνταγµατικού Συµβουλίου σχετικά µε την 
αντισυγµατικότητα του άρθρου 2 και σχετικά µε την αναρµοδιότητά του να κρίνει τη συµβατότητα του νόµου προς 
τις διατάξεις µιας συνθήκης ή διεθνούς συµφωνίας. 
 
Στη συνέχεια, η Τρόικα επανέλαβε, αφενός, την προσήλωση της Ένωσης στον απόλυτο σεβασµό των αρχών του 
κράτους δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωµάτων, στις οποίες και η Σενεγάλη έχει επιδείξει τη σηµασία που τους 
αποδίδει επικυρώνοντας διάφορες διεθνείς συνθήκες, και, αφετέρου, τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα 
µε την οποία καµία εγκληµατική πράξη δεν πρέπει να τυγχάνει ασυλίας, ανεξαρτήτως των κινήτρων. 
 
Οι προσχωρούσες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες 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 
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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26/2005/αναθ.2 
 

∆ήλωση της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την έκδοση 
του «αντιαποσχιστικού νόµου» από τη λαϊκή εθνοσυνέλευση 

της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας 
Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµείωσε την έκδοση ενός «αντιαποσχιστικού νόµου» από τη λαϊκή εθνοσυνέλευση της 
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει τις σταθερές αρχές που διέπουν την πολιτική της και 
συγκεκριµένα την προσήλωσή της στην αρχή µιας ενιαίας Κίνας καθώς και την ειρηνική επίλυση των διαφορών, 
τη µόνη σε θέση να διασφαλίσει τη σταθερότητα στο στενό της Ταϊβάν. Επισηµαίνει επίσης ότι αντιτίθεται σε κάθε 
µορφή χρήσης βίας. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από όλα τα µέρη να αποφύγουν οιαδήποτε µονοµερή δράση που θα µπορούσε να 
αναζωπυρώσει την ένταση. Εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η προαναφερόµενη έκδοση νοµοθεσίας, η οποία 
προβλέπει τη χρήση µη ειρηνικών µέσων, ενδέχεται να θίξει τα πρόσφατα σηµάδια προσέγγισης µεταξύ των δύο 
πλευρών. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση τις ενθαρρύνει να αναπτύξουν πρωτοβουλίες που θα συµβάλουν στο διάλογο και την 
αµοιβαία κατανόηση, σύµφωνα µε το πνεύµα της συµφωνίας για τις άµεσες αεροπορικές συνδέσεις που 
καθιερώθηκαν µε το νέο κινεζικό έτος. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµά ότι οι σχέσεις µεταξύ των δύο πλευρών πρέπει να στηρίζονται σε εποικοδοµητικό 
διάλογο και συνεχιζόµενες προσπάθειες για την επίτευξη απτής προόδου και επαναλαµβάνει την πεποίθησή της ότι 
η προσέγγιση αυτή είναι η µόνη ικανή να αποβεί προς όφελος των δύο µερών και να καταλήξει σε ειρηνική 
ρύθµιση του ζητήµατος της Ταϊβάν. 
 
Οι προσχωρούσες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, η υποψήφια χώρα Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, 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. 
 

______________________ 
 

 
27/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για εκούσιες παραδόσεις ατόµων και προσαγωγές κατηγορουµένων στη Χάγη 

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2005 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι η πρόοδος κάθε χώρας των ∆υτικών Βαλκανίων προς την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση εξαρτάται από τις προσπάθειές της να εκπληρώσει όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις 
απαιτήσεις της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, συµπεριλαµβανοµένης της πλήρους συνεργασίας µε το 
∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY). 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυµίζοντας τη δήλωσή της της 10ης Μαρτίου 2005, εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την αύξηση του αριθµού των ατόµων που παραδίδονται εκούσια και των προσαγωγών κατηγορουµένων από τη 
Σερβία και το Μαυροβούνιο, συµπεριλαµβανοµένου του Κοσσυφοπεδίου, και από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη στο 
∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο στη Χάγη.Η συνέχιση αυτής της τάσης θα έχει ως αποτέλεσµα να οδηγηθούν τελικά 
ενώπιον του δικαστηρίου όλοι οι κατηγορούµενοι που εξακολουθούν να διαφεύγουν της διεθνούς δικαιοσύνης. 
 
Η ΕΕ επαναλαµβάνει ότι οι κυβερνήσεις της περιοχής έχουν τη βασική ευθύνη ως προς την εν λόγω διαδικασία. Η 
πλήρης συνεργασία των χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων µε το ICTY εξακολουθεί να αποτελεί ουσιαστική 
προϋπόθεση για την περαιτέρω πρόοδο της πορείας τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, πορεία προς την οποία η ΕΕ 
παραµένει προσηλωµένη. 
 

_________________________ 
 

 
28/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 
τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η Επιτροπή στη Λιβερία 

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί µε πολύ ενδιαφέρον την κατάσταση που επικρατεί στη Λιβερία, η οποία 
βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιµη φάση της διαδικασίας µετάβασης. 
 
Τα πολυάριθµα χρόνια εµφύλιου πολέµου, συστηµατικής λεηλασίας των πόρων και οι φρικαλεότητες κατά του 
άµαχου πληθυσµού δηµιούργησαν σοβαρά τραύµατα και είχαν σηµαντικές επιπτώσεις για τη σταθερότητα όλης 
της περιοχής του ποταµού Μάνο. Τώρα, που η ειρήνη αποκαταστάθηκε, που η ανασυγκρότηση της χώρας έχει 
αρχίσει, που τα προγράµµατα αποστράτευσης, αφοπλισµού και επανένταξης έχουν αρχίσει να εφαρµόζονται, θα 
πρέπει να γίνει παν το δυνατόν - και πρώτα απ’όλα από τις αρχές της Λιβερίας - ώστε να ανακτήσει η χώρα την 
απαραίτητη για την ανάπτυξή της πολιτική, οικονοµική και κοινωνική σταθερότητα και για να µπορέσουν έτσι να 
επιστρέψουν στα σπίτια τους όσοι παραµένουν ακόµη εκτοπισµένοι. 
 
Εν προκειµένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να υπενθυµίσει ότι δεν µπορεί να επιτραπεί καµία µορφή ατιµωρησίας 
και ότι όσοι διέπραξαν εγκληµατικές πράξεις, οιασδήποτε φύσεως, πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους 
ενώπιον του δικαστηρίου. Η σταθερότητα είναι επίσης ουσιώδης για την ευηµερία των λαών της περιοχής και το 
οικονοµικό τους µέλλον, για να µπορέσουν να βγουν από το φαύλο κύκλο της φτώχειας. 
 
Κρίσιµη στιγµή είναι η διενέργεια εκλογών στις 11 του προσεχούς Οκτωβρίου. Μπρος στα προβλήµατα 
οργανωτικής και υλοτεχνικής φύσεως που πρέπει να επιλυθούν, η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση προς 
όλες τις πολιτικές δυνάµεις, καθώς και προς όλες τις µεταβατικές αρχές της Λιβερίας, να συνεργαστούν 
προκειµένου να τηρηθούν αυστηρά το χρονοδιάγραµµα καθώς και το πλαίσιο διεξαγωγής των εκλογών αυτών. 
 
Μαζί µε τους διεθνείς της εταίρους, κυρίως τα ΗΕ και την Αποστολή των ΗΕ στη Λιβερία (UNMIL), τις Ηνωµένες 
Πολιτείες της Αµερικής, την Οικονοµική Κοινότητα των ∆υτικοαφρικανικών Κρατών και την Αφρικανική Ένωση, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε να καταβάλει µεγάλες προσπάθειες προς επίτευξη αυτού του στόχου. Κατά τη 
συνεδρίαση της ∆ιεθνούς Οµάδας Επαφής για τον ποταµό Μάνο της 21ης Μαρτίου θα εξετασθούν οι διάφορες 
προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Λιβερία στον τοµέα της ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένης της ανάγκης να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία αφοπλισµού, αποστράτευσης, αποκατάστασης και επανένταξης στη χώρα. 
 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

∆ελτίο 11.04.2005 - EL - PE 356.655 

74 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί επίσης τις αρχές της Λιβερίας να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να διασφαλίσουν ότι 
όλοι οι πόροι της χώρας θα διατεθούν για την ανασυγκρότηση και το οικονοµικό της µέλλον. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία της για τη δέσµευση που ανέλαβαν οι µεταβατικές αρχές 
και οι πολιτικές δυνάµεις της χώρας προκειµένου να ξεπεραστούν µερικά από τα κυριότερα εκκρεµή ζητήµατα, 
ιδίως το θέµα της δωροδοκίας το οποίο έφεραν στο φως πρόσφατες εκθέσεις και έλεγχοι. Πρόσφατες πληροφορίες 
που µπορούν να επιβεβαιωθούν επί τόπου, κάνουν λόγο για µεγάλης έκτασης περιπτώσεις δωροδοκίας που µένουν 
σε µεγάλο βαθµό ατιµώρητες. Η δωροδοκία αµαυρώνει την εικόνα της χώρας αλλά και την υπό εξέλιξη 
δηµοκρατική διαδικασία, ενδέχεται δε να θέσει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή αλλά και τη διεθνή αναγνώριση των 
εκλογών. 
 

Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες 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 
 

___________________________ 
 

 
29/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε την απελευθέρωση της κας Rebiya Kadeer 

Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την πρόωρη απελευθέρωση, στις 17 Μαρτίου, της κας Rebiya Kadeer, που είχε 
καταδικασθεί το 2000 σε φυλάκιση οκτώ ετών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέβαλε σηµαντικές προσπάθειες επί σειρά 
ετών, στο πλαίσιο του διαλόγου ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, προκειµένου να εξασφαλισθεί η 
απελευθέρωση αυτή. 
Η ΕΕ εκφράζει πάντως και πάλι ανησυχίες όσον αφορά την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωµάτων στο 
Σινγιάνγκ, ιδίως όσον αφορά το σεβασµό των θρησκευτικών και πολιτιστικών δικαιωµάτων. 
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την επιθυµία της να απελευθερωθούν προσεχώς και άλλοι 
φυλακισµένοι. 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, η υποψήφια χώρα Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία και 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 τη δήλωση αυτή. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_____________________ 
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30/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την κοινή θέση 
2005/227/ΚΕΠΠΑ της 16ης Μαρτίου 2005 για ανανέωση των µέτρων 

προς υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής της εντολής 
του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) 

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2005 
 

Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία* καθώς και οι 
χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι 
προσυπογράφουν τους στόχους της κοινής θέσης 2005/227/ΚΕΠΠΑ της 16ης Μαρτίου 2005 για ανανέωση των 
µέτρων προς υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής της εντολής του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου για 
την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY). Θα µεριµνήσουν ώστε οι εθνικές πολιτικές τους να είναι σύµφωνες προς την εν 
λόγω κοινή θέση. 

Η Ένωση σηµειώνει τη δέσµευση αυτή και εκφράζει την ικανοποίησή της. 

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

_______________________ 

 
31/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σχετικά µε την προεδρική χάρη που δόθηκε σε πολιτικούς κρατουµένους στο Αζερµπαϊτζάν 

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει το διάταγµα που υπεγράφη στις 20 Μαρτίου 2005 από τον Πρόεδρο Aliev του 
Αζερµπαϊτζάν, µε το οποίο δίδεται χάρη σε 115 φυλακισµένους, 53 εκατοµµ. των οποίων είχαν χαρακτηρισθεί ως 
«πολιτικοί κρατούµενοι» από εµπειρογνώµονες του Συµβουλίου της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει το 
γεγονός ότι απελευθερώθηκαν οι πολιτικοί ηγέτες που είχαν φυλακισθεί µετά τα γεγονότα του Οκτωβρίου 2003. 
 
Το Αζερµπαϊτζάν πραγµατοποιεί έτσι ένα ακόµη βήµα προς την τήρηση των υποχρεώσεών του έναντι του 
Συµβουλίου της Ευρώπης. 
 
Εν τούτοις, η ΕΕ εξακολουθεί να ανησυχεί για την κατάσταση των πολιτικών κρατουµένων που παραµένουν υπό 
κράτηση, και καλεί την κυβέρνηση του Αζερµπαϊτζάν να τους απελευθερώσει χωρίς καθυστέρηση και να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι του Συµβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ. 
 
«Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, η υποψήφια χώρα Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία και 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 τη δήλωση αυτή». 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
_______________________ 
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32/2005 
 

∆ήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
για την κατάσταση στην Κιργκιζία 

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Κιργκιζία σε στενή επαφή µε τον ΟΑΣΕ. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση σηµείωσε την παραίτηση του Κιργκίζιου πρωθυπουργού Ταναγιέβ και της κυβέρνησής του. 
 
Κάνει επείγουσα έκκληση στους νέους ηγέτες να αποκαταστήσουν το συντοµότερο δυνατό τη δηµόσια τάξη, να 
αρχίσουν διάλογο µε όλες τις εµπλεκόµενες πολιτικές δυνάµεις και να εφαρµόσουν πολιτική εθνικής συµφιλίωσης, 
προς όφελος µακροπρόθεσµα της σταθερότητας και της ευηµερίας της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει την 
απόφαση του κοινοβουλίου της Κιργκιζίας να διοργανώσει προεδρικές εκλογές εντός τριών µηνών και 
κοινοβουλευτικές εκλογές εντός έξι µηνών. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει τους νέους ηγέτες της Κιργκιζίας να ενεργήσουν µε πλήρη σεβασµό προς τις 
δηµοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλους τους νέους ηγέτες να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη χώρα. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυµη να συνεργαστεί µαζί τους στο πλαίσιο αυτό και να υποστηρίξει τις προσπάθειες 
του ΟΑΣΕ για την επίτευξη αυτού του στόχου. 
 
«Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, η υποψήφια χώρα, Κροατία*, οι συµµετέχουσες στην 
διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης και δυνητικά υποψήφιες χώρες Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σερβία-Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της Ε.Ζ.Ε.Σ. και 
µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία συντάσσονται µε την παρούσα 
δήλωση.» 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στην διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. 

 
_______________________ 

 
 
 

33/2005 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις περιπτώσεις του κ. 
Marinitch και του κ. Bandajevski 

Βρυξέλλες, 1 Απριλίου 2005 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την περίπτωση του κ. Mikhail Marinitch. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση σηµειώνει µε ανησυχία την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του κ. Marinitch και καλεί τις αρχές της 
Λευκορωσίας να διασφαλίσουν ώστε να υποβληθεί ο κ. Marinitch στις ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες που είναι 
αναγκαίες για την ανάρρωσή του. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τη συνεργασία των αρχών της σωφρονιστικής υπηρεσίας και της επιτροπής για 
την εκτέλεση των ποινών ως προς την οργάνωση της επίσκεψης της τοπικής αντιπροσωπείας της Προεδρίας της 
ΕΕ στον κ. Marinitch. Εντούτοις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυµίζοντας την προηγούµενη δήλωσή της στις 12 
Ιανουα-ρίου 2005, παραµένει πεπεισµένη ότι η δίκη του κ. Marinitch στηρίχθηκε σε πολιτικούς λόγους και ο ίδιος 
διώχθηκε κατόπιν αµφισβητούµενης κατηγορίας και καταδικάστηκε σε ποινή εν πάση περιπτώσει δυσανάλογη. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να επανεξετάσουν την απόφασή τους και να 
απελευθερώσουν τον κ. Marinitch. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί επίσης εκ του σύνεγγυς τις περιπτώσεις των άλλων πολιτών της Λευκορωσίας 
που κρατούνται στη χώρα, ιδιαίτερα την περίπτωση του καθηγητή Bandajevski, του οποίου εξακολουθεί να ζητά 
την απελευθέρωση. Καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να λάβουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να µπορέσει ο 
καθηγητής Bandajevski να έχει πρόσβαση σε όλες τις φροντίδες που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να διασφαλίσουν ότι τηρούνται δεόντως τα δικαιώµατα 
της υπεράσπισης κατά τη διεξαγωγή όλων των ανακριτικών διαδικασιών, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις τους. 
 
«Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, η υποψήφια χώρα Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση». 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
 

______________________ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 9ης ΚΑΙ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 
 
 

 
 
Τα πλήρη κείµενα των γνωµοδοτήσεων της ΕΟΚΕ διατίθενται στις  επίσηµες γλώσσες 

στην ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ στο ∆ιαδίκτυο: 
 

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

 
 
Τη σύνοδο θα τιµήσουν µε την παρουσία τους, αφενός, ο κ. François BILTGEN, Υπουργός εργασίας και 
απασχόλησης που θα παρουσιάσει το πρόγραµµα της Λουξεµβουργιανής Προεδρίας και, αφετέρου, ο κ. José 
Manuel BARROSO, Πρόεδρος της Επιτροπής που θα παρουσιάσει το πρόγραµµα της Επιτροπής. 
 
1.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 
• Πολιτική απασχόλησης: ο ρόλος της ΕΟΚΕ µετά τη διεύρυνση στο πλαίσιο της διαδικασίας της 

Λισαβόνας 
 
− Εισηγητής: ο κ. GREIF (Μισθωτοί – AT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας  - CESE 135/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

 
Εντούτοις, η Λισσαβώνα δεν προσέφερε µόνο την προοπτική σχετικά µε την «αύξηση της απασχόλησης», 
αλλά δροµολόγησε και το στόχο αναφορικά µε την ανάγκη αύξησης της αποδοτικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας, πρωτίστως µέσω της προώθησης της καινοτοµίας και της διασφάλισης καλύτερης 
ποιότητας της εργασίας: έτσι, οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την έρευνα, την τεχνολογία και την 
καινοτοµία αποτέλεσαν ζητήµατα προτεραιότητας εξίσου µε τους προσανατολισµούς σε ό,τι αφορά την 
αγορά εργασίας και τις διαρθρωτικές πολιτικές.  
 
Παρά τις αρχικές επιτυχίες, στις αρχές του 2005 η Ευρώπη απέχει ακόµη πολύ από τους φιλόδοξους στόχους 
της. 
 
Η στρατηγική της Λισσαβώνας θεσπίστηκε λαµβάνοντας ως δεδοµένη την πραγµατική ετήσια αύξηση του 
ΑΕγχΠ σε ποσοστό 3% κατά µέσο όρο. Αντί της αναµενόµενης ανάκαµψης, η οικονοµική κατάσταση 
επιδεινώθηκε ταχύτατα από το 2000 και µετά. 
 

http://www.cese.europa.eu
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Οι κύριες αιτίες επιβράδυνσης της οικονοµικής ανάπτυξης των τελευταίων τριών ετών είναι βασικά 
µακροοικονοµικής φύσης, και λιγότερο διαρθρωτικού χαρακτήρα. Για το λόγο, αυτό η ΕΟΚΕ έχει ήδη 
υποστηρίξει σθεναρά την ανάγκη να λαµβάνονται υπόψη τα δεδοµένα αυτά στις συστάσεις της για τους 
γενικούς προσανατολισµούς της ευρωπαϊκής οικονοµικής πολιτικής. 
 
Ωστόσο, για την επίτευξη του στόχου σχετικά µε τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας, κύρια προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η αναζωογόνηση της οικονοµίας και η προώθηση ενός 
ευφυούς σχεδίου διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Μόνον έτσι µπορεί να ενισχυθεί η επίδραση και η 
αποδοχή των µεταρρυθµίσεων. Η µακροοικονοµική πολιτική και οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις πρέπει να 
αλληλοσυµπληρώνονται, χωρίς να αλληλοαντικαθίστανται. 
 
Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος και στις προτάσεις µεταρρύθµισης της Επιτροπής για 
ενίσχυση του προσανατολισµού προς την ανάπτυξη του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, µεταξύ 
άλλων διαµέσου της διάκρισης των στρατηγικών επενδύσεων για την ανάπτυξη και την απασχόληση κατά 
τον υπολογισµό του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος.  
 
Πρέπει να αναζωογονηθεί αισθητά η συνιστώσα της ζήτησης και να χαραχθεί ένα ευφυές σχέδιο 
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. 
 
Κατά την έννοια αυτή, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στην προώθηση της απασχολησιµότητας, την 
εξάλειψη των ελλειµµάτων εξειδίκευσης, καθώς και στην ένταξη των ευπαθών οµάδων στην αγορά 
εργασίας αντί να ζητείται η συγκράτηση των µισθών, η κατάργηση νοµοθετικών ρυθµίσεων για τις 
εργασιακές σχέσεις, η ανάπτυξη άτυπων µορφών απασχόλησης και περικοπή των κοινωνικών δαπανών. 
 
Η ΕΟΚΕ διατίθεται, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης, να συνεισφέρει µε τις γνώσεις 
της στην προώθηση της εµπειρογνωµοσύνης και να συµβάλει στην αναγκαία µεταβίβαση της στρατηγικής 
της Λισσαβώνας στους πολίτες της Ευρώπης. 

 
– Επικοινωνία::   κ. Alan Hick 

         (Tηλ.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
 
 
• Θέσπιση ολοκληρωµένου προγράµµατος δράσης στον τοµέα της δια βίου µάθησης 
 
− Εισηγητής:  ο κ. ΚΟΡΥΦΙ∆ΗΣ (Μισθωτοί – EL) 

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 474 τελικό - 2004/0153 (COD) – CESE 139/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Μια προσπάθεια δηµιουργικής προσέγγισης της υπό συζήτηση πρότασης  της Επιτροπής  αποτελεί σίγουρα 
διαδικασία σύνθετη. Προϋποθέτει µια γενική και ειδική γνώση των στόχων, των µέσων και των δυσκολιών 
που απαντώνται στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Προϋποθέτει, επίσης µια 
δυνατότητα ολοκληρωµένης διασύνδεσης των εκπαιδευτικών επιλογών µε τους µεγάλους στόχους της 
Ένωσης στον 21ο αιώνα  και ειδικότερα µε τους µεγάλους στόχους της στη δεκαετία που διανύουµε. 
Απαιτείται, τέλος, µια διορατικότητα για την ορθότητα των επιλογών, που γίνονται σήµερα για το αύριο. 
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Η ΕΟΚΕ έχει µια σαφή θέση σ’ ό,τι αφορά στην ιεράρχηση των κεντρικών στόχων της Ένωσης σήµερα, 
καθώς και µια διαµορφωµένη αντίληψη για το πώς της διασύνδεσης της δια βίου µάθησης µε τους στόχους 
αυτούς. Οι αντιλήψεις της αυτές έχουν κατατεθεί στη διερευνητική γνωµοδότησή της µε θέµα «κατάρτιση 
και παραγωγικότητα»  που επεξεργάστηκε τελευταία, µετά από αίτηµα της ολλανδικής προεδρίας. Στα 
προηγούµενα πλαίσια η προσέγγιση της ΕΟΚΕ στη συγκεκριµένη πρόταση της Επιτροπής προσδιορίζεται 
σε µεγάλο βαθµό από τις ως άνω αντιλήψεις και θέσεις της. 
 
Η εν λόγω προσέγγιση της ΕΟΚΕ προσδιορίζεται, επίσης, από τις εµπειρίες της σε σχέση µε τα 
αποτελέσµατα της µέχρι σήµερα υλοποίησης των πολιτικών και των αντίστοιχων προγραµµάτων της 
Ένωσης στους τοµείς του πολιτισµού και  της παιδείας, της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, της νεολαίας και 
του αθλητισµού. 
 
Οι εµπειρίες, αυτές -παρά τις όποιες επί µέρους επιφυλάξεις- καταγράφουν γενικά και συνολικά µια θετική 
εικόνα. Μια εικόνα η οποία καταξιώνει τα προγράµµατα αυτά ως: 

 
• υψηλής ποιότητας και αποτελεσµατικότητας δίοδο επικοινωνίας των οργάνων της Ένωσης και ιδιαίτερα 

της Επιτροπής, µε τους ευρωπαίους πολίτες· 
 
• βασικό πεδίο ανάπτυξης εντός της Ένωσης και στην πράξη της κινητικότητας των προσώπων, καθώς 

επίσης, της κινητικότητας των ιδεών και των καλών πρακτικών· 
 
• πεδίο δράσης, που προσφέρει άµεσα, αλλά και προοπτικά υψηλού βαθµού ευρωπαϊκή προστιθέµενη 

αξία. 
 
Σηµειώνεται ότι τα µέχρι τώρα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράµµατα, ήταν από τις λίγες δραστηριότητες 
της Ένωσης που απευθύνονταν άµεσα στους ευρωπαίους πολίτες. Αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί µε το νέο 
πρόγραµµα. Στόχος πρέπει να είναι η προσωπική και επαγγελµατική ολοκλήρωση των ευρωπαίων πολιτών, 
µέσω της δηµιουργίας ευκαιριών, για διεύρυνση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Είναι σηµαντικό για 
την προοπτική της Ένωσης και τη σχέση της µε τους πολίτες της, να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα που θα απευθύνεται στις διάφορες ηλικιακές οµάδες, στους µεµονωµένους πολίτες, στον 
εργασιακό χώρο, στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στους κοινωνικούς εταίρους. 

 
– Επικοινωνία: κα Stefania Barbesta 

  (Tηλ. : 0032 2 546 95 10 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
 
2.   ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 
 
•  Πεκίνο, 10 χρόνια µετά : αξιολόγηση της προόδου που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη και τις 

αναπτυσσόµενες χώρες στα θέµατα της ισότητας ανδρών και γυναικών 
 
− Εισηγήτρια: η κ. FLORIO (Μισθωτοί – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 128/2005 
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− Κύρια σηµεία : 
 

Η στράτευση των Ηνωµένων Εθνών υπήρξε θεµελιώδης προκειµένου να αποκτήσει διεθνή εγκυρότητα το 
πρόβληµα της ισότητας των δικαιωµάτων ανδρών και γυναικών.Από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 11 
Μαρτίου 2005, η 49η Σύνοδος της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την κατάσταση των γυναικών 
(ΕΚΓ) θα αφιερωθεί στην αξιολόγηση της εφαρµογής της Πλατφόρµας δράσης και της ∆ήλωσης του 
Πεκίνου, που εγκρίθηκαν στη διάρκεια της Τέταρτης Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης Γυναικών (Πεκίνο, 1995). 
Λόγω της εµπειρίας που έχει αποκτηθεί από τη συνεχή παρακολούθηση των θεµάτων που σχετίζονται µε την 
ισότητα των φύλων, θα ήταν σκόπιµο να εκπροσωπηθεί η ΕΟΚΕ στην αντιπροσωπεία της Επιτροπής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συµµετάσχει στην 49η σύνοδο της Επιτροπής για την κατάσταση των γυναικών 
των Ηνωµένων Εθνών. 
 
Μολονότι το σύστηµα των Ηνωµένων Εθνών προσδιόρισε ένα σηµαντικό ρυθµιστικό πλαίσιο για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων, παρατηρείται ενίοτε ανακολουθία µεταξύ των κειµένων και της 
πρακτικής εφαρµογής των αρχών αυτών στο εσωτερικό των κρατών και στις εµπορικών και αναπτυξιακές 
πολιτικές τους. 
 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θέµα της ισότητας των φύλων κωδικοποιήθηκε περαιτέρω µε τη Συνθήκη του 
Άµστερνταµ µε την οποία υιοθετήθηκε η «διπλή προσέγγιση» που συνδυάζει, αφενός, την εφαρµογή της 
ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές και, αφετέρου, την εφαρµογή 
ειδικών δράσεων υπέρ των γυναικών. Ωστόσο, κρίνονται σποραδικά τα µέτρα που αποβλέπουν στη 
βελτίωση της ποιότητας εργασίας και της δυνατότητας σταδιοδροµίας, αλλά και ενθάρρυνσης της 
γυναικείας επιχειρηµατικότητας και µείωσης των µισθολογικών αποκλίσεων και τέλος προώθησης της 
παρουσίας των γυναικών στον τοµέα των νέων τεχνολογιών· στο πεδίο του συµβιβασµού ζωής/εργασίας 
υπήρξαν ορισµένες δράσεις που αποβλέπουν στις υπηρεσίες περίθαλψης των παιδιών, αλλά πολύ λίγες 
αναφέρονται ρητά στους ηλικιωµένους ή στα εξαρτώµενα µέλη της οικογένειας. 
 
Όσον αφορά τις αναπτυξιακές και εµπορικές πολιτικές είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η ενίσχυση της 
συµµετοχικής προσέγγισης της κοινωνίας γενικότερα και του ρόλου των γυναικών ειδικότερα, µε πλήρη 
ενεργοποίηση των γυναικείων οµάδων συµφερόντων στη διατύπωση των πολιτικών ανάπτυξης και στο 
προσδιορισµό των εθνικών εγγράφων στρατηγικής στις αντίστοιχες χώρες κυρίως µέσω της αύξησης 
ειδικών χρηµατοδοτήσεων για τις γυναίκες, ούτως ώστε να ενισχυθούν σε οικονοµικό και κοινωνικό 
επίπεδο. Πρέπει να παρακολουθούνται οι επιπτώσεις των εµπορικών συµφωνιών και των αναπτυξιακών 
πολιτικών και στο µικροοικονοµικό επίπεδο, προβλέποντας ειδικές αναλύσεις του αντικτύπου που έχουν 
αυτές οι συµφωνίες στις συνθήκες ζωής των πιο αδύναµων κατηγοριών και λαµβάνοντας υπόψη τις 
διαφορές λόγω φύλου· 
 
∆υστυχώς, µολονότι οι κοινοτικές πολιτικές υπέρ των γυναικών έχουν ενισχυθεί, χρειάζονται ακόµα θετικές 
ενέργειες αλλά και µέγιστη δέσµευση των κρατών µελών ως υπεύθυνων παραγόντων για την εφαρµογή 
αυτών των πολιτικών προκειµένου να επιτευχθούν πραγµατικά οι στόχοι που τίθενται. 

 
− Επικοινωνία: κα Maarit Laurila 

                (Tηλ.. : 00 32 2 546 97 39 –  e-mail : maarit.laurila@esc.eu.int) 
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3.   ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

• Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά  
 
− Εισηγητής : ο κ. METZLER (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DE) 
− Συνεισηγητής: ο κ. EHNMARK (Μισθωτοί – SE) 
 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 2 τελικό - 2004/001 COD – CESE 137/205 

 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί το στόχο που επιδιώκει να υλοποιήσει η Επιτροπή µε την πρόταση οδηγίας, δηλαδή την 
περαιτέρω ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την πραγµατοποίηση ενός ακόµη βήµατος προς την 
στρατηγική της Λισσαβόνας. Εξάλλου, η ΕΟΚΕ είναι της άποψης ότι οι τροποποιήσεις και οι διευκρινίσεις 
που περιλαµβάνονται στο παρόν έγγραφο πρέπει να συνεκτιµηθούν στην πρόταση οδηγίας, για να µπορέσει 
πραγµατικά να υλοποιηθεί ο στόχος αυτός.  
 
Η εναρµόνιση ορισµένων υπηρεσιών σε µια µεταβατική περίοδο σε δύο στάδια: συνεπώς, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι 
η εφαρµογή της αρχής της χώρας καταγωγής στον τοµέα των διασυνοριακών υπηρεσιών είναι πρόωρη και 
συνιστά, εν γένει, να εξεταστεί η δυνατότητα καθιέρωσης της αρχής αυτής στους διάφορους τοµείς.  
 
Η προβληµατική της κοινωνικής διάστασης: η πρόταση οδηγίας δεν πρέπει να οδηγήσει σε υποβιβασµό των 
σηµερινών κοινωνικών, µισθολογικών και ασφαλιστικών προτύπων στο χώρο εργασίας, πράγµα που ισχύει 
όλως ιδιαιτέρως για την περίπτωση της οδηγίας περί απόσπασης εργαζοµένων. 
 
Πεδίο εφαρµογής και κανόνες για τη σύγκρουση διατάξεων: κατά την εφαρµογή της αρχής της χώρας 
καταγωγής, πρέπει να προσδιοριστούν ακριβέστερα και να διαχωριστούν σαφέστερα το πεδίο εφαρµογής, οι 
δυνατότητες παρέκκλισης και οι κανόνες για τη σύγκρουση διατάξεων στην περίπτωση των διασυνοριακών 
υπηρεσιών. Όλες οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας πρέπει να αποκλεισθούν από το πεδίο της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες εφόσον δεν υφίσταται ακόµη ένα κοινοτικό πλαίσιο. 
 
Κεντρικό µητρώο για την καταχώριση διασυνοριακών δραστηριοτήτων: για την εφαρµογή της προτεινόµενης 
την οδηγία παρακολούθησης της δραστηριότητας ορισµένων φορέων παροχής υπηρεσιών, και συγκεκριµένα 
των ελεύθερων επαγγελµατιών, η ΕΟΚΕ είναι της άποψης ότι πρέπει να εξεταστεί αν η δηµιουργία 
κεντρικού µητρώου που θα καλύπτει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όπου θα καταγράφονται οι απαιτήσεις 
και οι παραβάσεις στα πλαίσια της παρακολούθησης θα είχε θετικές επιδράσεις και θα προήγαγε την 
αποτελεσµατικότητα.  
 
Βελτίωση των εµπειρικών δεδοµένων. 
 
Εξασφάλιση της ποιότητας και διαφάνεια των τιµών: η προστασία των καταναλωτών πρέπει να διασφαλιστεί. 

 
− Επικοινωνία : κα Aleksandra Klenke 

           (Tηλ. : 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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• Λευκή Βίβλος/Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 
 
− Εισηγητής:  ο κ. HENCKS (Μισθωτοί – LU) 
− Εισηγητής: ο κ. HERNANDEZ BATALLER (∆ιάφορες δραστηριότητες - ES) 
 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 374 τελικό  –  CESE 121/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας δεν βρίσκονται απλώς στο επίκεντρο της οικονοµικής ανταγωνιστικότητας, 
αλλά συνιστούν και καθοριστικό στοιχείο στον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό τοµέα. Συµπληρώνουν το 
τρίπτυχο (οικονοµία, κοινωνία, περιβάλλον) της στρατηγικής της Λισσαβώνας και αντιπροσωπεύουν µείζον 
πλεονέκτηµα που είναι αναγκαίο προκειµένου να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η πλέον ανταγωνιστική και 
δυναµική κοινωνία που θα είναι βασισµένη στη γνώση. 
 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί το Λευκό Βιβλίο. Η ΕΟΚΕ εκτιµά όλως ιδιαιτέρως το γεγονός ότι το Λευκό Βιβλίο 
περιλαµβάνει συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για τις προτάσεις και τα µέτρα που δεσµεύεται να λάβει η 
Επιτροπή για την εφαρµογή των αρχών και των κατευθύνσεων αυτών εντός των προσεχών ετών. 
 
Λαµβάνει γνώση των εννέα αρχών και των οκτώ νέων προσανατολισµών που προτείνει για  να παγιώσει την 
ύπαρξη των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Εκφράζει ωστόσο τη λύπη της για το γεγονός ότι τα 
επανειληµµένα αιτήµατά της των τελευταίων ετών  για µια οδηγία-πλαίσιο ή νόµο-πλαίσιο που θα 
εξασφαλίζει την ύπαρξη των ΥΚΩ, την ελευθερία των κρατών µελών για τον καθορισµό και την οργάνωσή 
τους, την ελεύθερη επιλογή των µεθόδων διαχείρισης, τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότησή τους, την 
αξιολόγηση των επιδόσεών τους, τα δικαιώµατα των καταναλωτών κ.λ.π. δεν έχουν ακόµη γίνει δεκτά, 
παρότι η Επιτροπή δεσµεύεται να δηµοσιεύσει σχετική έκθεση έως το τέλος του 2005. 
 
Τα δικαιώµατα των πολιτών σε ό,τι αφορά την παροχή σ΄αυτούς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 
προσπελάσιµων, προσιτών και αποδοτικών πρέπει να διαφυλαχθούν και να ενισχυθούν στο όνοµα της 
αλληλεγγύης και της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, οι οποίες αναγνωρίζονται στις θεµελιώδεις αρχές 
της Συνθήκης.  
 
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να καταρτισθεί µια ενότητα καθολικών αρχών για ετερόκλητες µεταξύ 
τους υπηρεσίες, οι τρόποι παροχής των οποίων διαφέρουν από το ένα κράτος µέλος στο άλλο, µε πλήρη 
τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. 

 
–    Επικοινωνία:   κ Raffaele Del Fiore  

                (Tηλ. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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• Σιδηροδροµική δέσµη 
 
− Εισηγητής:  ο κ. CHAGAS (Μισθωτοί – PT) 

 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 139 τελικό - 2004/0074 (COD) – CESE 130/2005 
      COM(2004) 142 τελικό – 2004/0048 (COD) – CESE 131/2005 

      COM(2004) 143 τελικό - 2004/0049 (COD) – CESE 119/2005 
       COM(2004) 144 τελικό - 2004/0050 (COD) – CESE 120/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οποιαδήποτε απόφαση για την απελευθέρωση των διεθνών µεταφορών επιβατών 
πρέπει να βασίζεται σε εµπεριστατωµένη και σαφή γνώση του αντίκτυπου που θα έχει στις σιδηροδροµικές 
µεταφορές επιβατών, καθώς και των συνεπειών που θα έχουν η 1η και η 2η δέσµη µέτρων για τους 
σιδηροδρόµους. 
Συνεπώς, η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να προβεί στη δέουσα, ex-ante ανάλυση των πλεονεκτηµάτων και 
των µειονεκτηµάτων που επιφέρει η απελευθέρωση των µεταφορών επιβατών.  Στην ανάλυση αυτή, πρέπει 
να διερευνηθεί ο αντίκτυπος που έχει η απελευθέρωση για τις περιφερειακές µεταφορές και τις 
σιδηροδροµικές µεταφορές ως κοινωφελή υπηρεσία, ιδιαίτερα στα µικρότερα κράτη µέλη, την ποιότητα των 
υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες, την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού 
στον κλάδο των σιδηροδρόµων, τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις στα νέα κράτη µέλη της Κεντρικής και της 
Ανατολικής Ευρώπης. 
 
Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σύντοµα την έκθεση για την απελευθέρωση της αγοράς για τις 
σιδηροδροµικές  µεταφορές εµπορευµάτων που ζητείται στην οδηγία 91/440/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε µε 
την οδηγία 2004/51/ΕΚ). 
 
Όσον αφορά την πρόταση οδηγίας για την πιστοποίηση του προσωπικού αµαξοστοιχίας, η ΕΟΚΕ 
εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι το εν λόγω κοινωνικό µέτρο παρουσιάζεται ως ο τελευταίος 
κρίκος της αλυσίδας για τις ευρωπαϊκές νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν την ελευθέρωση των 
σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών και ζητά από την Επιτροπή να µειώσει το µεγάλο χρονικό 
διάστηµα που µεσολαβεί από την ολοκλήρωση του ανοίγµατος της αγοράς στον τοµέα των σιδηροδροµικών 
εµπορευµατικών µεταφορών έως τις προθεσµίες για την καθιέρωση της πιστοποίησης του προσωπικού.  
έλος, η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει τη συµφωνία των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων µε θέµα «Ορισµένες πτυχές 
των συνθηκών εργασίας του διακινουµένου σιδηροδροµικού προσωπικού στις  διαµεθοριακές µεταφορές» 
και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τη συµφωνία προς απόφαση στο Συµβούλιο. 
 
Όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των επιβατών στις διεθνείς σιδηροδροµικές 
µεταφορές, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι διατάξεις που ισχύουν για τους σιδηρόδροµους δεν πρέπει να είναι 
αυστηρότερες από αυτές που ισχύουν για τις αεροµεταφορές και κρίνει ότι πρέπει να βελτιωθεί ο 
κανονισµός όσον αφορά τις επί µέρους διατάξεις για την ευθύνη για επακόλουθες ζηµίες, τον ορισµό του 
ανώτατου ορίου ευθύνης και τα κριτήρια αποκλεισµού σε περίπτωση ακυρώσεως δροµολογίων. 
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Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει κατά βάση τα µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των σιδηροδροµικών 
µεταφορών εµπορευµάτων και, παράλληλα, υπογραµµίζει τα εξής:  
 
▪ θα έπρεπε να προτιµηθεί η παροχή κινήτρων αντί της θέσπισης αυστηρών ρυθµίσεων για την παροχή 

αποζηµιώσεων που οδηγούν σε σειρά παρεκκλίσεων και σε ένα περίπλοκο σύστηµα αποζηµιώσεων. 
Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για το ρόλο των διαχειριστών υποδοµών· 

▪ τα µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων δεν 
επιτρέπεται να οδηγήσουν στην εισαγωγή διακρίσεων έναντι άλλων µέσων µεταφοράς.  

 
Επιπλέον η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον αντίκτυπο που θα έχουν τα µέτρα στις επιχειρήσεις 
και τους διαχειριστές υποδοµών στα νέα κράτη µέλη. 
 
– Επικοινωνία:   κ.. Luís Lobo 

                  (Tηλ. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
 
• Εγκατάσταση και εκµετάλλευση/Galileo 
 
− Εισηγητής: ο κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες – IT) 
 
− Αναφ. : COM(2004) 477 τελικό - 2004/0156 COD – CESE 123/2005 
  

– Επικοινωνία:   κ Raffaele Del Fiore  
                      (Tηλ. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
 
4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 
• 33η έκθεση για την πολιτική ανταγωνισµού 
 
− Εισηγητής:  ο κ. CHIRIACO (Μισθωτοί – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 658 τελικό  –  CESE 118/2005 

 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ διατυπώνει εκ νέου την ανάγκη ενίσχυσης της βιοµηχανικής ανταγωνιστικότητας και την 
ενθάρρυνση, σε όλους τους τοµείς, της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτοµίας. 
 
Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της δηµιουργίας µιας πιο λειτουργικής σχέσης µεταξύ πολιτικής ανταγωνισµού και 
πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών. 
 
Η µεταρρυθµιστική διαδικασία που αποσκοπεί στον εξορθολογισµό και στην απλοποίηση των διαδικασιών 
που σχετίζονται µε τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων σηµείωσε σηµαντική πρόοδο σύµφωνα µε τους 
προσανατολισµούς που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης, οι οποίοι επιδιώκουν την 
γενική µείωση του επιπέδου των κρατικών ενισχύσεων µε τον επαναπροσανατολισµό τους προς τους 
οριζόντιους στόχους κοινοτικού ενδιαφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων των στόχων που συνδέονται µε τη 
συνοχή.  
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Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την ανάγκη να εγκριθεί σαφής κανονιστική πράξη σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας (ΥΚΩ – (SIG)).  
 
Είναι γενικά αποδεκτό ότι και η παροχή επαγγελµατικών υπηρεσιών πρέπει να υπακούει στους κανόνες του 
ανταγωνισµού. 
 
Η διαδικασία της προοδευτικής σύγκλισης µεταξύ των τηλεπικοινωνιών, της ραδιοτηλεόρασης και των 
έντυπων µέσων καθιστά περίπλοκο τον εντοπισµό των διαρθρώσεων των διαφόρων αγορών. Εάν η εν λόγω 
διαδικασία δεν γίνει σωστά αντιληπτή, υπάρχει κίνδυνος να µειωθεί η αποτελεσµατικότητα των κανόνων 
ανταγωνισµού και να πληγεί η αρχή της πολυφωνίας. 

 
– Επικοινωνία : κα Aleksandra Klenke 

           (Tηλ. : 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
• Η πολιτική των καταναλωτών µετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
– Εισηγητής: κ. PEGADO LIZ (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - PT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 141/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 

  
Με τη διεύρυνση προς περισσότερα από δέκα νέα κράτη µέλη, για την πλειονότητα των οποίων η προστασία 
των καταναλωτών αποτελεί ένα σχετικά καινοφανές ζήτηµα, θα πρέπει να αναθεωρηθεί το σύνολο της 
πολιτικής των καταναλωτών, όσον αφορά την προσαρµογή της στη νέα πραγµατικότητα µιας αγοράς µε 
σχεδόν 500 εκατοµµύρια καταναλωτές. 
 
Η ΕΟΚΕ ορίζει στη γνωµοδότησή της τις άµεσες προτεραιότητες για την πολιτική των καταναλωτών. 
 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, σταδιακά και χωρίς να λησµονείται η ανάγκη διατήρησης της ισορροπίας των 
εµπλεκοµένων συµφερόντων, θα πρέπει να συνεχιστούν ή να δροµολογηθούν νέες νοµοθετικές 
πρωτοβουλίες σε τοµείς που απαριθµούνται λεπτοµερώς στη γνωµοδότηση. 
 
Εξάλλου, η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι θα έπρεπε να αναθεωρηθούν και να καταστούν συµβατές µεταξύ 
τους οι διάφορες ισχύουσες νοµοθετικές πράξεις, προκειµένου να προσαρµοστούν στη νέα διευρυµένη 
ενιαία αγορά και επισηµαίνει τους σχετικούς τοµείς. 
 
Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την πρότασή της να δηµιουργηθεί ένας Ευρωπαϊκός Ερευνητικός Οργανισµός για 
την Προστασία του Καταναλωτή, ο οποίος θα παρέχει τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την πολιτική 
υπέρ των καταναλωτών 
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να λάβει υπόψη τις προτάσεις και υποδείξεις που εκτίθενται στην παρούσα 
γνωµοδότηση κατά τον καθορισµό των νέων προσανατολισµών για την πολιτική των καταναλωτών, καθώς 
και να προβαίνει στην περιοδική δηµοσίευση εκθέσεων µε θέµα την κατάσταση της κατανάλωσης και των 
καταναλωτών στην Ευρώπη. 

 
− Επικοινωνία: κ. Joao Pereira dos Santos 

                         (Tηλ. : 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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Οπτικοακουστικές υπηρεσίες/ Προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
 
− Εισηγητής: κ. PEGADO LIZ (∆ιάφορες δραστηριότητες - PT) 

 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 341 τελικό - 2004/0117 COD – CESE 134/2005 
  

– Επικοινωνία:   κ Raffaele Del Fiore  
                       (Tηλ. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
5. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

• Η σηµερινή κατάσταση της συρρύθµισης και της αυτορρύθµισης στην Ενιαία Αγορά 
 
– Εισηγητής : ο κ. VEVER (Εργοδότες – FR) 
 
– Έγγραφο αναφοράς: Ενηµερωτική έκθεση - CESE 1182/2004 fin 
 
– Κύρια σηµεία: 
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συµφώνησαν να αναγνωρίσουν και να πλαισιώσουν τις προσεγγίσεις µε τη µορφή αυτορύθµισης και από 
κοινού ρύθµισης, οι οποίες µπορούν να συµπληρώσουν εποικοδοµητικά τη νοµοθεσία. Η διοργανική 
συµφωνία, που υιοθετήθηκε στις 16 ∆εκεµβρίου 20031, οργανώνει τη συµπληρωµατικότητα αυτή µέσω 
συγκεκριµένων µέτρων για την πλαισίωση και την επιτήρηση. 

∆υνατότητες και όρια 

Η αυτορύθµιση και η από κοινού ρύθµιση παρουσιάζουν πράγµατι πολλά δυνητικά πλεονεκτήµατα, καθώς 
απλουστεύουν τους κανόνες της ενιαίας αγοράς, συντελούν στην αποσυµφόρηση των νοµοθετικών 
κυκλωµάτων, συµβάλλουν στην επιτάχυνση της προσαρµογής στις µεταβολές, αναπτύσσουν τη 
συνυπευθυνότητα των οικονοµικών παραγόντων και της κοινωνίας των πολιτών και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
ενισχύουν τις βάσεις της ευρωπαϊκής οικοδόµησης. 

Οι διαδικασίες αυτές, όµως, έχουν και τα όριά τους, τα οποία αφορούν, κατά πρώτο λόγο, τις προϋποθέσεις 
εφαρµογής των κανόνων, καθώς και των ενδεχόµενων κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασής τους. Ενδέχεται 
επίσης να τεθούν άλλα ζητήµατα, τα οποία θα απαιτούν ελέγχους, όπως η συµβατότητα µε την υφιστάµενη 
νοµοθεσία ή οι επιδράσεις επί του ανταγωνισµού. 

Η πραγµατική κατάσταση της αυτορύθµισης και της από κοινού ρύθµισης εντός της ενιαίας αγοράς, 
παραµένει εν πολλοίς άγνωστη. Η ενηµερωτική έκθεση της ΕΟΚΕ και οι ακροάσεις που διοργάνωσε το 
Παρατηρητήριο της Ενιαίας Αγοράς που λειτουργεί στους κόλπους της είχαν ως κύριο στόχο να ερευνήσουν 
και να προσφέρουν καλύτερη γνώση της πραγµατικής κατάστασης ως προς την αυτορύθµιση και την από 
κοινού ρύθµιση, καθώς και να διευκολύνουν τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών. 

 
– Επικοινωνία:  κ. Jean-Pierre Faure  

                         (Tηλ.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 
 

                                                      
1  EE C 321 της 31/12/2003 

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:jean-pierre.faure@cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

∆ελτίο 11.04.2005 - EL - PE 356.655 

88 

 
• Εκκαθάριση και διακανονισµός 
 
− Εισηγητής : ο κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 312 τελικό  –  CESE 138/2005 

 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η δηµιουργία ενοποιηµένης και αποτελεσµατικής ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς αποτελεί ένα από τα 
σηµαντικότερα και πλέον φιλόδοξα οικονοµικά σχέδια σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Οι καθαρά εγχώριες δραστηριότητες εκκαθάρισης και διακανονισµού στην ΕΕ είναι ασφαλείς και σχετικά 
αποτελεσµατικές από πλευράς κόστους. Αντίθετα, οι διασυνοριακοί µηχανισµοί είναι πολύπλοκοι και 
κατακερµατισµένοι, µε αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους, των κινδύνων και της 
αναποτελεσµατικότητας. 
 
Η ΕΟΚΕ εξέτασε το έγγραφο της Επιτροπής µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και  το ανέλυσε κυρίως από την 
πλευρά των κοινωνικών εταίρων τους οποίους εκπροσωπεί : εγκρίνει την προσέγγισή του και τις 
κατευθυντήριες γραµµές του.  
 
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι µε τους υπάρχοντες κανόνες, οι αγορές έδειξαν µέχρι σήµερα ότι µπορούν να 
ξεπεράσουν τις στιγµές κρίσεως και οι αρχές µπόρεσαν να ελέγξουν και τις πιο δύσκολες καταστάσεις.  
 
Εξάλλου, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι αποφάσεις δεν µπορούν να λαµβάνονται κατά τρόπο αυτόνοµο µόνο από τις 
αρχές ανταγωνισµού : η δεσµευτική γνώµη των εποπτικών αρχών θα πρέπει να αποτελεί τον κανόνα που - 
έστω και αν δεν ισχύει παντού και πάντοτε - θα πρέπει να τεθεί ήδη από τώρα. Η βούληση για άνοιγµα των 
αγορών µε τήρηση των κανόνων του ανταγωνισµού δεν µπορεί να παραβλέψει την ασφάλεια των αγορών : 
ένα θέµα που µπορούν να επιλύσουν µόνο οι αρµόδιοι. 

 
− Επικοινωνία: κ. Joao Pereira dos Santos 

                       (Tηλ. : 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
• ∆ιαταγή πληρωµής 
 
− Εισηγητής: κ. PEGADO (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - PT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 173 τελικό - 2004/0055 COD – CESE 133/2005 

 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την υποβολή της υπό εξέταση πρότασης κανονισµού, η οποία υιοθέτησε σε γενικές 
γραµµές τις παρατηρήσεις που είχε διατυπώσει η ΕΟΚΕ κατά την εξέταση του Πράσινου Βιβλίου.  
 
Η ΕΟΚΕ ζητά από την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον θα ήταν δυνατόν να επεκταθεί η υπό εξέταση 
Πρόταση Κανονισµού στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο. 
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Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η ευρωπαϊκή διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωµής θα µπορεί να 
συνυπάρχει µε άλλες διαδικασίες, ιδίας φύσεως και στόχων, που περιλαµβάνονται στο εθνικό δίκαιο των 
κρατών µελών. Η ΕΟΚΕ, όµως, πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει µία και µόνον διαδικασία έκδοσης 
διαταγών πληρωµής: αυτή που προτείνεται και ρυθµίζεται βάσει της υπό εξέταση πρότασης κανονισµού. 
 
Η γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ περιλαµβάνει επίσης και µία διεξοδική ανάλυση των άρθρων της πρότασης 
κανονισµού. 

 
− Επικοινωνία : κα Aleksandra Klenke 

           (Tηλ. : 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
 
6.  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 
 
• Περιφέρειες που παρουσιάζουν µόνιµα φυσικά και διαρθρωτικά µειονεκτήµατα 
 
− Εισηγητής: ο κ. BARROS VALE (Εργοδότες – PT) 

 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 140/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Αφού εξέτασε τα προβλήµατα που συνδέονται µε τις µεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες, τις υποδοµές και την 
πρόσβαση στις δηµόσιες υπηρεσίες, το περιβάλλον και την κατάσταση της απασχόλησης και τις ευκαιρίες 
που προσφέρει ο τουρισµός, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι µία αποτελεσµατική πολιτική υπέρ των περιοχών µε 
µόνιµα µειονεκτήµατα πρέπει να διέπεται από τις τρεις αρχές της “µονιµότητας”, της “θετικής 
διαφοροποίησης” και της “αναλογικότητας”, καθώς και από µία σειρά στόχων κοινωνικής, οικονοµικής και 
περιβαλλοντικής φύσεως. 
 
Η εν λόγω πολιτική οφείλει συνεπώς να προβλέπει ένα σύνολο µέτρων που να περιορίζουν όσο το δυνατόν 
τον ευάλωτο χαρακτήρα τους και να συµβάλλουν στη δηµιουργία µιας πραγµατικής “ισότητας ευκαιριών” 
µεταξύ των περιοχών αυτών και της λοιπής Ένωσης. Η πολιτική αυτή, δεδοµένου ότι καλείται να 
ανταποκριθεί σε αντικειµενικούς φυσικούς περιορισµούς, είναι θεµιτό να διαβαθµίζεται ανάλογα µε την 
ένταση των εν λόγω περιορισµών. Για τον ίδιο λόγο, δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τα µέτρα που 
λαµβάνονται παραδοσιακά στα πλαίσια της πολιτικής για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, αλλά να 
είναι συµπληρωµατική προς αυτά. 

 
− Επικοινωνία :  κ. Roberto Pietrasanta 

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

 
7.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
• Χρηµατοδότηση του Natura 2000 
 
− Εισηγητής : ο κ. RIBBE (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DE) 

 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 431 τελικό  –  CESE 136/2005 
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− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ τόνισε ότι το καλλιεργηµένο αλλά και το φυσικό τοπίο της Ευρώπης αποτελούν µια εξαιρετική 
φυσική κληρονοµιά που αξίζει να διατηρηθεί. Η προστασία της φύσης δεν είναι µόνο αυτοσκοπός. Η φύση 
αποτελεί την απαραίτητη βάση της ζωής και της οικονοµικής δραστηριότητας. 
 
Η ΕΟΚΕ αντιλαµβάνεται το λόγο για τον οποίο η Επιτροπή επέλεξε ως µορφή χρηµατοδότησης, την 
περαιτέρω ανάπτυξη και χρήση των υφισταµένων χρηµατοδοτικών µέσων. Με την ευνοϊκότερη, από άποψης 
προστασίας της φύσης, διάρθρωση  και χρήση των υφισταµένων χρηµατοδοτικών ταµείων, τα κράτη µέλη 
διαθέτουν ελαστικές δυνατότητες δράσης. Συγχρόνως θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι στο µέλλον 
προγράµµατα που επιδρούν αρνητικά στην προστασία της φύσης δεν θα συγχρηµατοδοτούνται από 
κοινοτικά µέσα, ώστε τελικά οι ζηµίες που προκαλούν στη φύση και στο περιβάλλον να αντισταθµίζονται εκ 
νέου από κοινοτικά κονδύλια. 
 
Η συζήτηση περί χρηµατοδότησης των περιοχών του NATURA 2000, θα πρέπει να διεξαχθεί µε γνώµονα 
την αναµενόµενη διένεξη για την αύξηση του συνολικού προϋπολογισµού και την κατανοµή των πιστώσεων 
µεταξύ των περιφερειών και των διαφόρων τοµέων πολιτικών προτεραιοτήτων. Θα πρέπει, για το λόγο αυτό 
να εξασφαλισθεί ότι η προστασία της φύσης, δεν θα αντιµετωπίζεται κατά τη χορήγηση πόρων ως θέµα 
ελάσσονος σηµασίας µε αποτέλεσµα να παραγκωνίζεται εντελώς. Η προστασία της φύσης  είναι – καθώς 
συχνά υπογραµµίζουν οι αρχηγοί κρατών- ένα συνολικά κοινωνικό καθήκον, µια πολιτική επιταγή, που 
χρήζει αναγκαίας χρηµατοδότησης. 
 
Οι τοµείς δράσης του NATURA 2000 (π.χ. αποζηµιώσεις ή  κίνητρα για τους ιδιοκτήτες χερσαίων εκτάσεων 
και  τους χρήστες της γης) θα πρέπει να συνδέονται σαφώς µε συγκεκριµένο σκοπό. Στην αντίθετη 
περίπτωση, η ΕΟΚΕ δεν µπορεί να συµφωνήσει µε την ενσωµάτωση της χρηµατοδότησης του NATURA 
2000 στα υφιστάµενα ταµεία και θα αναγκαστεί να ταχθεί υπέρ της δηµιουργίας ίδιου κονδυλίου στον 
προϋπολογισµό όπως πρότειναν προηγούµενα ενδιαφερόµενα µέρη. 

 
− Επικοινωνία:  κ. Johannes Kind      

                        (Τηλ.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail :  johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

• Έκτακτα µέτρα για τη στήριξη της αγοράς 
 
− Εισηγητής: κ. NIELSEN (∆ιάφορες δραστηριότητες - DK) 

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 712 τελικό - 2004/0254 CNS – CESE 127/2005 

 
– Επικοινωνία: κα Annika Korzinek  

                 (Tηλ. : 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@esc.eu.int) 
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• REACH - Νοµοθεσία χηµικών προϊόντων  
 
− Εισηγητής : ο κ. SEARS (Εργοδότες – UK) 
− Συνεισηγητής: κ. HOSMAN (Αντιπρόσωπος – NL) 
  
− Έγγραφα αναφοράς: Ενηµερωτική έκθεση - COM(2003) 644 τελικό – 2003/0256-0257 COD   

       – CESE 242/2004 fin rév. 
  

− Κύρια σηµεία: 
 

Η παρούσα ενηµερωτική έκθεση εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχουν η ανταγωνιστικότητα και η 
βιοµηχανική µεταλλαγή σε τοµείς που προµηθεύουν και ταυτοχρόνως ανταγωνίζονται τη χηµική βιοµηχανία  
 
Ως γενική παρατήρηση επισηµαίνεται ότι µια από τις αδυναµίες της πρότασης REACH έγκειται στην 
έλλειψη σαφήνειας και στους ανεπαρκείς ορισµούς της. Η πρόταση βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στους 
ορισµούς της «ουσίας» και «παρασκευάσµατος» που αναπτύχθηκαν στα µέσα της δεκαετίας του 60· ο δε 
όρος «χηµικά», αν και χρησιµοποιείται ευρέως στο έγγραφο, δεν ορίζεται όλως διόλου. 
 
Η δοµή και διάταξη της πρότασης είναι πολύπλοκες και τα προβλήµατα όσον αφορά τον ορισµό και το πεδίο 
δράσης καθίστανται πιο πολυσύνθετα εξαιτίας του γεγονότος ότι η πρόταση, ενώ βασίζεται στη χηµική 
βιοµηχανία, δεν παρουσιάζει τις φυσικές πραγµατικότητες των σηµερινών ή µελλοντικών πρακτικών σε 
όλους τους τοµείς που θα επηρεαστούν από την εισαγωγή της. 
 

Ο αντίκτυπος της πρότασης θα γίνει σοβαρότερα αισθητός από τις ΜΜΕ, όπως εξηγείται αναλυτικά και 
εκτενώς στην έκθεση. Ειδικότερα, το δυσανάλογο κόστος και η ελάχιστη προβλεπόµενη επιστροφή τόσο για 
τους απασχολουµένους όσο και για τους καταναλωτές θα έχουν ως βέβαιο αποτέλεσµα να χάσουν οι 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ ζωτικά πλεονεκτήµατα από πλευράς ανταγωνιστικότητας έναντι των αντίστοιχών τους 
επιχειρήσεων µεταποίησης εκτός της ΕΕ. 

 
Η πρόταση υποστηρίζει ότι εκπορεύεται από τη βούληση να διασφαλιστεί η προστασία των εργαζοµένων, 
των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Η επίδραση στο περιβάλλον που προκαλείται από τη διάθεση 
αποβλήτων και τις εκποµπές, που καλύπτονται από πολλές γενικές και κλαδικές νοµοθετικές πράξεις της 
ΕΕ, αποκλείονται ως επί το πλείστον από την πρόταση και συνεπώς δεν µπορούν να συνυπολογιστούν όσον 
αφορά τα επιδιωκόµενα οφέλη. 
 

Μια γενικότερη παρατήρηση που αφορά όλους τους τοµείς είναι ότι πρέπει να υπάρξει µέριµνα προκειµένου 
η εξέταση της πρότασης REACH να µην προκαλέσει απαράδεκτη άµβλυνση των δοκιµών για τις ουσίες που 
έχουν πραγµατική προτεραιότητα. Η εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας έχει την ίδια σηµασία όπως και η 
δηµιουργία νέων ανταγωνιστικών πρωτοβουλιών για τους ίδιους πόρους. 
 
Έχει σηµασία οι µελέτες αντικτύπου που σήµερα θεωρούνται πλέον απαραίτητες να αναγνωρίσουν την 
πραγµατικότητα των εξεταζόµενων οικονοµικών τοµέων και να ακολουθήσουν µε διαφανή και αποδεκτό 
τρόπο τις αρµόζουσες µεθοδολογίες που έχουν οριστεί από οργανισµούς όπως π.χ. ο ΟΟΣΑ. 
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Εάν επέλθει συµφωνία ως προς τους στόχους και το πεδίο εφαρµογής του REACH και ως προς τις 
µεθοδολογίες που πρέπει να εφαρµοσθούν για την εκτίµηση των δαπανών και των ωφεληµάτων, θα 
διασφαλιστεί τότε εµπιστοσύνη ότι υιοθετήθηκε η καλύτερη προσέγγιση µε τα µεγαλύτερα δυνατά οφέλη 
για όλους τους ενδιαφεροµένους. Αυτό δεν συµβαίνει επί του παρόντος. Στην καλύτερη περίπτωση, οι 
άµεσες και έµµεσες δαπάνες αντισταθµίζονται µε δυνητικά αλλά ακαθόριστα σε άλλους τοµείς οφέλη. 

 
− Επικοινωνία: κ. Jakob Andersen  

                        (Tηλ.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 

 
• Κίνδυνος πληµµυρών 
 
− Εισηγήτρια: η κα SÁNCHEZ MIGUEL (Μισθωτοί – ES) 

 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 472 τελικό  –  CESE 125/2005 

 
– Επικοινωνία: κα Annika Korzinek  

                       (Tηλ. : 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@esc.eu.int) 
 

 
• Γεωθερµία 
 
− Εισηγητής : ο κ. WOLF (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DE) 

 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 122/2005 
  

– Επικοινωνία: κ.Siegfried Jantscher  
                 (Tηλ. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

 
 

• INSPIRE 
 
− Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Μισθωτοί – FR) 

 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 516 final -2004/0175 COD – CESE 124/2005 
 

− Επικοινωνία   κ. Johannes Kind         
                      (Τηλ.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail :  johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 
8.  ΚΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 
• Χρηµατοδότηση της ΚΓΠ 
 
− Εισηγητής: ο κ. KIENLE (Εργοδότες – DE) 
 

− Αναφ. : COM(2004) 489 τελικό - 2004/0164 CNS – CESE 126/2005 
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− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει στην πρόταση κανονισµού διάφορες καινοτόµες προσεγγίσεις για την καλύτερη και 
απλούστερη εκτέλεση του προϋπολογισµού. Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η ρύθµιση για τη θέσπιση δύο 
ταµείων µε σαφή διαχωρισµό αρµοδιοτήτων είναι ορθή για τηνεπίτευξη του στόχου. Ωστόσο, κατά την 
ΕΟΚΕ, η απλοποίηση θα πρέπει να είναι έχει αισθητό αντίκτυπο σε όλα τα επίπεδα. 
 
Η ΕΕ, τα κράτη µέλη και οι τελικοί δικαιούχοι πρέπει να επωφεληθούν από αυτήν. Ακόµη, πρέπει 
επειγόντως να ληφθεί µέριµνα για την σύντοµη και όσο το δυνατό απλούστερη τη στήριξη των τελικών 
δικαιούχων. Ο επιδιωκόµενος στόχος για απλοποίηση επιτυγχάνεται για την Επιτροπή όχι όµως και για τα 
κράτη µέλη. 
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι οι διαφορετικές διαδικασίες πληρωµών και δέσµευσης 
κονδυλίων αναγκάζουν τους οργανισµούς πληρωµών να εφαρµόζουν δύο χωριστά συστήµατα 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Θα πρέπει εποµένως να ληφθούν µέτρα ώστε τα δύο αυτά συστήµατα να 
απλοποιηθούν στο µέτρο του δυνατού. Συνεπώς χρειάζεται να πραγµατοποιηθούν και άλλες προσαρµογές, 
κυρίως όσον αφορά τον κανονισµό για την ανάπτυξη της υπαίθρου. 
 
Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει γενικά το γεγονός ότι µε βάση τη ρύθµιση για την ανάκτηση πληρωµών, η ευθύνη για 
τις καταβεβληµένες ενισχύσεις δεν βαραίνει µόνο την Επιτροπή αλλά και τα κράτη µέλη. Η ΕΟΚΕ, έχοντας 
γνώση της κριτικής που ασκούν τα κράτη µέλη σχετικά µε την αυξηµένη συνυπευθυνότητα, θα µεριµνήσει 
ώστε να µην µειωθεί το ενδιαφέρον των κρατών αυτών για τα προγράµµατα, µε αποτέλεσµα να ζηµιωθούν 
οι τελικοί δικαιούχοι. 
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της, καθώς η επέκταση της τεχνικής βοήθειας αποσπά κονδύλια από τον 
εγγενή στόχο των Ταµείων για την ενίσχυση της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης. Τα παράπλευρα 
µέτρα στήριξης, δηλαδή η ενίσχυση των θεσµών και  των δοµών που έχουν αναλάβει την παροχή της  
στήριξης,  πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στο βαθµό που κρίνεται  ουσιαστικά σκόπιµη. Στο πλαίσιο αυτό, 
η ΕΟΚΕ επικρίνει ιδιαίτερα την κοινοτική στήριξη για την ενίσχυση και την ανάπτυξη διοικητικών και 
ελεγκτικών µηχανισµών των κρατών µελών. Αυτό αποτελεί αδιαµφισβήτητα υποχρέωση των κρατών µελών.  
 
Η ΕΟΚΕ ζητά σε αυτή την περίπτωση να καταρτίζει η Επιτροπή σχετική έκθεση, ώστε να 
παρακολουθούνται στενά οι ενισχύσεις αυτές. 

 
− Επικοινωνία: κα Eleonora di Nicolantonio 

  (Tηλ : 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
9.      ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 
• Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων 

δασµολογικών προτιµήσεων (Γ∆Π) 
 
− Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 699 τελικό - 2004/0242 CNS – CESE 132/2005 
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–        Κύρια σηµεία: 
 

Στις 20 Οκτωβρίου 2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση που καθορίζει τις λεπτοµέρειες του 
κοινοτικού συστήµατος εµπορικών προτιµήσεων (Γενικευµένο Σύστηµα Προτιµήσεων – ΓΣΠ) για την 
περίοδο 2006-2008. Η πρόταση βασίζεται στις κατευθυντήριες γραµµές που εξέδωσε η Επιτροπή τον Ιούλιο 
του 2004. Η Επιτροπή προτείνει τη βελτίωση του ισχύοντος συστήµατος σε διάφορους τοµείς: απλοποίηση 
(µείωση των ρυθµίσεων από πέντε σε τρεις), κάλυψη περισσότερων προϊόντων, επικέντρωση των ωφελειών 
στις αναπτυσσόµενες χώρες µε τις µεγαλύτερες ανάγκες και θέσπιση πρόσθετου σχεδίου ωφελειών ΓΣΠ 
("ΓΣΠ+") προκειµένου να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη ανάπτυξη. 
 
Η ΕΟΚΕ είχε υποστηρίξει ότι το τρέχον σύστηµα πρέπει να απλουστευθεί και να καταστεί πιο διαφανές, και 
θεώρησε σκόπιµη την εναρµόνιση, την ενοποίηση, και τη βελτίωση όλων των καθεστώτων και διαδικασιών 
για τις γενικευµένες δασµολογικές προτιµήσεις. Εκτιµά ότι το προτεινόµενο σύστηµα συνιστά µια 
σηµαντική βελτίωση στα πλαίσια αυτά. Στο µέτρο αυτό συµφωνεί µε τις προτάσεις της Επιτροπής. 
 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη µείωση των δικαιούχων χωρών, αλλά έχει ενδοιασµούς µήπως το µέτρο δεν είναι 
επαρκές. 
 
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η νέα αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία για την προώθηση της βιώσιµης 
ανάπτυξης δεν θα επηρεάσει τη συµπεριφορά των δικαιούχων κρατών περισσότερο από το σύστηµα που 
αντικαθιστά. 
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει τον ενδοιασµό της ότι το ζήτηµα της απάτης δεν αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά και 
εκτιµά ότι σχετικά µε το θέµα αυτό θα µπορούσαν να έχουν γίνει περισσότερα. 
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την απογοήτευσή της διότι δεν δηµοσιεύτηκαν λεπτοµερείς εκτιµήσεις των επιπτώσεων 
των προτάσεων της Επιτροπής και σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως φαίνεται, δεν διεξήχθησαν καθόλου. 

 
− Επικοινωνία : κα Susanna Baizou  

                           (Tηλ.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int)  
 
 
  10.  ΑΜΥΝΑ 

 
•  ∆ηµόσιες προµήθειες αµυντικού εξοπλισµού 
 
− Εισηγητής : ο κ. WILKINSON (Εργοδότες – UK) 
 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 608 τελικό  –  CESE 129/2005 

 
− Κύρια σηµεία: 

 
Τα συµπεράσµατα της ΕΟΚΕ µπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 
 
▪ Ο εξοπλισµός για την άµυνα είναι µόνο µία προϋπόθεση για µία βιώσιµη "αµυντική αποδοτικότητα". 

Προκειµένου η βιοµηχανία να διαδραµατίσει πλήρως το ρόλο της χρειάζεται σαφής καθοδήγηση, 
εναρµονισµένες απαιτήσεις και συνέχεια. Χρειάζεται, επίσης, να αναληφθεί η ευθύνη της απαραίτητης 
αναδιοργάνωσης. Χρειάζεται επίσης να αποφευχθεί η υιοθέτηση υπερβολικά επαχθών ρυθµιστικών 
διαδικασιών για τη βιοµηχανία. 
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▪ Πρέπει να διασαφηνισθεί µε µεγάλη ακρίβεια ποια σκέλη της διαδικασίας δηµόσιων συµβάσεων για 
εξοπλισµό αµύνης θα καλύπτονται από τους σχετικούς κανόνες.  

 
▪ Το άρθρο 296 της Συνθήκης θα εξακολουθήσει να ισχύει. Για να αποφευχθεί η υπερβολική χρήση του 

άρθρου αυτού, η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε αξιολογική κρίση εξετάζοντας την τρέχουσα 
αποδοτικότητα. ∆εν είναι δυνατόν να διατηρηθεί κανένας κατάλογος εξοπλισµών και διαδικασιών για 
τον οποίο θα εφαρµόζεται το άρθρο 296. 

 
▪ Ως πρώτο βήµα, η Επιτροπή θα πρέπει να δηµοσιεύσει το συντοµότερο δυνατό µία "ερµηνευτική 

ανακοίνωση" σχετικά µε το άρθρο 296. Μόνο υπό το πρίσµα της πείρας που θα αποκτηθεί µε αυτή την 
ανακοίνωση θα αποφασιστεί εάν απαιτείται και υιοθέτηση σχετικού νοµικού µέσου. 

 
▪ Η "διττή χρήση" του εξοπλισµού καθίσταται ολοένα και πιο κοινή και η τάση αυτή είναι θετική, λόγω 

των δυνατοτήτων των εφαρµογών της πολεµικής τεχνολογίας για µη στρατιωτική χρήση. 
 
▪ Επικροτείται ο σηµαντικός ρόλος που προβλέπεται για τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Άµυνας (ΕΟΑ). 

Πρέπει να διασαφηνιστεί τώρα τι ρόλο καλούνται να διαδραµατίσουν οι εµπλεκόµενοι οργανισµοί. 
 

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

__________________________ 
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ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 9ης  ΚΑΙ 10ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 
 
 

 
 
Τα πλήρη κείµενα των γνωµοδοτήσεων της ΕΟΚΕ διατίθενται στις διάφορες επίσηµες 

γλώσσες στην ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ στο ∆ιαδίκτυο: 
 

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

 
 
Στη σύνοδο ολοµέλειας παρέστη η κα Mariann FISCHER BOEL, µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία 
παρενέβη στο πλαίσιο της υιοθέτησης της γνωµοδότησης για τη «Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
ΕΓΤΑΑ». 
 

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
• Πολυετές πρόγραµµα για τις ΜΜΕ 
 
– Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 781 τελικό – 2004/0272 COD – CESE 245/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι θα ήταν σκόπιµο να ξεκινήσει η Γ∆ Επιχειρήσεις το ταχύτερο δυνατόν στα νέα κράτη 
µέλη µια σειρά συναντήσεων µε τους εκπροσώπους των οργανώσεων των ΜΜΕ από όλα τα κράτη µε σκοπό 
τη συζήτηση για τις βέλτιστες πρακτικές και τον προσδιορισµό των ειδικών προβληµάτων των νέων κρατών 
µελών. Οι συναντήσεις αυτές θα δώσουν τη δυνατότητα να εντοπιστούν οι πτυχές που πρέπει να αναπτυχθούν 
στο νέο πρόγραµµα-πλαίσιο.  
 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, κατά τη διάρκεια του 2006, θα µπορούσε να διοργανωθεί µία «4η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη 
των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων». 
 

http://www.cese.europa.eu
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Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να δοθεί αξία και συγκεκριµένη µορφή στις αναπτυξιακές πολιτικές· προς τούτο, απαιτείται, 
αφενός, η διοργάνωση και η εντατικοποίηση του διαλόγου µε τους φορείς που αντιµετωπίζουν άµεσα τα 
προβλήµατα των επιχειρήσεων (επιχειρηµατίες και εργαζόµενοι) καθώς και µεταξύ των φορέων αυτών και, 
αφετέρου, να αναγνωριστεί ότι τα προβλήµατα των πολύ µικρών και των µικρών επιχειρήσεων είτε διαφέρουν 
από τα προβλήµατα των µεγάλων είτε είναι µεν παρόµοια, αλλά παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η 
ΕΟΚΕ καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να υποβάλει στην ίδια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετική έκθεση.  

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. João Pereira dos Santos 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• Συνεταιριστικές εταιρείες 
 
– Εισηγητής: ο κ. HOFFELT (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – BE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 18 τελικό  –  CESE 243/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ιδιαιτέρως την προτεραιότητα που δίδεται στην προαγωγή του συνεταιριστικού 
επιχειρηµατικού πνεύµατος. 
 
Αν και υποστηρίζει γενικά τις κατευθυντήριες γραµµές της ανακοίνωσης, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι καλό θα ήταν 
ορισµένες δράσεις να εκφραστούν µε πιο συγκεκριµένο τρόπο βάσει ενός προκαθορισµένου 
χρονοδιαγράµµατος. Γι’ αυτό, συνιστά να καθιερωθεί το ταχύτερο δυνατόν µια διαδικασία παρακολούθησης 
των προβλεπόµενων δράσεων, χωρίς να αναµένονται οι αξιολογήσεις της ανακοίνωσης µετά το 2008, όπως 
προτείνει η Επιτροπή.   

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:  κα Aleksandra Klenke 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ – O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΕ 
 
• Ο ρόλος της ΕΤΕ στις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ) 
 
–   Εισηγητής: ο κ. LEVAUX (Εργοδότες – FR) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CES 255/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Η γνωµοδότηση αυτή στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στο ενηµερωτικό σηµείωµα που συνέταξε η ΕΤΕ για την 
ΕΟΚΕ τον Ιούλιο του 2004 («Ο ρόλος της ΕΤΕ στις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ)», 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ιούλιος 2004). Το έγγραφο αυτό καταρτίστηκε για την οµάδα µελέτης της 
ΕΟΚΕ και µπορείτε να το ζητήσετε µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος από τη γραµµατεία της ΕΟΚΕ στη 
διεύθυνση: eco@esc.eu.int.  
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Οι Σ∆ΙΤ επιτρέπουν την αποκόµιση οφέλους από την αποτελεσµατικότητα του ιδιωτικού τοµέα και 
την καθιέρωση κατάλληλων µηχανισµών καταµερισµού των κινδύνων µεταξύ του δηµόσιου και του 
ιδιωτικού τοµέα. 
 
Η ΕΤΕ απαιτεί όλα τα έργα Σ∆ΙΤ που στηρίζει να χαρακτηρίζονται από οικονοµική ευρωστία, να είναι 
οικονοµικά και τεχνικά βιώσιµα, να συµµορφώνονται µε τις περιβαλλοντικές της προδιαγραφές και να 
αποτελούν αντικείµενο πρόσκλησης υποβολής προσφορών σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν τη σύναψη 
δηµόσιων συµβάσεων στην ΕΕ. Όποτε είναι δυνατό, η ΕΤΕ συµµετέχει στα πρώιµα στάδια των έργων. 

 
Βάσει της µέχρι σήµερα πείρας της, η ΕΤΕ θεωρεί ότι τα έργα που έχει χρηµατοδοτήσει αποδείχθηκαν αρκετά 
αποδοτικά. Η ΕΤΕ έχει παράσχει σηµαντική προστιθέµενη αξία στις Σ∆ΙΤ που έχει χρηµατοδοτήσει. 

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

 

• Πιστωτικά ιδρύµατα 
 
– Εισηγητής: ο κ. RAVOET (Εργοδότες – BE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 486 τελικό – 2004/0155 + 0159 COD – CESE 244/2005 
  
– Κύρια σηµεία: 

 
Η ποιότητα της εξεταζόµενης πρότασης οδηγίας αντανακλά ένα άνευ προηγουµένου υψηλό επίπεδο 
διαβουλεύσεων, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται η συµµετοχή στις µελέτες αντίκτυπου της Επιτροπής της 
Βασιλείας, που διενεργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας µεταφοράς των 
κανόνων της Βασιλείας στην κοινοτική νοµοθεσία. Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει αυτή την τάση και καλεί επειγόντως 
τους συννοµοθέτες να συνεχίσουν να ενσωµατώνουν στη νοµοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις 
απόψεις των παραγόντων της αγοράς. 
 
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η οδηγία θα πρέπει να δώσει έµφαση στην επίτευξη συµφωνίας επί µιας ευέλικτης 
οδηγίας, η οποία να συνάδει µε το πλαίσιο της Βασιλείας και να ενθαρρύνει τη συγκλίνουσα εφαρµογή της σε 
όλη την ΕΕ.   
 
Είναι σηµαντικό να εγκριθεί αυτή η οδηγία σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα. Η καθυστερηµένη 
εφαρµογή της θα υπονόµευε την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου στη διεθνή αγορά εις 
βάρος των συµφερόντων των καταθετών και των επιχειρηµατιών της Ευρώπης.  
 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι ηµεροµηνίες εφαρµογής της οδηγίας θα πρέπει να είναι η 1η Ιανουαρίου 2007 αντί της 
31ης ∆εκεµβρίου 2006 για την τυποποιηµένη προσέγγιση και η 1η Ιανουαρίου 2008 αντί της 31ης ∆εκεµβρίου 
2007 για τις εξελιγµένες µεθόδους. Η αξίωση εφαρµογής της οδηγίας στις 31 ∆εκεµβρίου θα είχε ως 
αποτέλεσµα επαχθείς απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.  

 
–    Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Aleksandra Klenke 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 
 
• Τα νέα κράτη µέλη και οι γενικοί προσανατολισµοί των οικονοµικών πολιτικών 
 
– Εισηγητής: ο κ. KΟULUMIES (Εργοδότες – FI) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας CESE 256/2005 
 
 – Κύρια σηµεία: 
 

Η οικονοµική σύγκλιση νέων κρατών µελών και των 15 της ΕΕ έχει σηµειώσει πρόοδο και η τάση αυτή θα 
συνεχιστεί έστω και αν υπάρχουν κίνδυνοι για το µέλλον. Σύµφωνα µε το πιθανότερο σενάριο, τα σχετικά 
οφέλη, σχετικά µε τους µισθούς και τις τιµές, των νέων κρατών µελών έναντι των 15 της ΕΕ θα µειωθούν, αλλά 
τούτο θα πάρει χρόνο λόγω του χαµηλού επιπέδου εκκίνησης. 
 
Όλα τα κράτη µέλη πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, 
την καλύτερη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων της Λισσαβώνας και την ενεργό ανάπτυξη της οικονοµικής 
διακυβέρνησης. Χωρίς αυτές τις µεταρρυθµίσεις υπάρχει ο κίνδυνος ύφεσης της οικονοµικής ανάπτυξης και της 
ευηµερίας σε ολόκληρη της ΕΕ. 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: ο κ. Gilbert MARCHLEWITZ 
(Tél.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 

 
 
4.  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
• Αγροτική ανάπτυξη / ΕΓΤΑΑ 
 
–   Εισηγητής: ο κ. BROS (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – FR) 
 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 490 τελικό – 2004/0161 COD – CESE 251/2005 

 
–   Κύρια σηµεία: 

 
Η νοµοθετική πρόταση της Επιτροπής εγγράφεται σε µεγάλο βαθµό στο πλαίσιο των συµπερασµάτων του 
Σαλτσβούργου. Η ΕΟΚΕ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στο θέµα αυτό και επιθυµεί να ευχαριστήσει την 
Επιτροπή για το υψηλό επίπεδο των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε µε τα µέλη της ΕΟΚΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η 
ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει: 
 
• Το ΕΓΤΑΑ δεν µπορεί να ανταποκριθεί από µόνο του σε όλα τα προβλήµατα της αγροτικής ανάπτυξης, 

 
• Πρέπει να εµβαθυνθεί το ζήτηµα της συµπληρωµατικότητας του ΕΓΤΑΑ µε το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο), 
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• Για να διασφαλιστεί η οικονοµική και κοινωνική βιωσιµότητα των αγροτικών περιοχών, είναι απαραίτητο 

να ληφθεί υπόψη η συµβολή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, µε τους δύο πυλώνες της, στη διατήρηση και 
τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στο σύνολο της ευρωπαϊκής επικράτειας, ιδίως µέσω της ανάπτυξης 
ανταγωνιστικών γεωργικών ή/και µη αγροτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα βασίζονται στην καινοτοµία.  

 
Γι’ αυτό, η ΕΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή και το Συµβούλιο να συµπεριληφθούν οι νέοι προσανατολισµοί της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στην ενδιάµεση αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας. 
 
Το δηµοσιονοµικό ζήτηµα παραµένει στο επίκεντρο του προβληµατισµού. Η ΕΟΚΕ έκρινε τις δηµοσιονοµικές 
προτάσεις της Επιτροπής περιορισµένες και σταθερές (1,24% του ΑΕγχΠ). Αυτός είναι ο λόγος που την έκανε 
να υιοθετήσει επικριτική στάση έναντι του ζητήµατος της πλήρους ενσωµάτωσης του NATURA 2000 στο 
πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, διότι θα αντιστοιχούσε σχεδόν στο ήµισυ των δηµοσιονοµικών του πόρων. Επίσης, ο 
τριπλασιασµός των πιστώσεων που χορηγούνται στην προσέγγιση LEADER είναι παράδοξος µε βάση την 
εξέλιξη των εθνικών συγχρηµατοδοτήσεων. Οµοίως, η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι η δηµοσιονοµική πρόταση της 
Επιτροπής αποτελεί την ελάχιστη βάση για τη συζήτηση· διαφορετικά, η µελλοντική πολιτική για την αγροτική 
ανάπτυξη δεν θα µπορούσε να ενταχθεί ουσιαστικά ούτε στη στρατηγική για τη βιώσιµη ανάπτυξη ούτε στη 
στρατηγική της Λισσαβώνας. 
 
Η ΕΟΚΕ διατυπώνει επίσης πολλές προτάσεις για την προσαρµογή των πολιτικών προσανατολισµών που 
αποφάσισε η ∆ιάσκεψη του Σαλτσβούργου, όπως η διατήρηση της σύνδεσης µεταξύ του πρώτου και του 
δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ, η αρχή της επικουρικότητας στον προγραµµατισµό των µέτρων και η εµβάθυνση 
της απλοποίησης των διαδικασιών για τους τελικούς δικαιούχους. 
 
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί, στο µέλλον και κατά τη φάση της εφαρµογής αυτής της πολιτικής, να συµµετάσχει στενά 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ώστε να εκφέρει τη γνώµη της σχετικά µε το κοινοτικό στρατηγικό 
πρόγραµµα και να µεριµνήσει για την ικανοποιητική διαβούλευση µε την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών 
κατά την κατάρτιση των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης. 
 

– Για περισσότερες πληροφορίες:  κα Eleonora Di Nicolantonio  
    (Tηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
5.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 

 
–    Εισηγήτρια: η κα ENGELEN-KEFER (Μισθωτοί – DE) 

 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 493 τελικό – 2004/0165 COD – CESE 250/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
• Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε τη συγκέντρωση των πιστώσεων στις οικονοµικά 

ασθενέστερες περιφέρειες, η οποία θα ωφελήσει πρωτίστως τα νέα κράτη µέλη. Θεωρεί ενδεδειγµένη την 
προτεινόµενη αύξηση των πιστώσεων, δεδοµένου ότι το ποσό αυτό θα πρέπει τώρα να κατανεµηθεί σε 25 
κράτη µέλη. 
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• Η ΕΟΚΕ θεωρεί ενδεδειγµένη τη νέα διάρθρωση των στόχων, η οποία θα είναι επωφελής εφόσον 

διασφαλιστεί και η αντίστοιχη ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων προγραµµατισµού. Πιστεύει ότι θα πρέπει να 
καθοριστούν συγκεκριµένες περιφερειακές προτεραιότητες για τις παρεµβάσεις του ΕΚΤ στην πολιτική 
απασχόλησης, ανάλογα µε τη διάρθρωση της ανεργίας. 

 
• Προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελέσει η ενσωµάτωση των µειονεκτούντων οµάδων µέσω της εφαρµογής 

µέτρων κοινωνικής αρωγής, κατάρτισης και οργάνωσης της εργασίας. Το ΕΚΤ θα πρέπει να στηρίξει µέτρα 
για τη µεταρρύθµιση των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, µε στόχο ιδίως την προσαρµογή τους στις 
απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόθεση 
της Επιτροπής να εντάξει την κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL πλήρως στο ΕΚΤ. 

  
• Η ΕΟΚΕ αµφιβάλλει για τη χρησιµότητα των ετήσιων εκθέσεων για την εφαρµογή τόσο του εθνικού 

στρατηγικού πλαισίου αναφοράς όσο και των επιµέρους επιχειρησιακών προγραµµάτων και συνιστά, αντίθετα, 
να συνδεθούν τα εθνικά σχέδια δράσης για την εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών της ΕΕ στον τοµέα 
της απασχόλησης µε τις απαιτήσεις προγραµµατισµού των παρεµβάσεων του ΕΚΤ, προκειµένου να 
απλοποιηθεί ο προγραµµατισµός. 

•  
• Η ΕΟΚΕ χαίρεται για το γεγονός ότι οι διαρθρωτικές ενισχύσεις θα συνεχίζουν να βασίζονται στις αρχές της 

συγκέντρωσης, του προγραµµατισµού, της προσθετικότητας και της εταιρικής σχέσης, αλλά θα ήθελε να δοθεί 
µεγαλύτερη έµφαση στον ιδιαίτερο ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο των παρεµβάσεων του ΕΚΤ 
υπέρ της απασχόλησης και στην ανάγκη συµµετοχής τους τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 

 
• Η ΕΟΚΕ παρατηρεί µε ικανοποίηση ότι παρέχεται πρόσβαση στη χρηµατοδοτική στήριξη και στις µη 

κυβερνητικές οργανώσεις και συνιστά στα κράτη µέλη και στις διοικητικές αρχές κάθε επιχειρησιακού 
προγράµµατος να διαβουλεύονται δεόντως µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις κατά τον σχεδιασµό, την 
εφαρµογή και την παρακολούθηση των ενισχύσεων του ΕΚΤ. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:    κ. Torben Bach Nielsen 
 (Tηλ.: 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
• Πρόγραµµα «Νεολαία σε δράση» 2007-2013 
 
− Εισηγητής: ο κ. RODRIGUEZ GARCIA CARO (Εργοδότες – ES) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 471 τελικό – 2004/0152 COD – CESE 253/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι στο κείµενο της πρότασης της Επιτροπής περιέχονται πολλές από τις 
συστάσεις που είχε διατυπώσει στη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της για το «Λευκό βιβλίο σχετικά µε την 
πολιτική υπέρ των νέων». Ως αναπόσπαστο τµήµα της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών, η ΕΟΚΕ παραµένει 
ο δίαυλος επικοινωνίας µεταξύ της εν λόγω κοινωνίας και των ευρωπαϊκών οργάνων, συµβάλλοντας µε την 
πείρα και τη γνώση της σε όλες τις δράσεις που είναι προς όφελος των πολιτών της Ένωσης. 
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Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει µία από τις συστάσεις που διατυπώνονται στην πρόταση και η οποία προκύπτει 
από την ενδιάµεση αξιολόγηση του προγράµµατος «Νεολαία». Συγκεκριµένα, υποστηρίζουµε κατηγορηµατικά 
τη σύσταση ότι ο προσανατολισµός του νέου προγράµµατος προς τους νέους όλων των κατηγοριών θα πρέπει 
να επιδείξει ειδική προσπάθεια προς τους νέους εκείνους που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, µε την ευρύτερη 
έννοια αυτής της λέξης. Με αυτό, η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την υποστήριξή της σ’ αυτές τις οµάδες των νέων, 
την οποία εξέφραζε ήδη από τις πρώτες γνωµοδοτήσεις της στο πεδίο της νεολαίας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι 
επίσης σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι τα µέσα κατανέµονται εξίσου µεταξύ των νέων γυναικών και  νέων 
ανδρών. 
   
Η διεύρυνση της ηλικίας των συµµετεχόντων, µε κατώτερη ηλικία τα 13 έτη και υψηλότερη τα 30, είναι ένα 
σηµαντικό βήµα που συνάδει µε τις προηγούµενες συστάσεις της ΕΟΚΕ. Η διεύρυνση αυτή συνεπάγεται τη 
συµπερίληψη σηµαντικού τµήµατος του πληθυσµού στο πρόγραµµα, αυξάνοντας τους δυνητικούς 
συµµετέχοντες σε 75 εκατοµµύρια πολίτες. Θεωρούµε απαραίτητο να διενεργηθεί σχετική µελέτη, η οποία θα 
επέτρεπε να προσδιοριστεί καλύτερα αυτή η ηλικιακή κατηγορία (µε την ετερογένειά της, αλλά και µε την 
πρωτοφανή στην Ιστορία συνοχή της) και να στηριχθεί καλύτερα το πρόγραµµα για τους νέους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως αν ακολουθηθούν οι συστάσεις της οµάδας υψηλού επιπέδου για το µέλλον των 
κοινωνικών πολιτικών, που αποσκοπούν στην µεταβολή του συµφώνου µεταξύ των γενεών. 
 
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει τη σύστασή της να διευρυνθεί η ηλικία συµµετοχής στις δράσεις ανταλλαγής 
έως την ηλικία των 11 ετών, δεδοµένου ότι, αν και οι ηλικίες αυτές µπορούν να θεωρηθούν προεφηβικές, είναι 
ωστόσο σίγουρο ότι η εκµάθηση και η µετάδοση των αξιών που παρέχονται σε µικρή ηλικία βρίσκει 
ιδιαίτερους τύπους αποδοχής. Η συµµετοχή αυτή θα πραγµατοποιηθεί φυσικά εντός των κατάλληλα 
οργανωµένων διαρθρώσεων και ποτέ σε ατοµική βάση. 
 
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να εκφράσει την υποστήριξή της στη νέα πρωτοβουλία των αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων της Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ισπανίας και της Σουηδίας για την κατάρτιση Συµφώνου υπέρ 
της Ευρωπαϊκής Νεολαίας στο πλαίσιο των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβώνας, προκειµένου να 
αναπτυχθούν νέες µορφές ενεργοποίησης των νέων όσον αφορά την πολιτική συµµετοχή. 
 

– Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Stefania Barbesta 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
6. TO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ – ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 
• Η κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης – Η συµβολή των πολιτικών της ΕΕ για να υπάρξουν οφέλη 

για όλους 
 
– Εισηγητές: ο κ. ETTY (Μισθωτοί – NL) 
  η κα HORNUNG-DRAUS (Εργοδότες – DE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 383 τελικό – CESE 252/2005 
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– Κύρια σηµεία: 
 

 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τη σηµασία µίας προσέγγισης της παγκοσµιοποίησης που βασίζεται στις ίδιες τις αξίες 
των ιδεών που συνιστούν την ουσία της κοινωνικής διάστασης της  οικονοµίας της αγοράς. Αυτές οι πτυχές 
είναι η ατοµική ευθύνη, ο σεβασµός του δικαίου, ο σεβασµός του ατόµου και της ιδιοκτησίας, η διαφάνεια, η 
ακεραιότητα, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ισότητα και η ελευθερία, τα θεµελιώδη δικαιώµατα των συνδικάτων 
και των εργαζοµένων, οι καλες εργασιακές σχέσεις και το υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας. Οι βάσεις 
της προσέγγισης της ΕΕ για την παγκοσµιοποίηση είναι: 

• οι σταθερές θεσµικές δοµές,   
• οι αποτελεσµατικές δηµόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινής ωφελείας, 
• η παγίωση του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου µε τους πολίτες, 
• οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και  
• η ποιότητα της απασχόλησης.  
 
Η ΕΟΚΕ µπορεί να δεσµευθεί ενεργά και να εφαρµόσει µια πολιτική, η οποία θα πείσει τις κυβερνήσεις να 
σεβαστούν τα ανωτέρω στοιχεία. Αν όµως η ΕΕ επιθυµεί να διαδραµατίσει αποτελεσµατικά αυτόν τον ρόλο, 
τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη µέλη θα πρέπει να επανεξετάσουν προσεκτικά τη συνοχή της πολιτικής τους 
στους σχετικούς τοµείς. 

 
Η ΕΟΚΕ σηµειώνει µε ενδιαφέρον την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει νέους κοινούς µηχανισµούς στο 
πλαίσιο των διµερών συµφωνιών για την εξέταση και την εποπτεία σηµαντικών πτυχών για την κοινωνική 
διάσταση της παγκοσµιοποίησης. Αυτού του είδους τα όργανα µπορούν να καταδείξουν αποτελεσµατικά τον 
υπεύθυνο ρόλο των ελεύθερων και ανεξάρτητων κοινωνικών εταίρων, καθώς και άλλων σχετικών οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών. 

 
 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η επιτυχία της στρατηγικής της Λισσαβώνας αποτελεί κλειδί για την επιτυχία της 

ιδιαίτερης συµβολής της πολιτικής της ΕΕ στην κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης. 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Beatriz Porres de Mateo 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 
7. ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 
• Κοινοτική χρηµατοδότηση / ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών και ενέργειας 
 
– Εισηγητής: ο κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 475 τελικό – 2004/0154 COD – CESE 257/2005 
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– Κύρια σηµεία: 
 

 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής, η οποία ανταποκρίνεται σε γενικές γραµµές στις παρατηρήσεις 
και τις συστάσεις που έχει εκφράσει επανειληµµένα σε προηγούµενες γνωµοδοτήσεις της. Φρονεί ότι θα πρέπει 
να ακολουθηθεί αυστηρή πολιτική έναντι των κρατών µελών (προβλέποντας µάλιστα κυρώσεις ή ακόµη και 
επιστροφή των χρηµάτων που τους έχουν χορηγηθεί), ώστε να τηρηθούν οι δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί.  

Αντιθέτως, η ΕΟΚΕ φοβάται ότι, παρά τις προβλεπόµενες αυξήσεις, οι διαθέσιµοι πόροι δεν θα είναι πάντα 
επαρκείς για να ενθαρρύνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και να καταστήσουν αµετάκλητες τις δεσµεύσεις που 
έχουν αναληφθεί. Εν προκειµένω, η ΕΟΚΕ θεωρεί ακόµη έγκυρη τη σύσταση που είχε κάνει σε προηγούµενη 
γνωµοδότηση για τη δηµιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Ταµείου Υποδοµών των Μεταφορών», που θα 
χρηµατοδοτείται από µια ελάχιστη εισφορά ανά λίτρο καυσίµου στην Ευρώπη των 25, χωρίς να αντιστοιχεί 
στην εισφορά αυτή αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Θα µπορούσε, συνεπώς, να υιοθετηθεί η 
πρόταση αυτή για τον περιορισµό της εισφοράς των κρατών µελών που συµµετέχουν σε έργα ∆Ε∆-Μ. Η ΕΟΚΕ 
προτείνει, επίσης, να τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισµός όσο το δυνατό νωρίτερα, προκειµένου να καταστεί 
δυνατή η άµεση έναρξη των έργων. Επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να χρησιµοποιηθεί η διαδικασία της 
επιτροπολογίας αντί της διαδικασίας της συναπόφασης για τον καθορισµό των όρων εφαρµογής των αρχών 
χορήγησης των κοινοτικής ενίσχυσης. Αντιθέτως, πιστεύει ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν καλύτερα τα 
καθήκοντα  που θα ανατεθούν στον «Εκτελεστικό φορέα για τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών». 

– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Luis Lobo  
    (Tηλ.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
• Χρηµατοδοτική συνδροµή / Marco Polo II 
 
–   Εισηγητής: ο κ. LEVAUX (Εργοδότες – FR) 
  
–    Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 478 τελικό – 2004/0157 COD – CESE 247/2005 
  
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Luis Lobo  
    (Tηλ: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
• Kοινοτική άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας 
 
– Εισηγητής: o κ. MCDONOGH (Εργοδότες – IE) 

 
 –    Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 473 τελικό – 2004/0146 COD – CESE 246/2005 

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

 
•  Τροποποίηση του κανονισµού / Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες  
 
–    Εισηγητής: ο κ. CHIRIACO (Μισθωτοί – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 775 τελικό – 2004/0270 COD – CESE 249/2005 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Annika Korzinek  
    (Tηλ.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
• Ποσοστώσεις / Παραγωγή αµύλου γεωµήλων 
 
– Εισηγητής: ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – CY) 

 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 772 τελικό – 2004/0269 CNS – CESE 248/2005 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:  κα Eleonora Di Nicolantonio  
    (Tηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@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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The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 78
Type: http:

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

Page: 79
Type: mailto

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

Page: 80
Type: mailto

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

Page: 81
Type: mailto

Old: mailto:maarit.laurila@esc.eu.int
New: mailto:maarit.laurila@cese.europa.eu

Page: 82
Type: mailto

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

Page: 83
Type: mailto

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

Page: 85
Type: mailto

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

Page: 85
Type: mailto

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

Page: 86
Type: mailto

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

Page: 86
Type: mailto

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

Page: 87
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 87
Type: mailto

Old: mailto:jean-pierre.faure@esc.eu.int
New: mailto:jean-pierre.faure@cese.europa.eu

Page: 88
Type: mailto

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

Page: 89
Type: mailto

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

Page: 89
Type: mailto

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

Page: 90
Type: mailto

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

Page: 90
Type: mailto

Old: mailto:annika.korzinek@esc.eu.int
New: mailto:annika.korzinek@cese.europa.eu

Page: 92
Type: mailto

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

Page: 92
Type: mailto

Old: mailto:annika.korzinek@esc.eu.int
New: mailto:annika.korzinek@cese.europa.eu

Page: 92
Type: mailto

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

Page: 92
Type: mailto

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

Page: 93
Type: mailto

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

Page: 94
Type: mailto

Old: mailto:susanna.baizou@esc.eu.int
New: mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu

Page: 95
Type: mailto

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

Page: 96
Type: http:

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

Page: 97
Type: mailto

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

Page: 97
Type: mailto

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



Addendum: 3

Page: 97
Type: mailto

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

Page: 98
Type: mailto

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

Page: 98
Type: mailto

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

Page: 99
Type: mailto

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

Page: 100
Type: mailto

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

Page: 101
Type: mailto

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

Page: 102
Type: mailto

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

Page: 103
Type: mailto

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

Page: 104
Type: mailto

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

Page: 105
Type: mailto

Old: mailto:annika.korzinek@esc.eu.int
New: mailto:annika.korzinek@cese.europa.eu

Page: 105
Type: mailto

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

Page: 106
Type: http:

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