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Ευρωπαίων ∆ηµοκρατών 
PSE Οµάδα του Κόµµατος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών 
ALDE Οµάδα Συµµαχία των ∆ηµοκρατών και των Φιλελευθέρων για την Ευρώπη 
Verts/ALE Οµάδα των Πρασίνων/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία 
GUE/NGL Συνοµοσπονδιακή Οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των 

Πρασίνων των Βορείων Χωρών 
IND/DEM Οµάδα της Ανεξαρτησίας και της ∆ηµοκρατίας 
UEN Οµάδα ΄Ενωση για την Ευρώπη των Εθνών 
NI Μη Εγγεγραµµένοι 

 
 

Επιτροπές 
 

AFET Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 
DEVE Επιτροπή Ανάπτυξης 
INTA Επιτροπή ∆ιεθνούς Εµπορίου 
BUDG Επιτροπή Προϋπολογισµών 
CONT Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού 
ECON Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής 
EMPL Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ENVI Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 
ITRE Επιτροπή Βιοµηχανίας, ΄Ερευνας και Ενέργειας 
IMCO Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Ποστασίας των Καταναλωτών 
TRAN Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού 
REGI Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 
AGRI Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
PECH Επιτροπή Αλιείας 
CULT Επιτροπή Πολιτισµού και Παιδείας 
JURI Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 
LIBE Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
AFCO Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων 
FEMM Επιτροπή ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 
PETI Επιτροπή Αναφορών 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

που συστάθηκαν σύµφωνα µε τη ρύµθιση που ενέκρινε η ∆ιάσκεψη των Προέδρων (16.12.1999) 
(Κατάσταση στις  13/04/2005) 

 
 

ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΕ∆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             
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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  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 

VITICULTURE-TRADITION-QUALITÉ 08/04/2005 LULLING Astrid PPE/DE 
IND/DEM 
UEN 
 

HEALTH AND CONSUMER 13/04/200 AYUSO GONZALEZ Pilar PPE/DE 
PSE 
Verts/ALE 

URBAN-LOGMENT 13/04/2005 BEAUPUY Jean-Marie PPE/DE 
PSE 
ALDE 

 
_______________________________________ 
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                                                                     Κατάσταση στις 28.04.2005 
 
 
 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Michl Ebner ∆ιεύρυνση και νοµίσµατα ευρώ E-1201/05 

Ioannis Gklavakis Αυξηµένη περιεκτικότητα σε νιτρικά σε πατάτες που 
παράγονται στην Τουρκία 

E-1202/05 

Chris Davies Παρακρατούµενοι φόροι E-1203/05 

Chris Davies Αφαίρεση πτερυγίων των καρχαριών E-1204/05 

Chris Davies Τούρκοι έποικοι στην Κύπρο E-1205/05 

Michl Ebner Παράνοµη χρήση των παρασυρόµενων διχτυών E-1206/05 

Fiona Hall Παραγωγοί ζάχαρης των χωρών AKE E-1207/05 

Fiona Hall Η µεταρρύθµιση του καθεστώτος στον τοµέα της 
ζάχαρης 

E-1208/05 

Avril Doyle Ταυτοποίηση ζωικών πρωτεϊνών στις ζωοτροφές E-1209/05 

Proinsias De Rossa Θηράµατα - ECOFAC E-1210/05 

Proinsias De Rossa Θηράµατα - Ενσωµάτωση του προβλήµατος των 
θηραµάτων 

E-1211/05 

Proinsias De Rossa Θηράµατα και FLEGT E-1212/05 

Ilda Figueiredo Η ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ E-1213/05 

Christopher Heaton-Harris Κώδικας συµπεριφοράς των µελών των ιδιαιτέρων 
γραφείων επιτρόπων 

P-1214/05 

Hannu Takkula Xρηµατοδότηση για την ενίσχυση των επενδύσεων στις 
αραιοκατοικηµένες περιοχές της Φιλανδίας 

P-1215/05 

Josu Ortuondo Larrea και Ignasi 
Guardans Cambó 

Κατασκευή µονάδας ανακύκλωσης αεροσκαφών στο 
αεροδρόµιο Rozas (Lugo, Γαλικία, Ισπανία) 

E-1216/05 

Josu Ortuondo Larrea και Ignasi 
Guardans Cambó 

∆ηµιουργία κοινοτικής δύναµης ταχείας επέµβασης σε 
θαλάσσιες καταστροφές 

E-1217/05 

Josu Ortuondo Larrea και Ignasi 
Guardans Cambó 

Επαναδιαπραγµάτευση της αλιευτικής συµφωνίας µε το 
Μαρόκο 

E-1218/05 

Josu Ortuondo Larrea και Ignasi 
Guardans Cambó 

Παραβάσεις της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας στη Γαλικία (Ισπανία) 

E-1219/05 

Josu Ortuondo Larrea και Ignasi 
Guardans Cambó 

Επεξεργασία στερεών αποβλήτων προερχοµένων από το 
ναυάγιο του Prestige 

E-1220/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Josu Ortuondo Larrea και Ignasi 
Guardans Cambó 

Καταγγελία περιβαλλοντικής βλάβης ενός Τόπου 
Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (LIC del Río Landro) 
(Γαλικία Ισπανίας) που περιλαµβάνεται στην πρόταση 
για το ∆ίκτυο Natura 2000 

E-1221/05 

Georgios Karatzaferis Αύξηση της χρήσης ναρκωτικών µετά την 11η 
Σεπτεµβρίου 

E-1222/05 

Ivo Belet Η προώθηση των βιολογικών καυσίµων E-1223/05 

José Ribeiro e Castro Aνατολικό Τιµόρ - Επιδηµία δαγγείου E-1224/05 

Ivo Belet Μειωµένος συντελεστής ΦΠΑ για την επιδιόρθωση 
υποδηµάτων 

P-1225/05 

José García-Margallo y Marfil Ευρωπαϊκή βιοµηχανία επιπλοποιίας: τα νέα κράτη µέλη 
και οι υποψήφιες χώρες 

E-1226/05 

Georgios Karatzaferis Παρεµβάσεις της Εισαγγελέως του ∆ιεθνούς Ποινικού 
∆ικαστηρίου,  κ. Ντελ Πόντε, στη FΥRΟΜ 

E-1227/05 

Christopher Huhne Οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο E-1228/05 

Avril Doyle Η ιδιωτική περίθαλψη και η Συνταγµατική Συνθήκη E-1229/05 

Filip Kaczmarek Άµεσες επιδοτήσεις σε πολωνούς γεωργούς και 
καλλιεργητές ιτιάς του είδους salix viminalis 

E-1230/05 

María Ayuso González Κρέας από κροκόδειλο P-1231/05 

Nikolaos Vakalis Ετήσια Έκθεση - Έρευνα και Τεχνολογία (άρθρο 173 
ΣΕΚ) 

P-1232/05 

Manolis Mavrommatis Ευρωπαϊκή εικονική βιβλιοθήκη P-1233/05 

Rebecca Harms Ραδιενεργός µόλυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπεία 
του Πυρηνικού Ατυχήµατος του Τσέρνοµπιλ το 1986 

P-1234/05 

Richard Howitt Eνδιάµεση συνεδρίαση της WIPO, από 11 ώς13 
Απριλίου και διάθεση του έντυπου υλικού σε µορφή 
προσβάσιµη από τα άτοµα που δεν δύνανται να 
αναγιγνώσκουν έντυπα και τούτο ανεξαρτήτως των 
εθνικών νοµοθεσιών 

P-1235/05 

Antonio López-Istúriz White Η Υπεραπόκεντρη Περιφέρεια των Βαλεαρίδων Νήσων E-1236/05 

Antonio López-Istúriz White Η Υπεραπόκεντρη Περιφέρεια των Βαλεαρίδων Νήσων E-1237/05 

Ignasi Guardans Cambó Σιδηροδροµική γραµµή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-
Βαρκελώνης 

E-1238/05 

José Ribeiro e Castro Η ξηρασία στην Πορτογαλία E-1239/05 

Sérgio Marques Το σχέδιο δράσης για την ευρύτερη γειτνίαση - 
υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες 

E-1240/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Sérgio Marques Mελέτες που θα εκπονηθούν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σχετικά µε τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού 
ενδιαφέροντος και τις τηλεπικοινωνίες - 
υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες 

E-1241/05 

Michl Ebner ∆ιαπραγµατεύσεις µε την Κροατία P-1242/05 

Raül Romeva i Rueda Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά 

E-1243/05 

Raül Romeva i Rueda Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά 

E-1244/05 

Raül Romeva i Rueda Βιολογικός καθαρισµός των αστικών υγρών λυµάτων 
στο ∆ήµο του Mogan, Gran Canaria 

E-1245/05 

Raül Romeva i Rueda Βιολογικός καθαρισµός των αστικών υγρών λυµάτων 
(∆ήµος του Mogan, Gran Canaria) 

E-1246/05 

Marilisa Xenogiannakopoulou 
και Stavros Arnaoutakis 

Κατάληξη διαπραγµατεύσεων για τις δηµοσιονοµικές 
προοπτικές και επιλεξιµότητα των περιφερειών του 
Στόχου 1 για την περίοδο 2007-2013 

E-1247/05 

Kyriacos Triantaphyllides Υφαρπαγή περιουσιών E-1248/05 

Kyriacos Triantaphyllides Το σηµερινό καθεστώς της Τελωνιακής Ένωσης 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας - Τουρκίας 

E-1249/05 

Kyriacos Triantaphyllides Ο πραγµατικός αριθµός των Κούρδων προσφύγων που 
αποκαταστάθηκαν από την Τουρκική κυβέρνηση 

E-1250/05 

Kyriacos Triantaphyllides Χρήση βίας από την Τουρκική Αστυνοµία E-1251/05 

Theresa Villiers Αποσαφήνιση της σχέσης µεταξύ των διατάξεων για την 
προστασία δεδοµένων και των διατάξεων για τη 
νοµιµοποίηση προσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες/απάτη 

E-1252/05 

Michl Ebner Μη ενδεδειγµένη χρήση κονδυλίων που χορηγούνται 
στο πλαίσιο του προγράµµατος Natura 2000 

E-1253/05 

Michl Ebner Υπόθεση Ante Gotovina E-1254/05 

Erik Meijer Η αποτελµάτωση της συγχρηµατοδότησης του σχεδίου 
φιλοπεριβαλλοντικών µεταφορών Interreg III B no 363-
EB 260 Mobility and Communication, για εταίρους σε 
τρία κράτη µέλη 

E-1255/05 

Erik Meijer Η εντός σύντοµης προθεσµίας χάραξη των εθνικών 
συνόρων µεταξύ της Πρώην Γιουγκοσλαβικής 
∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας και του Κοσσυφοπεδίου, 
εντός της επικράτειας της πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Οµοσπονδίας 

E-1256/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Erik Meijer Η εκ µέρους ευρωπαϊκής επιχείρησης εκσκαφή του 
εδάφους όπου διαχειµάζουν και ανεφοδιάζονται τα 
αποδηµητικά πτηνά της Ευρώπης, στα ανοικτά των 
ακτών της Μαυριτανίας 

E-1257/05 

Erik Meijer Η αναβολή της προβλεπόµενης για τις 17 Μαρτίου 2005 
έναρξης διαπραγµατεύσεων ένταξης της Κροατίας στην 
ΕΕ και οι αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την 
ελευθερία και την ολοκλήρωση στα Βαλκάνια 

E-1258/05 

Kyriacos Triantaphyllides Η ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Τουρκία 

P-1259/05 

Glyn Ford Υπουργείο Άµυνας του Γιβραλτάρ E-1260/05 

Glyn Ford Ανάθεση σε αναδόχους θέσεων εργασίας στο Γιβραλτάρ E-1261/05 

Glyn Ford Σύνορα Ισπανίας - Γιβραλτάρ E-1262/05 

Glyn Ford Γραµµατόσηµο ευρωπαϊκής ισχύος E-1263/05 

Erik Meijer Προετοιµασία κοινής θέσης για τα διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας λογισµικού στις 7 Μαρτίου 2005 

E-1264/05 

Erik Meijer Προετοιµασία κοινής θέσης για τα διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας λογισµικού στις 7 Μαρτίου 2005 

E-1265/05 

Erik Meijer Προετοιµασίες κοινής θέσης για τα διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας λογισµικού στις 7 Μαρτίου 2005 

E-1266/05 

Erik Meijer Προετοιµασία κοινής θέσης για τα διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας λογισµικού στις 7 Μαρτίου 2005 

E-1267/05 

Erik Meijer Προετοιµασία κοινής θέσης για τα διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας λογισµικού στις 7 Μαρτίου 2005 

E-1268/05 

Georgios Karatzaferis Στοιχεία για τη µόλυνση της ατµόσφαιρας, των ποταµών 
και του εδάφους των Βαλκανίων από βόµβες 
απεµπλουτισµένου ουρανίου 

E-1269/05 

Chris Davies ∆ιακριτική µεταχείριση που αφορά αποζηµιώσεις στον 
ιατρικό τοµέα 

E-1270/05 

Gabriele Albertini Πρόστιµο στην Philip Morris International E-1271/05 

Dorette Corbey Οχθοτούρλι, µείωση του πληθυσµού E-1272/05 

Richard Seeber Θέσεις εργασίας για αυστριακούς πολίτες στα 
ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα 

E-1273/05 

Georgios Karatzaferis ∆ηλώσεις του Καγκελαρίου κ. Σρέντερ για τα Σκόπια 
και την Τουρκία 

E-1274/05 



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

∆ελτίο 10.05.2005               - EL -                                                               PE 356.656 

14 

 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Panagiotis Beglitis και Nikolaos 
Sifunakis 

Εξαφάνιση αρχαιολογικού χώρου στην Τουρκία λόγω 
κατασκευής φράγµατος 

E-1275/05 

Michl Ebner Το πρόγραµµα Natura 2000 και η αγροτική ανάπτυξη E-1276/05 

Michl Ebner Κανονισµός για την Αγροτική Ανάπτυξη E-1277/05 

Avril Doyle Νοµοθεσία που βασίζεται στο άρθρο 152 της Συνθήκης E-1278/05 

Antonio De Poli Ειδικές κοινωνικές παροχές E-1279/05 

Philip Claeys Αλλαγή θρησκεύµατος στην Τουρκία E-1280/05 

Frederika Brepoels Κρατική ενίσχυση για την SNCF E-1281/05 

Frank Vanhecke Ελευθερία του Τύπου στην Τουρκία E-1282/05 

Frank Vanhecke Η πολιτική πληροφόρησης της Επιτροπής E-1283/05 

Frank Vanhecke Ασυλία υπαλλήλων των οργανισµών της ΕΕ E-1284/05 

Frank Vanhecke Γενοκτονία των Αρµενίων E-1285/05 

Frank Vanhecke Χρήση της κουρδικής γλώσσας από Κούρδους 
πολιτικούς 

E-1286/05 

Frank Vanhecke ∆ωρεές της ΕΕ στην Παλαιστινιακή Αρχή E-1287/05 

Zbigniew Kuźmiuk Η αδυναµία ορισµένων κρατών µελών της ΟΝΕ να 
τηρήσουν το κριτήριο του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, 
και οι σχετικές συνέπειες 

E-1288/05 

Richard Seeber Θέσεις εργασίας για αυστριακούς πολίτες στα 
ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα 

E-1289/05 

Georgios Karatzaferis Αγνόηση από την Τουρκία των διεθνών ενταλµάτων 
συλλήψεως 

P-1290/05 

Georgios Papastamkos Αντιµετώπιση του επίπλαστου στατιστικού 
αποτελέσµατος της ∆υτικής Μακεδονίας 

P-1291/05 

Gay Mitchell Εκµετάλλευση αλλοδαπών εργαζοµένων P-1292/05 

Georgios Karatzaferis Η πορεία του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης E-1293/05 

Georgios Karatzaferis Πρόσληψη νέων ελεγκτικών οίκων και συµβούλων για 
τη διαχείριση του Γ ' ΚΠΣ στην Ελλάδα 

E-1294/05 

Gay Mitchell Πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) E-1295/05 

Gay Mitchell Παραβιάσεις κατά του περιβάλλοντος E-1296/05 

Silvana Koch-Mehrin Κόστος της διοικητικής κράτησης των αιτούντων άσυλο 
και της κράτησης εν αναµονή της αποµάκρυνσης των 
αλλοδαπών που διαµένουν παράνοµα στην χώρα 

E-1297/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Avril Doyle Ταυτοποίηση, καταχώρηση και έλεγχος των κινήσεων 
των ζώων 

E-1298/05 

Frank Vanhecke Σχέδιο δράσης της Επιτροπής για το Σύνταγµα/µέλλον 
της ΕΕ 

E-1299/05 

Koenraad Dillen Χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας για την εκπαίδευση 
των ενόπλων δυνάµεων 

E-1300/05 

Koenraad Dillen Έλεγχος των ευρωπαϊκών εταιριών στο Σουδάν E-1301/05 

Philip Claeys Βραβείο ∆ηµοσιογραφίας 2004 κατά των διακρίσεων: 
υποψήφιοι από το Βέλγιο 

E-1302/05 

Marianne Thyssen Η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής γεωργίας - το δικαίωµα 
επιδότησης - ορισµός της έννοιας "αγρότης" 

P-1303/05 

Rebecca Harms Παραβίαση του κοινοτικού δικαίου υποβολής 
προσφορών για την αποτέφρωση απορριµµάτων µεταξύ 
διαµερισµάτων της Κάτω Σαξονίας και της υπηρεσίας 
καθαριότητας της πόλης του Αµβούργου 

E-1304/05 

Georgios Papastamkos ∆ιοικητικές και προγραµµατικές περιφέρειες E-1305/05 

Konstantinos Hatzidakis ∆ιορθώσεις στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Β΄ 
ΚΠΣ 

E-1306/05 

Konstantinos Hatzidakis Επιχειρησιακά Προγράµµατα Β΄ ΚΠΣ E-1307/05 

Simon Coveney ∆ιαφορές τιµών στο λογισµικό µεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ E-1308/05 

Marianne Thyssen Ευρωπαϊκό σύσταση µεταφοράς βαθµολογίας (ECTS) - 
κριτήρια που πρέπει να πληρούνται από τα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα προκειµένου να λάβουν τον χαρακτηρισµό 
ECTS 

E-1309/05 

José Salafranca Sánchez-Neyra Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαδικασίες 
ενίσχυσης των Θεσµών και του κράτους δικαίου σε 
τρίτες χώρες 

P-1310/05 

Arlene McCarthy Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας P-1311/05 

Karin Riis-Jørgensen και Gunnar 
Hökmark 

Εγγυήσεις καταθέσεων/Eυρωπαϊκή εταιρεία E-1312/05 

Chris Davies Κόλπος Morecambe E-1313/05 

Sebastiano Musumeci Μικτές εταιρείες µε τρίτες χώρες στον τοµέα της αλιείας P-1314/05 

José García-Margallo y Marfil Μαροκινός προστατευτισµός που πλήττει την κεραµική 
βιοµηχανία του Castellón 

E-1315/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Margrete Auken Η εκτελεστική διευθύντρια της UNICEF δηλώνει ότι η 
αναπαραγωγική υγεία δεν σχετίζεται µε τη UNICEF 

E-1316/05 

Mathieu Grosch ∆ιακριτική µεταχείριση κατά την έκδοση διαβατηρίων 
στη Λετονία 

E-1317/05 

Antoine Duquesne Πειρατεία και παραποίηση στη δισκογραφική 
βιοµηχανία 

E-1318/05 

Bart Staes Αξιολόγηση του Erasmus Mundus E-1319/05 

Bart Staes Αξιολόγηση του Erasmus Mundus E-1320/05 

Bart Staes Πετρελαιαγωγός στη Σλοβακία E-1321/05 

Maria Martens Παραβίαση των δικαιωµάτων της γυναίκας στα 
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 

E-1322/05 

Koenraad Dillen Η ένταξη της Κροατίας και η κ. Del Ponte E-1323/05 

Monica Frassoni Αποµάκρυνση του αµιάντου σε όλη την ΕΕ P-1324/05 

Mogens Camre ∆ιακοπή λειτουργίας του EUMC E-1325/05 

Philip Claeys Πρωτόκολλο τελωνειακής ένωσης· άνοιγµα των 
τουρκικών λιµανιών και αεροδροµίων στην Κύπρο 

E-1326/05 

Cristiana Muscardini Προστασία των γλωσσών και τα ευρωπαϊκά σχολεία E-1327/05 

Cristiana Muscardini Συµφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για το ρύζι E-1328/05 

Roberta Angelilli Νοµική αναγνώριση των εταιριών βιολογικού ελέγχου E-1329/05 

Roberta Angelilli Άδεια πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων E-1330/05 

Roberta Angelilli Ιατρική ευθύνη: άσκηση αγωγής αποζηµίωσης E-1331/05 

Roberta Angelilli Χρηµατοδότηση επιχειρηµατικού κέντρου επικοινωνιών 
στο Lazio 

E-1332/05 

Frank Vanhecke Εισαγωγές κινεζικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων E-1333/05 

Frank Vanhecke Ευρωπαϊκό ποινικό µητρώο και προστασία της 
ιδιωτικής ζωής 

E-1334/05 

Frank Vanhecke Εισαγωγές κρέατος στην ΕΕ από χώρες της Αφρικής και 
της Λατινικής Αµερικής 

E-1335/05 

Kartika Liotard Εισαγωγή γενετικώς τροποποιηµένου αραβοσίτου που 
δεν έχει εγκριθεί 

E-1336/05 

Véronique Mathieu Τοµέας κλωστοϋφαντουργικών P-1337/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Salvador Garriga Polledo Εσφαλµένη χρήση κοινοτικών πόρων E-1338/05 

Georgios Karatzaferis Ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ E-1339/05 

Georgios Karatzaferis Ρύπανση ποταµιών στην Ελλάδα E-1340/05 

Georgios Karatzaferis ∆ιάσωση των ψηφιδωτών της Μονής του Σινά E-1341/05 

Proinsias De Rossa Βιρµανία: κυρώσεις της EU E-1342/05 

José Ribeiro e Castro Οι παγκόσµιες γλώσσες της Ευρώπης - Πορτογαλική 
γλώσσα 

E-1343/05 

José Ribeiro e Castro Ανγκόλα - Ο ιός του Μάρµπουργκ E-1344/05 

Pedro Guerreiro ∆ιακοπή λειτουργίας τµήµατος εργοστασίου που ανήκει 
στην πολυεθνική εταιρία Rohde in Santa Maria da Feira, 
στην Πορτογαλία 

E-1345/05 

Joost Lagendijk Οι προϋπολογισµοί της Ευρατόµ P-1346/05 

Paul Rübig Λογιστική απόδειξη για τις εξαγωγές και τις 
ενδοκοινοτικές προµήθειες σε συνάρτηση µε την 
ερώτηση Ε-1782/04 

E-1347/05 

Diana Wallis Λεύκανση δοντιών E-1348/05 

John Bowis Αντιστάθµιση για τις χαµηλού εισοδήµατος χώρες 
παραγωγούς ζάχαρης 

E-1349/05 

Robert Atkins Ασφάλεια αεροδροµίων E-1350/05 

Georgios Karatzaferis Αίτηµα στις ελληνικές αρχές για τη διαγραφή του 
θρησκεύµατος από τις ταυτότητες 

E-1351/05 

Georgios Karatzaferis Ναρκωτικά και ενέργειες της FYROM E-1352/05 

Robert Sturdy ∆ιαβούλευση της Επιτροπής για την τροποποίηση της 
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ 

P-1353/05 

Heide Rühle Ανακοινωθείσες εκθέσεις για την τοµεακή 
απελευθέρωση στον τοµέα των υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

P-1354/05 

Mogens Camre Καταπίεση Κούρδων στην Τουρκία E-1355/05 

Hiltrud Breyer Επιπτώσεις της οδηγίας Σεβέζο II στον σχεδιασµό νέων 
οικοδοµικών συγκροτηµάτων εντός των υπαρχόντων 
οικισµών (ολοκλήρωση) στη Γερµανία 

E-1356/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Dimitrios Papadimoulis Ασφαλιστικά ∆ικαιώµατα Επαναπατρισθέντων 
Πολιτικών Προσφύγων προερχόµενων από χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης στην Ελλάδα 

E-1357/05 

Dimitrios Papadimoulis Έλλειµµα στην Ελλάδα E-1358/05 

Dimitrios Papadimoulis Υπερβολικά µεγάλη συγκέντρωση µικροσωµατιδίων 
στην ατµόσφαιρα της Αθήνας 

E-1359/05 

Georgios Karatzaferis Ευρωπαϊκή Ηµέρα Ελευθερίας E-1360/05 

Hiltrud Breyer, Margrete Auken 
και Hélène Flautre 

Προβλεπόµενο εµπόριο ωαρίων E-1361/05 

Simon Busuttil Υποχρέωση θεώρησης από τα κράτη µέλη για µετάβαση 
στις ΗΠΑ 

E-1362/05 

Christopher Huhne Πολιτιστικές επιδοτήσεις E-1363/05 

Christopher Huhne Αντιντάµπινγκ και αυτοπεριορισµός E-1364/05 

Christopher Huhne Αντιντάµπινγκ και αυτοπεριορισµός E-1365/05 

Cristiana Muscardini Σεξουαλικός τουρισµός E-1366/05 

Cristiana Muscardini Πρόληψη και εκπαίδευση κατά των ναρκωτικών E-1367/05 

Albert Maat Προστασία των πτηνών που αιχµαλωτίζονται υπό 
ανεξέλεγκτες συνθήκες 

E-1368/05 

Luís Queiró Mercosur E-1369/05 

Luís Queiró � E-1370/05 

José Ribeiro e Castro Κούβα - συναντήσεις µε την κυβέρνηση και την 
αντιπολίτευση 

E-1371/05 

José Ribeiro e Castro � E-1372/05 

María Salinas García Παράτυπες εισαγωγές και υπέρβαση των ανωτάτων 
ορίων καταλοίπων στην εξωκοινοτική τοµάτα 

P-1373/05 

Willy Meyer Pleite Φοιτητές από τη ∆υτική Σαχάρα έπεσαν θύµατα µέτρων 
καταστολής στο Μαρόκο 

E-1374/05 

José Ribeiro e Castro Aγκόλα - Ιός Marbourg - Αίτηση διεθνούς βοήθειας E-1375/05 

Michl Ebner ∆ηλώσεις του Επιτρόπου Ρέν για την Κροατία P-1376/05 

Béatrice Patrie H λειψυδρία και οι συνέπειές της στην ύπαιθρο P-1377/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Hiltrud Breyer Εξοικονόµηση ενέργειας και προστασία του 
περιβάλλοντος στα ευρωπαϊκά νοσοκοµεία 

E-1378/05 

Glyn Ford Ελεύθερη διακίνηση δηµοκρατικών δικαιωµάτων E-1379/05 

Michl Ebner ∆ηλώσεις του Επιτρόπου Rehn σχετικά µε την 
αξιοπιστία της Κροατίας 

E-1380/05 

Michl Ebner ∆ηλώσεις που έγιναν από τον Επίτροπο Rehn 
αναφορικά µε την συνεργασία της Κροατίας µε το 
∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την πρώην 
Γιουγκοσλαβία (ICTY) 

E-1381/05 

Michl Ebner Η γνωµοδότηση της Επιτροπής για την Κροατία E-1382/05 

Antonio Di Pietro ∆ιακρίσεις εις βάρος εργαζοµένων µε σύµβαση 
ορισµένου χρόνου 

E-1383/05 

Eija-Riitta Korhola Ανάπτυξη και χρηµατοδότηση ενός γενικού συστήµατος 
προειδοποίησης µε βάση τα κινητά τηλέφωνα 

E-1384/05 

István Pálfi Αδυναµία πρόσβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης στους 
προενταξιακούς πόρους στη Ρουµανία 

P-1385/05 

Raül Romeva i Rueda Η αποτυχία της Ισπανίας να συµµορφωθεί µε την οδηγία 
για τη χρήση βιοκαυσίµων 

E-1386/05 

Bill Newton Dunn Ίσοι όροι πληρωµής E-1387/05 

Erik Meijer Ανεπαρκής συντονισµός, εξαιτίας του οποίου οι πίνακες 
δροµολογίων στους σιδηροδροµικούς σταθµούς δεν 
απεικονίζουν τον χρόνο που απαιτούν οι τελωνειακοί 
έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, µε αποτέλεσµα 
άσκοπες καθυστερήσεις 

E-1388/05 

Erik Meijer Άρση των περιορισµών στην είσοδο πολιτών των νέων 
κρατών µελών της ΕΕ στις πρώην γιουγκοσλαβικές 
δηµοκρατίες και πολιτών των εν λόγω δηµοκρατιών 
στην ΕΕ 

E-1389/05 

Erik Meijer Ζηµιές που προκαλούν τα ύδατα της βροχής που 
παραµένουν στάσιµα στο έδαφος για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα εξαιτίας της κατασκευής δρόµων και 
σιδηροδροµικών γραµµών µε αναχώµατα 
κατασκευασµένα από υλικό που δεν είναι διαπερατό από 
το νερό 

E-1390/05 

José Ribeiro e Castro Κούβα - Εθνική εορτή της Πορτογαλίας E-1391/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

José Ribeiro e Castro Κούβα - Εθνική εορτή της Ιταλίας E-1392/05 

José Ribeiro e Castro Κούβα - Εθνική εορτή της Σουηδίας E-1393/05 

Frank Vanhecke Πράσινη Βίβλος για την οικονοµική µετανάστευση και 
το EUMC 

E-1394/05 

Frank Vanhecke Μελέτη των πολιτικών ένταξης των 15 παλιών κρατών 
µελών της ΕΕ 

E-1395/05 

Frank Vanhecke ∆ηλώσεις της Beate Winkler (EUMC) E-1396/05 

Frank Vanhecke Επέκταση της τελωνιακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας E-1397/05 

Ioannis Gklavakis Νέα παγκόσµια έκθεση ΟΗΕ για την καταστροφή 
οικοσυστηµάτων του πλανήτη 

P-1398/05 

David Hammerstein Mintz Σχέδιο βελτίωσης της θαλάσσιας πρόσβασης στο λιµάνι 
του Mutriku 

E-1399/05 

David Hammerstein Mintz ∆ηµόσιες συµβάσεις και η µεταφορά υδάτων του Júcar-
Vinalopó 

E-1400/05 

Horst Schnellhardt ∆ιαχείριση πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταµείου (ΕΚΤ) 

E-1401/05 

Manolis Mavrommatis Επιδότηση εµπορίου ζώντων βοοειδών E-1402/05 

Dimitrios Papadimoulis ∆ιάθεση στην ελληνική αγορά αλλοιωµένων γιαουρτιών E-1403/05 

Gay Mitchell Γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα και καλλιέργειες E-1404/05 

Gay Mitchell ∆ιαχείριση αποβλήτων E-1405/05 

Mary McDonald Αξιολογήσεις των επιπτώσεων στο περιβάλλον E-1406/05 

Carl Schlyter Σχεδιαζόµενη εγκατάσταση κέντρου διάθεσης 
απορριµµάτων στην κοιλάδα της ∆ωδώνης, σε µικρή 
απόσταση από χώρο πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

P-1407/05 

Joachim Wuermeling Εισαγωγή κυνηγετικών όπλων στην Τσεχία E-1408/05 

Georgios Karatzaferis Ισχυρισµοί για επικίνδυνο ελληνικό µέλι E-1409/05 

Carl Schlyter Μεταφορά της οδηγίας 79/409/EEC E-1410/05 

Richard Corbett Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο 
Ουζµπεκιστάν 

E-1411/05 

Willy Meyer Pleite Επεξεργασία λυµάτων στην πόλη Βίγκο (Γαλικία-
Ισπανία) 

P-1412/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Ursula Stenzel Έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και δραστηριοτήτων επίδειξης 

P-1413/05 

Hélène Goudin Μέτρα κατά της τροµοκρατίας P-1414/05 

Willy Meyer Pleite Πρόσωπα που κρατούνται χωρίς δίκη από τις Ηνωµένες 
Πολιτείες 

E-1415/05 

Karl von Wogau Ανταλλαγή προσωπικών δεδοµένων για διαδικασίες σε 
ποινικές υποθέσεις µεταξύ των κρατών µελών 

E-1416/05 

Richard Seeber Έλεγχος γενετικά τροποποιηµένου σπόρου E-1417/05 

Dimitrios Papadimoulis Προγράµµατα επανένταξης στην αγορά εργασίας 
απεξαρτηµένων ατόµων 

E-1418/05 

Dimitrios Papadimoulis Παιδική θνησιµότητα και υποσιτισµός στο Ιράκ E-1419/05 

Simon Busuttil Ασφάλιστρο για την ασφάλιση των αυτοκινήτων κατά 
τη µετακίνηση αυτοκινήτου σε άλλο κράτος µέλος 

E-1420/05 

Robert Atkins Φαρικά τέλη E-1421/05 

Mario Borghezio Συµφωνία µεταξύ του οµίλου SS Lazio και των 
ιταλικών φορολογικών αρχών: κρατική ενίσχυση κατά 
παράβαση της αρχής του ανταγωνισµού µεταξύ των 
εταιρειών 

E-1422/05 

Erik Meijer, Sepp Kusstatscher 
και Elly de Groen-Kouwenhoven 

Εκφοβισµός της πλειοψηφίας των Ροµ σε σχέση µε τις 
εκλογές για το δηµοτικό συµβούλιο του Šuto Orizari 
κοντά στα Σκόπια σε ένα πιθανό µελλοντικό κράτος 
µέλος της ΕΕ. 

E-1423/05 

Ilda Figueiredo Εφαρµόζοντας ρήτρες διασφάλισης E-1424/05 

Ilda Figueiredo Στήριξη στους αγρότες που επλήγησαν από την ξηρασία E-1425/05 

Giuseppe Castiglione Απόφαση σχετικά µε την ονοµασία Προστατευόµενης 
Γεωγραφικής Ένδειξης "Aceto Balsamico di Modena" 

P-1426/05 

Jens-Peter Bonde Εισφορές που καταβάλλονται  σε ∆ανούς συγγραφείς 
των οποίων τα βιβλία διατίθενται µέσω δανειστικών 
βιβλιοθηκών 

E-1427/05 

Charles Tannock Ενισχύσεις και δάνεια της ΕΕ προς την Κούβα E-1428/05 

David Martin Ορθή µεταχείρηση των χοίρων E-1429/05 

Nirj Deva Αµπχαζία, Νότια Οσσετία και Υπερδνειστερία E-1430/05 

Nirj Deva Κένυα E-1431/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Nirj Deva Βενεζουέλα E-1432/05 

Nirj Deva Νήσοι Γκαλαπάγκος E-1433/05 

Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf 

Εισαγωγές αραβόσιτου της σειράς Bt 10 P-1434/05 

Saïd El Khadraoui Οι εκποµπές λεπτόκοκκης σκόνης από τα ντιζελοκίνητα 
οχήµατα 

P-1435/05 

Evangelia Tzampazi ∆ιακοπή κατασκευής αθλητικού και πολιτιστικού 
κέντρου υψηλής προσβασιµότητας στη Θεσσαλονίκη 

P-1436/05 

Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf 

Εφαρµογή της ρύθµισης για τη φύτευση προϊόντων 
συγκοµιδής των κανονισµών ΕΚ 2100/94 και 1768/95 

E-1437/05 

Georgios Karatzaferis Ισχυρισµοί του κ. Καραµανλή περί επίτευξης "µεγάλων 
οικονοµιών" στο Ελληνικό ∆ηµόσιο 

E-1438/05 

Dimitrios Papadimoulis Προβλήµατα υπερχείλισης στον ποταµό Έβρο E-1439/05 

Charles Tannock και Jacques 
Toubon 

Αναγκαστική εκποίηση έκτασης της ασσυριακής 
χριστιανικής κοινότητας στο Bote της Τουρκίας 

E-1440/05 

Jacques Toubon και Charles 
Tannock 

Λήψη υπόψη του ψηφίσµατος για την προσχώρηση της 
Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εγκρίθηκε στις 
15 ∆εκεµβρίου 2004 

E-1441/05 

Roberta Angelilli Σηµαντικές δηµοσιεύσεις της Επιτροπής µη 
µεταφρασµένες στα ιταλικά 

E-1442/05 

Roberta Angelilli Χρηµατοδότηση για βιολογική παραγωγή καρπουζιών E-1443/05 

Saïd El Khadraoui Αλλοίωση αποτελέσµατος κύκλου δοκιµών ή το 
φαινόµενο κατά το οποίο οι πραγµατικές εκποµπές 
υπερβαίνουν αυτές των κύκλων δοκιµών 

E-1444/05 

Koenraad Dillen Πολιτική της ΕΕ για τη Ζιµπάµπουε E-1445/05 

Koenraad Dillen Η Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα και η Κούβα 

E-1446/05 

Michael Cashman Ισχύς διαβατηρίων για ταξίδια εντός της ΕΕ και 
κοινοτική νοµοθεσία περί ελεύθερης κυκλοφορίας 

P-1447/05 

Dorette Corbey Η συλλογή αυγών καληµάνας P-1448/05 

Horst Schnellhardt Θερµική επεξεργασία και υποχρεωτική σήµανση του 
γάλακτος 

E-1449/05 

Gay Mitchell Equitable Members Action Group E-1450/05 

Gisela Kallenbach Αυτοκινητόδροµος Ljulin στη Βουλγαρία E-1451/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Michael Cashman ∆ιακριτική µεταχείριση εκ µέρους τοπικών αρχών του 
Ηνωµένου Βασιλείου σχετικά µε την εγκυρότητα των 
ειδικών σηµάτων παρκαρίσµατος για αναπηρικά 
οχήµατα 

E-1452/05 

Mario Borghezio Ο χώρος υγιειονοµικής ταφής αποβλήτων "Basse di 
Stura" στο Τορίνο 

E-1453/05 

Glenys Kinnock Ηµέρα της Βιρµανίας 2005 P-1454/05 

Phillip Whitehead Χρήση κονδυλίων της ΕΕ για τη βελτίωση της 
επίστρωσης µονοπατιών που χρησιµοποιούνται από 
γεωργούς/κυνηγούς 

E-1455/05 

Guido Podestà Ρυθµίσεις των εισαγωγικών δασµών για το 
αποφλοιωµένο ρύζι και το λευκασµένο ρύζι 

E-1456/05 

Ilda Figueiredo Εφαρµογή του προγράµµατος LEADER+ E-1457/05 

Ilda Figueiredo Ενίσχυση της ακαλλιέργητης γης και των αρµόδιων 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων 

E-1458/05 

Ilda Figueiredo Χρηµατοδότηση του µετρό του Πόρτο E-1459/05 

Ilda Figueiredo ∆ιακρίσεις µεταξύ εργαζοµένων σε εξέδρες γεώτρησης E-1460/05 

Proinsias De Rossa Βενεζουέλα E-1461/05 

Proinsias De Rossa Κούβα E-1462/05 

Proinsias De Rossa Κούβα E-1463/05 

Proinsias De Rossa Κύπρος E-1464/05 

Phillip Whitehead Αποζηµίωση για βλάβες που προκλήθηκαν ως 
παρενέργεια της χρήσης αντισπασµωδικών 
φαρµακευτικών προϊόντων 

E-1465/05 

Paulo Casaca Παραποµπή σε δίκη του συνταγµατάρχη Χαµίντ 
Πουρµάντ από το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν επί 
αποστασία 

P-1466/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ονοµασία προέλευσης "µύδια Γαλικίας" E-1467/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Εµπορική συµφωνία ΕΕ-Mercosur E-1468/05 

Dimitrios Papadimoulis Interreg III E-1469/05 

Frederika Brepoels Η σήµανση ΕΚ για ξύλινα δοµικά υλικά E-1470/05 

Paulo Casaca Ανεξαρτησία της Επιτροπής έναντι του θεοκρατικού 
καθεστώτος του Ιράν 

E-1471/05 

Willy Meyer Pleite Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση για την κατασκευή του 
εξωτερικού λιµανιού της Λα Κορούνια (Γαλικία, 
Ισπανία) 

E-1472/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Michl Ebner Οριακές τιµές ουρανίου στο πόσιµο νερό E-1473/05 

Dimitrios Papadimoulis Σχινιάς E-1474/05 

Gay Mitchell Kατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην 
Ερυθραία 

E-1475/05 

Erik Meijer Αναφορά από ένα κράτος µέλος για υποχρεώσεις που 
υποτίθεται ότι επιβλήθηκαν από την ΕΕ αναφορικά µε 
τις προσκλήσεις σε διαγωνισµό όσον αφορά τις 
δηµόσιες αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες όµως στην 
πραγµατικότητα δεν υπάρχουν 

E-1476/05 

Erik Meijer Προετοιµασίες που πρέπει να γίνουν το 2005 για τις 
διαπραγµατεύσεις του 2006 σχετικά µε την αίτηση 
ένταξης της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της 
Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

E-1477/05 

Erik Meijer και Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Μυστική σύµβαση µε µία πορτογαλική κατά βάση 
κοινοπραξία για την κατασκευή 188 χιλιοµέτρων του 
αυτοκινητοδρόµου Trakia, που διατρέχει τη Βουλγαρία 
από τα δυτικά προς τα ανατολικά 

E-1478/05 

Riitta Myller Χρήση της υποστήριξης επιχειρηµατικών επενδύσεων 
σε περιοχές επιλέξιµες βάσει του στόχου περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης 

E-1479/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Κατάσταση των Ρόµα στην Ευρωπαϊκή Ενωση E-1480/05 

Georgios Karatzaferis Παράνοµη αγοραπωλησία περιουσίας κοινοτικών 
υπηκόων στην κατεχόµενη Κύπρο 

E-1481/05 

Michl Ebner Ουγγρική µειονότητα στη Ρουµανία E-1482/05 

Richard Corbett Καταστροφή από Ισραηλινές δυνάµεις 
χρηµατοδοτούµενου έργου από την ΕΕ 

E-1483/05 

Saïd El Khadraoui Σχέδιο Artemis E-1484/05 

Kartika Liotard Πιθανή απαγόρευση των εισαγωγών δέρµατος φώκιας 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

E-1485/05 

Bart Staes Το Εθνικό Πάρκο Bialowieza στην Πολωνία E-1486/05 

Bart Staes Προστασία των συνθηκών διαβίωσης των ζώων E-1487/05 

Sophia in 't Veld Συµφωνία σχετικά µε τις καταστάσεις ονοµάτων των 
επιβατών (PNR) - ∆εσµεύσεις των ΗΠΑ 

P-1488/05 

Charles Tannock Η πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Ζιµπάµπουε 
Μουγκάµπε στην Ιταλία και στο Βατικανό για την 
κηδεία του Πάπα και η µη εφαρµογή της ευρωπαϊκής 
απαγόρευσης ταξιδιού 

P-1489/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Bernat Joan i Marí Συνοριακές διαβάσεις στην Αραγονία E-1490/05 

Bernat Joan i Marí To νέο έργο Opera E-1491/05 

Karin Jöns Γάµοι ανηλίκων στην Ελλάδα E-1492/05 

Holger Krahmer Απαγόρευση διαφηµίσεων E-1493/05 

Holger Krahmer ∆ιαδικαστικό πρόβληµα στον τοµέα της 
ανιχνευσιµότητας των τροφίµων για οργανισµούς κοινής 
ωφελείας 

E-1494/05 

Georgios Karatzaferis Αναστήλωση της Ακρόπολης και µείωση των σχετικών 
κονδυλίων 

E-1495/05 

Georgios Karatzaferis Καθυστερεί 1 στα 3 έργα του Ταµείου Συνοχής στην 
Ελλάδα 

E-1496/05 

André Brie Οι πολιτικές δράσεις της ΕΕ υπέρ της µειονότητας των 
Ρόµα 

E-1497/05 

Richard Corbett Η ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Εργασίας 
σε ζητήµατα παιδικής µετανάστευσης 

E-1498/05 

Marie-Line Reynaud Παραχάραξη του ευρώ E-1499/05 

Claude Moraes Εφαρµογή της πρότασης απόφασης-πλαισίου του 
Συµβουλίου σχετικά µε τα αδικήµατα ρατσισµού 

P-1500/05 

John Bowis Νόµος κατά της αλλαγής θρησκεύµατος στη Σρι Λάνκα P-1501/05 

Bernat Joan i Marí Μαθήµατα τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών 
(ICT) και καθηγητές στην Ισπανία 

E-1502/05 

Claude Moraes Προτάσεις για την αντιµετώπιση µη επιθυµητών 
ηλεκτρονικών µηνυµάτων 

E-1503/05 

Antonio Di Pietro Τρόποι µετάδοσης της ηπατίτιδας C E-1504/05 

Antonio Di Pietro ∆ιάκριση που περιέχεται στον ιταλικό νόµο αριθ. 210/92 E-1505/05 

Silvana Koch-Mehrin Οικονοµικές ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς 
την οργάνωση 'WEED' 

P-1506/05 

Salvador Garriga Polledo Γέφυρα πάνω από τον Τάγο στην ισπανική πόλη Cedillo E-1507/05 

Salvador Garriga Polledo Βελτιωµένη ενσωµάτωση και συντονισµός της 
ευρωπαϊκής επιστήµης 

E-1508/05 

Salvador Garriga Polledo Σταθεροποίηση των πριµοδοτήσεων ώστε να 
αποφεύγονται οι µεταφορές των καταλοίπων 
επεξεργασίας της ελιάς (orujillo) 

E-1509/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

David Hammerstein Mintz Περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου της παράκαµψης 
του αυτοκινητοδρόµου Μ-30 

E-1510/05 

André Brie Πληροφορίες σχετικά µε το ύψος (και τον αριθµό των 
προγραµµάτων) των ενισχύσεων της ΕΕ που διατέθηκαν 
στο Μεκλεµβούργο-∆υτική Ποµερανία στο πλαίσιο 
επιλεγέντων προγραµµάτων της ΕΕ 

E-1511/05 

Dimitrios Papadimoulis ∆ηµοπράτηση δηµοσίων έργων στην Ελλάδα E-1512/05 

Dimitrios Papadimoulis Πληροφορική υποδοµή στα νοσοκοµεία E-1513/05 

Dimitrios Papadimoulis Aγωγός πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη E-1514/05 

Dimitrios Papadimoulis Έργα που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Συνοχής στην Ελλάδα 

E-1515/05 

Manolis Mavrommatis Το δηµογραφικό πρόβληµα στην ΕΕ E-1516/05 

Raül Romeva i Rueda Εξαγωγή εξοπλισµού για υπερπόντια παραγωγή 
στρατιωτικών αγαθών 

E-1517/05 

Claude Moraes ∆έσµευση της ΕΕ για καταπολέµηση του AIDS E-1518/05 

Claude Moraes Η αντίδραση της Επιτροπής στην κοινή έκθεση των 
ΜΚΟ σχετικά µε τη βοήθεια, το εµπόριο και τα χρέη 

E-1519/05 

Bart Staes Κανόνες σε αεροδρόµια που διακινούν φορτία και 
πραγµατοποιούν πτήσεις φορτίων 

E-1520/05 

Ingeborg Gräßle ∆ηµοσιονοµικές προοπτικές: βάση υπολογισµού για τα 
διαρθρωτικά ταµεία 

E-1521/05 

Konstantinos Hatzidakis Κέντρα αδυνατίσµατος E-1522/05 

James Allister Ανεξάρτητες προτεσταντικές εκκλησίες στην Ερυθραία E-1523/05 

James Allister Ανεξάρτητες προτεσταντικές εκκλησίες στην Ερυθραία E-1524/05 

James Allister Ιρλανδικό φορολογικό καθεστώς E-1525/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Αλιευτική συµφωνία ΕΕ-Μαρόκου P-1526/05 

Marianne Thyssen Κοινοτικός κώδικας σχετικά µε τα φάρµακα που 
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση - επιβολή 
ποσοστώσεων / εξάντληση του αποθέµατος 
φαρµακευτικών προϊόντων 

P-1527/05 

Bart Staes Θήρα σπίνων στη Φλάνδρα P-1528/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Αλιευτική συµφωνία ΕΕ-Μαρόκου E-1529/05 

Thijs Berman και Margrietus van 
den Berg 

Ντάµπινγκ στην παγκόσµια αγορά του µεγαλύτερου 
ευρωπαϊκού πλεονάσµατος ζάχαρης των τελευταίων 
είκοσι ετών 

E-1530/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

José Ribeiro e Castro Κατευθυντήριες γραµµές για την Κίνα E-1531/05 

Andreas Mölzer Επιπτώσεις της περί παροχής υπηρεσιών οδηγίας στην 
Καρυνθία 

P-1532/05 

Roberta Angelilli Ποσά που δαπανά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις 
συνόδους ολοµέλειας που διεξάγονται στο Στρασβούργο 

P-1533/05 

Ilda Figueiredo Ενισχύσεις προς τον όµιλο Yazaki P-1534/05 

Richard Seeber Περιορισµός της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών για 
σύµβουλους-µηχανικούς 

E-1535/05 

Roberta Angelilli Ποσά που δαπανά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις 
συνόδους ολοµέλειας που διεξάγονται στο Στρασβούργο 

E-1536/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Μεταβατική περίοδος για το Ταµείο Συνοχής E-1537/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Μεταβατική περίοδος για το Ταµείο Συνοχής E-1538/05 

Mairead McGuinness Ανιχνευσιµότητα του βοδινού κρέατος της Βραζιλίας E-1539/05 

Mairead McGuinness Εγκαινίαση Εθνικών Πιλοτικών Έργων για την 
ανασυγκρότηση των κρατικών ιδρυµάτων στη Ρουµανία 

E-1540/05 

Mairead McGuinness Ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά µε τις γενετικά 
τροποποιηµένες τροφές 

E-1541/05 

Michl Ebner Ενδοεπιχειρησιακές µεταφορές ζώων E-1542/05 

Michl Ebner Μείωση της γραφειοκρατίας στις διαδικασίες εγγραφής 
στα προγράµµατα στήριξης της νεολαίας 

E-1543/05 

Michl Ebner ∆ιαφορές τιµών µεταξύ των κρατών για την αποστολή 
γραπτών µηνυµάτων 

E-1544/05 

Gay Mitchell Μελλοντική περιφερειακή πολιτική E-1545/05 

Roberta Angelilli Επιδότηση για την προστασία µικρών ορεινών δήµων 
στην επαρχία Rieti 

E-1546/05 

Erik Meijer Σχέδια για συγχώνευση Λευκορωσίας και Ρωσίας το 
2006 και υπεράσπιση του δικαιώµατος των κατοίκων 
της Λευκορωσίας να αποφασίσουν ελεύθερα για αυτό 

E-1547/05 

Erik Meijer και Kartika Liotard Επιδοτήσεις εξαγωγών για µεταφορά ζώντων ζώων στην 
Αίγυπτο και τον Λίβανο, για τις οποίες δεν µπορούν να 
διεξαχθούν έλεγχοι, καθώς και οι κακές εµπειρίες που 
έχουν καταγραφεί κινηµατογραφικά από την οργάνωση 
CIWF 

E-1548/05 

Erik Meijer Εκ των προτέρων συγκατάθεση για κατάργηση του 
κράτους της Λευκορωσίας το 2006 ή παροχή 
εναλλακτικών επιλογών από την ΕΕ στο εκλογικό σώµα 
της Λευκορωσίας 

E-1549/05 
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ. 

Monica Frassoni Μετατροπή του θερµοηλεκτρικού σταθµού Mercure του 
Enel (Εθνικός Οργανισµός Ηλεκτρικής Ενέργειας) στο 
Εθνικό Πάρκο του Pollino 

P-1550/05 

Ignasi Guardans Cambó Περιορισµοί  στις εισαγωγές ισπανικών κεραµικών στο 
Μαρόκο 

E-1551/05 

Roberta Angelilli Επιστολή της Eurostat προς την ιταλική κυβέρνηση E-1552/05 

Roberta Angelilli Προστασία της ευρωπαϊκής πολιτισµικής κληρονοµιάς E-1553/05 

Bogdan Golik Αναγνώριση των προσόντων πολωνών νοσηλευτριών 
και µαιών στην ΕΕ σύµφωνα µε την πρόταση οδηγίας 
2002/0061(COD) της Επιτροπής 

E-1554/05 

Bogdan Golik Άρση των ποσοστώσεων στις εισαγωγές 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενδυµάτων από 
την Κίνα 

E-1555/05 

 
 

___________________________
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ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (B6-0163/2005)       12 και 13 Απριλίου 2005 
 
33 ερωτήσεις  (άρθρo 109 τoυ Καvovισµoύ) 
 
 
Συvτάκτης Θέµα Aριθ. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 
Esko SEPPÄNEN 

 
Το καθεστώς των βουλευτών 

 
H-0165/05  

 
Robert EVANS 

 
Αιολική, κυµατική και παλιρροιακή ενέργεια 

 
H-0167/05  

 
Marie PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Η γήρανση του πληθυσµού της Ευρώπης και η 
αναθεώρηση των συστηµάτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης 

 
H-0169/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Ιδρύµατα παιδικής µέριµνας στη Ρουµανία 

 
H-0172/05  

 
Philip BUSHILL-
MATTHEWS 

 
Αδυναµία άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος στο 
δηµοψήφισµα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα 

 
H-0174/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Χριστιανοί στην Τουρκία 

 
H-0177/05  

 
Gunnar HÖKMARK 

 
Ο κατάλογος της ΕΕ σχετικά µε τις τροµοκρατικές 
οργανώσεις 

 
H-0185/05  

 
David MARTIN 

 
∆ιαπραγµατεύσεις για την προσχώρηση της Κροατίας 

 
H-0186/05  

 
Enrique BARÓN CRESPO 

 
Έρευνα σχετικά µε τη δολοφονία στο Ιράκ του 
δηµοσιογράφου και Ευρωπαίου πολίτη Χοσέ Κούσο 

 
H-0188/05  

 
Willy MEYER PLEITE 

 
Έρευνα σχετικά µε τη δολοφονία του δηµοσιογράφου 
Χοσέ Κούσο στο Ιράκ 

 
H-0191/05  

 
David HAMMERSTEIN 
MINTZ 

 
Έρευνα σχετικά µε το φόνο του δηµοσιογράφου Χοσέ 
Κόουσο, ευρωπαίου πολίτη, στο Ιράκ 

 
H-0205/05  

 
Josu ORTUONDO LARREA 

 
Έρευνα για τη δολοφονία του δηµοσιογράφου José 
Couso στο Ιράκ 

 
H-0216/05  

 
Ignasi GUARDANS CAMBÓ 

 
Έρευνα για τη δολοφονία του José Couso στο Ιράκ 

 
H-0219/05  

 
Jean-Marie CAVADA 

 
Η έρευνα σχετικά µε το θάνατο του δηµοσιογράφου José 
Couso 

 
H-0240/05  

 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινότητας των 
Άνδεων 

 
H-0193/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
∆ραστηριότητες των µυστικών υπηρεσιών 

 
H-0195/05  
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Συvτάκτης Θέµα Aριθ. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠIΤΡΟΠΗ 
 

 
Enrique BARÓN CRESPO 

 
Έρευνα σχετικά µε τη δολοφονία στο Ιράκ του 
δηµοσιογράφου και Ευρωπαίου πολίτη Χοσέ Κούσο 

 
H-0189/05  

 
Philip BUSHILL-MATTHEWS 

 
Αδυναµία άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος στο 
δηµοψήφισµα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα 

 
H-0175/05  

 
Liam AYLWARD 

 
Βιο-αιθανόλη από ζάχαρη 

 
H-0204/05  

  
 
ΕΡΩΤΗΣΕIΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
ΣΥΝΟ∆ΟΥ 
 
κα KROES 
  

Bart STAES 
 
Κανόνες ανταγωνισµού και χορήγηση κρατικής ενίσχυσης 
υπέρ του πυρηνικού τοµέα 

 
H-0164/05  

 
Katerina BATZELI 

 
Συγχωνεύσεις στον τοµέα των οπτικοακουστικών µέσων 

 
H-0218/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Κρατική ενίσχυση 

 
H-0245/05  

 
Glyn FORD 

 
Εισιτήρια Παγκοσµίου Κυπέλλου 

 
H-0269/05  

  
κ. DIMAS 
 

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
∆ιάθεση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα 

 
H-0163/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Συµµόρφωση µε την οδηγία περί νιτρορύπανσης 

 
H-0173/05  

  
κ. REHN 
 

 
Bernd POSSELT 

 
Καθεστώς του Κοσόβου 

 
H-0178/05  

 
David MARTIN 

 
∆ικαστική µεταρρύθµιση στη Βουλγαρία 

 
H-0187/05  

 
Anna HEDH 

 
∆ικαίωµα εργασίας των γυναικών στην Τουρκία 

 
H-0210/05  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Κατασκευή και λειτουργία τριών πυρηνικών σταθµών στην 
Τουρκία 

 
H-0213/05  

 
Willy MEYER PLEITE 

 
Έρευνα σχετικά µε τη δολοφονία του δηµοσιογράφου Χοσέ 
Κούσο στο Ιράκ 

 
H-0192/05  
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Συvτάκτης Θέµα Aριθ. 
 
David HAMMERSTEIN 
MINTZ 

 
Έρευνα σχετικά µε το φόνο του δηµοσιογράφου Χοσέ 
Κόουσο, ευρωπαίου πολίτη, στο Ιράκ 

 
H-0206/05 

 
Josu ORTUONDO 
LARREA 

 
Έρευνα για τη δολοφονία του δηµοσιογράφου José Couso στο 
Ιράκ 

 
H-0217/05  

 
Jean-Marie CAVADA 

 
Η έρευνα σχετικά µε το θάνατο του δηµοσιογράφου José 
Couso 

 
H-0241/05  

 
 

___________________________ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

AΠΡΙΛΙΟΣ 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 
 

 
41 

 
16 

 
25 

 
8 

 
0 

 
0 

 
0 

 
κ. SCHMIT 

 
Επιτροπή 
 

 
63 

 
17 

 
46 

 
5 

 
0 

 
0 

 
0 

 
κ. FERRERO WAMDNER 
κα KROES 
κ. DIMAS 
κ. REHN 
 

 
Σύνολο 

 
104 

 
33 

 
71 

 
13 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 

 
 

_______________________________ 
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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 

 
112 

 
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 

 
30 

 
03/2005 

 
354.119 

 
Maciej GIERTYCH, Godfrey 
BLOOM και Patrick LOUIS 

 
Η 60ή επέτειος της απελευθέρωσης της Βαρσοβίας 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
32 

 
04/2005 

 
354.150 

 
Graham WATSON 

 
Σιγκαπούρη 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
26 

                                                      
1  Κατάσταση στις  14.04.2005 
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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 

 
47 

 
06/2005 

 
354.953 

 
Cristiana MUSCARDINI 

 
Η καταδίκη της παιδεραστίας 
 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
96 

 
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 

 
28 

 
08/2005 

 
354.955 

 
Marie Anne ISLER BEGUIN 

 
Το όργανο των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
26 

 
09/2005 

 
354.957 

 
Robert EVANS και Neena GILL 

 
Ηαναγνώριση της σηµασίας της σβάστικας ως 
θρησκευτικού συµβόλου ειρήνης 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
16 

 
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 
 

 
27 

 

 
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 

 
26 

 

 
13/2005 

 
356.622 
 

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

 
Ενδοµητρίωση 
 
 

 
09.03.2005 

 
09.06.2005 

 
64 

 
14/2005 

 
356.858 

 
Patrick GAUBERT, Timothy 
KIRKHOPE και Luis Francisco 
HERRERO-TEJEDOR 

 
Η 3η επέτειος της οµηρίας της Ingrid Betancour και 
της Clara Rojas 

 
16.03.2005 

 
16.06.2005 

 
16 

 
15/2005 

 
356.909 

 
Marielle DE SARNEZ και Bernard 
LEHIDEUX 

 
Η αναγνώριση του δουλεµπορίου Μαύρων και της 
δουλείας ως εγκλήµατος κατά της ανθρωπότητας 

 
16.03.2005 

 
16.06.2005 

 
32 

 
16/2005 

 
357.111 

 
Daniel COHN-BENDIT, Andrew 
DUFF, Alain LAMASSOURE και 
Hannes SWOBODA 
 

 
Η απόρριψη του διορισµού του Paul 
Wolfowitz ως Προέδρου της Παγκόσµιας 
Τράπεζας 
 

 
04.04.2005 

 
04.07.2005 

 
26 
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17/2005 

 
359.919 

 
Maciej Marian GIERTYCH και 
Sylwester CHRUSZCZ 

 
Η επιστροφή του πίνακα "Παναγία και Βρέφος" του 
Λουκάς Κράναχ του Πρεσβύτερου στην πόλη Głogów 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
15 

 
18/2005 

 
357.263 

 
Michael CRAMER, Bronisław 
GEREMEK, Bogusław 
LIBERADZKI, Erik MEIJER και Paul 
RÜBIG 

 
Ο ορισµός προτεραιοτήτων για τη συγχρηµατόδοτηση 
βιώσιµων ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
35 

 
19/2005 

 
357.264 

 
Frank VANHECKE, Philip CLAEYS 
και Koenraad DILLEN 

 
Η πρόθεση του Επιτρόπου κ. Louis Michel 
να  χρησιµοποιήσει, για στρατιωτικούς 
σκοπούς, πόρους που προορίζονται για την 
αναπτυξιακή συνεργασία  
 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
12 

 
20/2005 

 
357.515 

 
Neil PARISH, Paulo CASACA, 
Marios MATSAKIS, Caroline LUCAS 
και Miguel PORTAS 

 
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή ζωντανών ζώων σε 
τρίτες χώρες 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
62 

 
 

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

 
 

Συντάκτης 
 

Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ∆ιαδικασία 

Duff Andrew (ALDE) 
 
 

Πώς εγκρίνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 
 

AFCO (Ο) 
 

20/04/2005 2005/2024(INI) 

Belder Bastiaan 
(IND/DEM) 
 

Προοπτικές για εµπορικές σχέσεις 
µεταξύ της ΕΕ και της Κίνας 

AFET (Γ) 
 

30/03/2005 2005/2015(INI) 

Fotyga Anna Elzbieta 
(UEN) 
 
 

Καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος 

AFET (Γ) 
 

30/03/2005 2005/0003(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 
 

Βασικοί µισθοί και επιδόµατα του 
προσωπικού της Ευρωπόλ 

BUDG (Γ) 
 

02/03/2005 2005/0803(CNS) 

Berès Pervenche 
(PSE) 
 
 

∆ιορισµός ενός µέλους στο 
διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ 
(κ.Lorenzo BINI SMAGHI) 

ECON (Ο) 
 

11/04/2005 2005/0802(CNS) 

Lulling Astrid (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Tριµηνιαίοι µη χρηµατοπιστωτικοί 
λογαριασµοί ανά θεσµικό τοµέα 

ECON (Ο) 
 

29/03/2005 2003/0296(COD) 

Ettl Harald (PSE) 
 
 

Τροποποιήσεις σχετικά µε τους 
ετήσιους λογαριασµούς ορισµένων 
µορφών εταιρειών και τους 
ενοποιηµένους λογαριασµούς 
 

ECON (Γ) 
 

07/03/2005 2004/0250(COD) 

Starkevičiūtė 
Margarita (ALDE) 
 
 

Τροποποίηση της οδηγίας σχετικά 
µε τη σύσταση ανώνυµης εταιρείας 
καθώς και τη διατήρηση και τις 
µεταβολές του κεφαλαίου της 
 

ECON (Γ) 
 

07/03/2005 2004/0256(COD) 

Del Turco Ottaviano 
(PSE) 
 

Κοινοτικές στατιστικές για το 
εισόδηµα και τις συνθήκες 
διαβίωσης (EU-SILC) 
 

EMPL (Ο) 
 

15/03/2005 2005/0004(COD) 

Maaten Jules (ALDE) 
 

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

ENVI (Ο) 
 

18/01/2005 2002/0254(COD) 
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Συντάκτης 
 

Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ∆ιαδικασία 

Trakatellis Antonios 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Επικίνδυνες ουσίες και 
παρασκευάσµατα (φθαλικές 
ενώσεις) και ασφάλεια των 
παιχνιδιών 
 

ENVI (Ο) 
 

20/04/2005 1999/0238(COD) 

Bauer Edit (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

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

FEMM (Γ) 
 

17/03/2005 2005/2008(INI) 

Gibault Claire 
(ALDE) 
 

Πρόγραµµα Πολιτισµός 2007 
(2007-2013) 

FEMM (Γ) 
 

17/03/2005 2004/0150(COD) 

Zappalà Stefano 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Αναγνώριση επαγγελµατικών 
προσόντων 

IMCO (Ο) 
 

26/10/2004 2002/0061(COD) 

Medina Ortega 
Manuel (PSE) 
 

Τροποποίηση της νοµικής 
προστασίας των σχεδίων και 
προτύπων 
 

IMCO (Γ) 
 

18/04/2005 2004/0203(COD) 

Chichester Giles 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Συµφωνία επιστηµονικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας 
ΕΚ/Μεξικού 
 

ITRE (Ο) 
 

17/03/2005 2004/0274(CNS) 

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) 

Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Οικονοµικοί πόροι που 
προορίζονται για τον παροπλισµό 
των πυρηνικών σταθµών 
ηλεκτροπαραγωγής 
 

ITRE (Ο) 
 

15/03/2005 2005/2027(INI) 

Brejc Mihael (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

∆ιασυνοριακό λαθρεµπόριο µικρής 
κλίµακας στα εξωτερικά σύνορα 
των κρατών µελών 
 

LIBE (Ο) 
 

12/04/2005 2005/0006(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) 
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Συντάκτης 
 

Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ∆ιαδικασία 

Klamt Ewa (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Σύναψη συµφωνίας 
ΕΚ/∆ηµοκρατίας της Αλβανίας για 
την επανεισδοχή προσώπων που 
διαµένουν χωρίς άδεια 
 

LIBE (Ο) 
 

12/04/2005 2004/0033(CNS) 

Chmielewski 
Zdzisław Kazimierz 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Aλιευτικοί πόροι στα ύδατα της 
Βαλτικής Θάλασσας, των Baelt και 
του Øresund 

PECH (Ο) 
 

30/03/2005 2005/0014(CNS) 

Freitas Duarte (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Ενισχυµένη συνεργασία για τις 
ιδιαίτερα αποµακρυσµένες 
περιφέρειες 
 

PECH (Γ) 
 

13/04/2005 2004/2253(INI) 

Fernandes Emanuel 
Jardim (PSE) 
 

Γεωργία των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών της Ένωσης 

REGI (Γ) 
 

14/03/2005 2004/0247(CNS) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

Το µέλλον της κλωστοϋφαντουργίας 
και της ένδυσης µετά το 2005 

REGI (Γ) 
 

14/03/2005 2004/2265(INI) 

Sudre Margie (ΕΛΚ-
Ε∆) 
 

Βασικές κατευθύνσεις για τη 
βιωσιµότητα του ευρωπαϊκού 
τουρισµού 

REGI (Γ) 
 

14/03/2005 2004/2229(INI) 

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) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Συµφωνία ΕΚ/Γεωργίας για 
ορισµένες πτυχές των εναέριων 
υπηρεσιών 
 

TRAN (Ο) 
 

15/03/2005 2005/0009(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Συµφωνία ΕΚ/Λιβάνου για 
ορισµένες πτυχές των εναέριων 
υπηρεσιών 
 

TRAN (Ο) 
 

15/03/2005 2005/0012(CNS) 

De Veyrac Christine 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ενηµέρωση των επιβατών για την 
ταυτότητα του πραγµατικού 
αεροµεταφορέα 
 

TRAN (Ο) 
 

15/03/2005 2005/0008(COD) 
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Συντάκτης 
 

Θέµα Επιτροπή Ηµεροµηνία ∆ιαδικασία 

Evans Robert (PSE) 
 

∆ικαιώµατα των ατόµων µε 
µειωµένη κινητικότητα στα 
αεροπορικά ταξίδια 
 

TRAN (Ο) 
 

05/04/2005 2005/0007(COD) 

Koch Dieter-Lebrecht 
(ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Καθίσµατα και υποστηρίγµατα 
κεφαλής των οχηµάτων µε κινητήρα 

TRAN (Ο) 
 

26/01/2005 2003/0128(COD) 

Kratsa-Tsagaropoulou 
Rodi (ΕΛΚ-Ε∆) 
 

Ευρωπαϊκοί κανόνες ανταγωνισµού 
στις θαλάσσιες µεταφορές 

TRAN (Ο) 
 

15/03/2005 2005/2033(INI) 

 
 

___________________________ 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
Εκθέσεις και Ανακοινώσεις  
 
 
Θέµα 
 

Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

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

ITRE 
 

COM(2004)0863 

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 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 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη - 
Μηχανισµός εγγυήσεων για τα δάνεια των σχεδίων ∆Ε∆-Μεταφορών 

BUDG 
ECON 
TRAN 
 

COM(2005)0076 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο: Πλαίσιο για την ανάπτυξη των σχέσεων µε τη Ρωσική 
Οµοσπονδία στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών 
 

TRAN 
 

COM(2005)0077 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η κοινοτική πολιτική έναντι της Κίνας σε 
θέµατα πολιτικής αεροπορίας - ενίσχυση της συνεργασίας και άνοιγµα 
των αγορών 
 

TRAN 
 

COM(2005)0078 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Προγραµµατισµός της εξωτερικής 
πολιτικής αεροµεταφορών της Κοινότητας 
 

TRAN 
 

COM(2005)0079 

Πράσινο Βιβλίο σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο και τη διεθνή 
δικαιοδοσία σε υποθέσεις διαζυγίου 

LIBE 
JURI 
 

COM(2005)0082 

΄Εκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: Έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 37 της 
Συνθήκης ΕΥΡΑΤΟΜ - Ιούλιος 1994 - ∆εκέµβριος 2003 
 

ITRE 
ENVI 
 

COM(2005)0085 
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Θέµα 
 

Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: Βελτίωση της νοµοθεσίας για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

JURI 
CONT 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2005)0097 

Έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της ταχυδροµικής οδηγίας 
(Οδηγία 97/67/EΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/39/EΚ) 
 

TRAN 
 

COM(2005)0102 

Έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: Έκθεση για τη λειτουργία του συστήµατος έγκαιρου 
συναγερµού και αντίδρασης του κοινοτικού δικτύου επιδηµιολογικής 
παρακολούθησης και ελέγχου των µεταδοτικών ασθενειών (Απόφαση 
2000/57/ΕΚ) το 2002 και το 2003 
 

ENVI 
 

COM(2005)0104 

΄Εκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά µε τις εθνικές στρατηγικές για τον περιορισµό 
των βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων που κατευθύνονται σε χώρους 
υγειονοµικής ταφής δυνάµει του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 
1999/31/EΚ περί υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων 
 

ENVI 
 

COM(2005)0105 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Οικοδοµώντας τον ΕΧΕ της γνώσης στην 
υπηρεσία της ανάπτυξης 

ITRE 
BUDG 
EMPL 
CULT 
 

COM(2005)0118 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Αναδιαρθρώσεις και απασχόληση - 
Πρόβλεψη και πλαισίωση των αναδιαρθρώσεων για την ανάπτυξη της 
απασχόλησης: ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

EMPL 
ECON 
ITRE 
IMCO 
 

COM(2005)0120 

(*) 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 

(*) 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 

(*) Commission staff working document : Annex to the 
Communication on Better Regulation for Growth and Jobs in the 
European Union - Minimising administrative costs imposed by 
legislation - Detailed outline of a possible EU Net Administrative Cost 
Model 

JURI 
CONT 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

SEC(2005)0175 
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Θέµα 
 

Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

(*) Commission staff working document : Annex to the 2003 Report 
on phare and the pre-accession instruments for Cyprus, Malta and 
Turkey Country sections & additional information 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0273 

(*) Commission staff working paper  Annex to : "European 
Neighbourhood Policy" - Country Report Armenia 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0285 

(*) Commission staff working paper Annex to : "European 
Neighbourhood Policy" Country Report Azerbaijan 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0286 

(*) Commission staff working paper Annex to : "European 
Neighbourhood Policy" Country Report Egypt 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0287 

(*) Commission staff working paper Annex to : "European 
Neighbourhood Policy" Country Report Georgia 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0288 

(*) Commission staff working paper Annex to : "European 
Neighbourhood Policy" Country Report Lebanon 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0289 

(*) Commission staff working document : Annex to the 
communication on risk and crisis management in agriculture 
 

AGRI 
 

SEC(2005)0320 

(*) Commission staff working paper : Annex to the Communication 
from the Commission to the Council and the European Parliament - 
European initiative for growth EU loan guarantee instrument for TEN-
Transport projects 
 

BUDG 
ECON 
TRAN 
 

SEC(2005)0323 

(*) Commission staff working paper : Annex to the Green Paper on 
applicable law and jurisdiction in divorce matters 
 

LIBE 
JURI 
 

SEC(2005)0331 

(*) Commission staff working document : Annex to the 
Communication on the implementation of the EU Forestry Strategy 
 

AGRI 
ENVI 
 

SEC(2005)0333 

(*) Commission staff working paper on the development of the second 
generation Schengen information system (SIS II) December 2004 
Progress Report 
 

LIBE 
 

SEC(2005)0338 

(*) Commission staff working paper on the development of the visa 
information system (VIS) 2004 Progress Report (submitted to the 
European Parliament and the Council in response to the obligation of 
Article 6 of the Council Decision No. 2004/512/EC of 8 June 2004) 
 

LIBE 
 

SEC(2005)0339 

(*) Document de travail des services de la Commision : Annexe au 
rapport sur l'application de l'article 37 du Trait Euratom, juillet 1994 à 
décembre 2003 
 

ITRE 
ENVI 
 

SEC(2005)0343 
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Θέµα 
 

Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

(*) Commission staff working document : Annex to the Report from 
the Commission "Better Lawmaking 2004" pursuant to Article 9 of the 
Protocol on the application of the principles of subsidiarity and 
proportionality (12th Report) 
 

JURI 
 

SEC(2005)0364 
 

(*) Commission staff working document : Women and Science : 
Excellence and Innovation - Gender Equality in Science 
 

FEMM 
ITRE 
 

SEC(2005)0370 

(*) Commission staff working document : Principles for an EU 
contribution to the Global Fund to Fight HIV/AIDS, Tuberculosis and 
Malaria (GFATM) with a view to the 2006/2007 Replenishment 
Process 
 

DEVE 
ENVI 
 

SEC(2005)0374 

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο για τις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ - Tµήµα Εγγυήσεων - Σύστηµα 
έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 11/2004 και αριθ. 12/2004 

CONT 
BUDG 
AGRI 
 

SEC(2005)0383 

(*) Commission Staff Working Paper - Annex to the Report on the 
application of the Postal Directive (Directive 97/67/EC as amended by 
Directive 2002/39/EC) 
 

TRAN 
 

SEC(2005)0388 

(*) Commission staff working document : Annex to the report on the 
operation of the early warning and response system of the community 
network for the epidemiological surveillance and control of 
communicable diseases (decision 2000/57/ec) during 2002 and 2003 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0394 

(*) Commission staff working document : Annex to the Report from 
the Commission to the Council and the european Parliament on the 
national strategies for the reduction of biodegradable waste going to 
landfills pursuant to article 5(1) of directive 1999/31/EC on the landfill 
of waste 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0404 

(*) Commission staff working paper: Administrative preparations for 
enlargement: an analysis 
 

AFET 
JURI 
 

SEC(2005)0417 

(*) Commission staff working paper : Progress towards the Lisbon 
objectives in education and training 
 

CULT 
EMPL 
 

SEC(2005)0419 

(*) Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission - Accelerating progress towards 
achieving the Millennium Development Goals - The European Union's 
contribution - Impact assessment 
 

DEVE 
INTA 
ENVI 
FEMM 
 

SEC(2005)0452 
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Θέµα 
 

Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

(*) Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission  Accelerating progress towards 
achieving the Millennium Development Goals Financing for 
Development and Aid Effectiveness EU follow - up to the Barcelona 
Commitments and operationalisation of the Monterrey consensus 
 

DEVE 
INTA 
BUDG 
 

SEC(2005)0453 
 

(*) Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission - Accelerating progress towards 
achieving the Millennium Development Goals Financing for 
Development and Aid Effectiveness Impact assessment 
 

DEVE 
INTA 
BUDG 
 

SEC(2005)0454 

(*) Commission staff working document Annex to the Communication 
from the Commission - Policy Coherence for Development 
Accelerating progress towards achieving the Millennium Development 
Goals - Impact assessment 

DEVE 
AFET 
INTA 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
AGRI 
PECH 
LIBE 
FEMM 
 

SEC(2005)0455 

(*) Commission staff working document : EU Report on Millennium 
Development Goals 2000 - 2004 EU contribution to the review of the 
MDGs at the UN 2005 High Level Event 

DEVE 
INTA 
ENVI 
FEMM 
 

SEC(2005)0456 

(*) Commission staff working paper : New Sources of Financing for 
Development : A Review of Options 

DEVE 
INTA 
BUDG 
ECON 
 

SEC(2005)0467 

(*) Commission staff working paper : Annex to the Communication 
from the Commission on the preparedness of Serbia and Montenegro 
to negotiate a Stabilisation and Association Agreement with the 
European Union 
 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

SEC(2005)0478 

(*) Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the European 
Parliament - Tenth anniversary of the euro-mediterranean partnership : 
A work programme to meet the challenges of the next five years. 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0482 



ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

∆ελτίο 10.05.2005 - EL - PE 356.656 

49

 
Θέµα 
 

Αρµοδιότητα ΄Εγγραφο 

(*) Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the European 
Parliament - Tenth anniversary of the euro-mediterranean partnership : 
A work programme to meet the challenges of the next five years 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0483 

(*) Document de travail de la Commission : Ajustements techniques à 
la proposition de la Commission pour le cadre financier pluriannuel 
2007-2013 

BUDG 
AFET 
DEVE 
CONT 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
REGI 
AGRI 
PECH 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

SEC(2005)0494 

(*) Commission staff working document : Annual report and work plan 
of the European Forum for the Prevention of Organised Crime 2004 
 

LIBE 
 

SEC(2005)0524 

(*) Commission staff working paper : Report of the European 
Commission on the Development, Validation and Legal Acceptance of 
Alternative Methods to Animal Tests in the Field of Cosmetics (2004) 

ENVI 
INTA 
 

SEC(2005)0525 

 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Τα έγγραφα αυτά διατίθενται στην αγγλική, γαλλική ή γερµανική έκδοση  
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
 
34/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ένωσης σχετικά µε 

τη διεξαγωγή των εκλογών στη Ζιµπάµπουε 
Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Ζιµπάµπουε στις 31 Μαρτίου 
2005. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει ότι δεν κλήθηκε ως παρατηρητής αυτών των εκλογών. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταγράψει τη δέσµευση της Ζιµπάµπουε να συµµορφωθεί προς τις περί εκλογών αρχές 
και κατευθυντήριες γραµµές της Αναπτυξιακής Κοινότητας Μεσηµβρινής Αφρικής (SADC), όπως και τη σχετική 
δέσµευση της τελευταίας. 
 
Ναι µεν σηµειώθηκαν ορισµένες βελτιώσεις όσον αφορά τη διεξαγωγή αυτών των εκλογών σε σχέση µε τις 
προηγούµενες, και έγιναν από τη Ζιµπάµπουε ορισµένες τεχνικές τροποποιήσεις του εκλογικού πλαισίου 
προκειµένου να τηρηθούν οι αρχές και κατευθυντήριες γραµµές της SADC. 
 
Όµως, την Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί σειρά σοβαρών παραλείψεων που διαπιστώθηκαν στο εκλογικό σύστηµα 
της Ζιµπάµπουε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει εξάλλου επιφυλάξεις όσον αφορά το όλο πλαίσιο διεξαγωγής των 
εκλογών. Οι διαπιστώσεις αυτές έρχονται να προστεθούν στις γενικότερες και πλέον ανησυχητικές διαπιστώσεις 
στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 
Η παρούσα αξιολόγηση και ο έλεγχος της εφαρµογής των διεθνών σχετικών κανόνων και προδιαγραφών δεν 
οδηγούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στο συµπέρασµα ότι οι εκλογές διεξήχθησαν ελεύθερα και δηµοκρατικά. 
 
Η αποκατάσταση της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η 
λήψη µέτρων που να ανταποκρίνονται στις επείγουσες, ανθρωπιστικής φύσεως, ανάγκες του πληθυσµού 
παραµένουν εποµένως βασικό ζητούµενο στη Ζιµπάµπουε. 
 
Οι προσχωρούσες χώρες Βουλγαρία και Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και εν δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία-Μαυροβούνιο, καθώς και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν 
και η Νορβηγία, χώρες της ΕΖΕΣ και µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα 
δήλωση. 
 
*Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 

________________________ 
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35/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά 
µε τη Σοµαλία 

Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2005 
 

Η ΕΕ παρακινεί εντόνως όλα τα µέρη που συµµετέχουν στους µεταβατικούς θεσµούς αλλά και όσα ευρίσκονται 
εκτός αυτών να σταµατήσουν αµέσως τις εχθροπραξίες και τις ένοπλες συγκρούσεις, σε όλα τα µέτωπα, και να 
αποκαταστήσουν το διάλογο, που αποτελεί τη βάση της συναίνεσης και του συµβιβασµού. 
 
Η ΕΕ επιµένει στο γεγονός ότι η συµµετοχή όλων των µερών και η συµφιλίωση παραµένουν οι δύο πυλώνες της 
ειρηνευτικής διαδικασίας και πρέπει να αποκατασταθούν αµέσως δεδοµένου ότι οι θεσµοί έχουν µεταβατικό 
χαρακτήρα και οι αποφάσεις πρέπει να λαµβάνονται συναινετικά µε βάση συµβιβασµούς. Ανεπαρκής συναίνεση 
σε µείζονα ζητήµατα όπως η ασφάλεια και επανεγκατάσταση σηµαίνει διαιρέσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο την 
έκβαση της διάσκεψης ειρήνης που οργανώνεται υπό την αιγίδα της διακυβερνητικής αρχής για την ανάπτυξη 
(IGAD) και κλονισµό της εµπιστοσύνης της διεθνούς κοινότητας έναντι των συγκροτούµενων µεταβατικών 
θεσµών. Η συνεχής αναζήτηση συναίνεσης δεν θα πρέπει να παρεµποδίζεται από τον καθορισµό υπερβολικών 
προϋποθέσεων ή την υιοθέτηση άκαµπτων θέσεων. 
 
Η ΕΕ υπενθυµίζει ότι η βούλησή της να στηρίξει τη µεταβατική διαδικασία συνδέεται µε τη χωρίς αποκλεισµούς 
προσέγγιση που οδήγησε στην επιτυχία της διάσκεψης για την εθνική συµφιλίωση στη Σοµαλία. 
 
Η ΕΕ συνηγορεί υπέρ της άµεσης αποκατάστασης ενός διαλόγου µεταξύ όλων των  ενδιαφερόµενων µερών στο 
πλαίσιο των µεταβατικών θεσµών, ώστε το υπουργικό συµβούλιο και η Βουλή να µπορέσουν να καταλήξουν σε 
συµφωνία όσον αφορά νέα συνολική πρόταση για την επανεγκατάσταση και την ασφάλεια, η οποία θα µπορούσε 
να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία : 
 

α) Αναθεώρηση του σχεδίου του Μογκαντίσιο µε διαβουλεύσεις και ενσωµάτωση των 
επιχειρησιακών στοιχείων του σ’ένα συνολικό εθνικό σχέδιο για την επαναφορά της 
οµοσπονδιακής µεταβατικής κυβέρνησης. Στο σηµείο αυτό, επιβάλλεται να διασφαλιστεί 
ανεξάρτητη παρακολούθηση και έλεγχος της σηµειούµενης προόδου σε όλα τα στάδια της 
υλοποίησης, συµπεριλαµβανοµένων του αφοπλισµού της αποστράτευσης και της επανένταξης. 

β) Τα συµπεράσµατα της 24ης συνόδου του συµβουλίου υπουργών της διακυβερνητικής αρχής για 
την ανάπτυξη που αφιερώθηκε στη Σοµαλία, στις 19 Μαρτίου 2005, σχετικά µε την πρώτη φάση 
ανάπτυξης της IGASOM και της ΕΕ θεωρούν ότι η πρώτη αυτή φάση πρέπει να έχει επαρκή 
διάρκεια και να λαµβάνει υπόψη µεθόδους εφαρµογής που να είναι αποδεκτές από όλα τα µέρη 
καθώς και την ανάγκη εκπαίδευσης των σοµαλιανών δυνάµεων ασφαλείας. Η ΕΕ ενθαρρύνει τη 
συνέχιση του προγραµµατισµού εντός πλαισίου που θα συντονίζει η Αφρικανική Ένωση. 

γ) Προτάσεις προσωρινών εδρών για τους µεταβατικούς θεσµούς, µέχρι να ρυθµιστεί η κατάσταση 
της ασφάλειας της πρωτεύουσας, συνεκτιµώντας τις ανησυχίες όλων των µερών. 

δ) Ο προγραµµατισµός εκεχειρίας και απεµπλοκής σε ολόκληρη τη χώρα. 
 

Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης κα 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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36/2005 
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την Γουινέα-Μπισάου 
Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2005 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχωρεί πλήρως στη δήλωση του Προέδρου του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων 
Εθνών, η οποία, στις 31 Μαρτίου 2005, χαιρετίζει την πρόοδο που πραγµατοποίησε η Γουινέα-Μπισάου κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων µηνών, ιδίως όσον αφορά την εκλογική διαδικασία και την οικονοµική και 
δηµοσιονοµική διαχείριση. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει τη δέσµευσή της να συµβάλει στην ειρηνική και απρόσκοπτη εκλογική 
διαδικασία που θα οδηγήσει στις προεδρικές εκλογές της 19ης Ιουνίου 2005. Η ΕΕ υποστηρίζει επίσης τις 
προσπάθειες που καταβάλλει η Γουινέα-Μπισάου για την ειρήνη, την πολιτική σταθερότητα και την αειφόρο 
ανάπτυξη, σηµαντικό στοιχείο της οποίας αποτελεί ο τοµέας της ασφάλειας. Στα πλαίσια αυτά, η ΕΕ υπογραµµίζει 
τη σπουδαιότητα που έχει η διάσκεψη των δωρητών, η οποία προβλέπεται να γίνει τον Οκτώβριο του 2005.  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την αυξανόµενη ανησυχία που της προκαλούν οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις 
στη χώρα και ιδίως η απόφαση του κ. Koumba Yala, µε την υποστήριξη του Κόµµατος της Κοινωνικής 
Ανανέωσης (PRS) να είναι υποψήφιος στις επόµενες προεδρικές εκλογές, που θα διεξαχθούν στις 19 Ιουνίου. Η 
απόφαση αυτή η οποία είναι αντίθετη προς τον µεταβατικό χάρτη που υπογράφηκε παρουσία διεθνών 
παρατηρητών όπως η ΕΕ, η Οικονοµική Κοινότητα των κρατών της ∆υτικής Αφρικής (CEDEAO) και τα Ηνωµένα 
Έθνη, οι πρόσφατες ριζοσπαστικές δηµόσιες δηλώσεις του κ. Koumba Yala και οι εκκλήσεις του για κοινωνική 
και πολιτική αναταραχή µπορούν να υπονοµεύσουν τις προσπάθειες που έχουν κάνει και την πρόοδο που 
πραγµατοποίησαν οι αρχές της Γουινέας-Μπισάου κατά την µεταβατική αυτή περίοδο στον πολιτικό και 
στρατιωτικό τοµέα. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει όλα τα παρευρισκόµενα στη Γουινέα Μπισάου µέρη να ανανεώσουν τη 
δέσµευσή τους υπέρ της συµφιλίωσης προκειµένου αφενός να αποτραπεί η αποτυχία της µεταβατικής διαδικασίας 
και αφετέρου να διακοπεί ο φαύλος κύκλος των πολιτικών συγκρούσεων στη χώρα αυτή. 
 
Η ΕΕ εξακολουθεί να στηρίζει το πρωταρχικό ρόλο των Ηνωµένων Εθνών και καλεί τους συναφείς 
περιφερειακούς οργανισµούς, όπως την Κοινότητα των Χωρών Πορτογαλικής Γλώσσας (CPLP) και την 
Κοινότητα των κρατών της ∆υτικής Αφρικής (CEDEAO), να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται προκειµένου να 
βοηθήσουν την Γουινέα-Μπισάου να επιτύχει πολιτική σταθερότητα. 
 
Η ΕΕ υπενθυµίζει τα συµπεράσµατα των διαβουλεύσεων που έγιναν κατ’ εφαρµογή του άρθρου 96 και 
υπογραµµίζει ιδίως τη δέσµευση υπέρ της αποκατάστασης µιας ανεξάρτητης δικαιοσύνης και της υπαγωγής στον 
πολιτικό έλεγχο των ενόπλων δυνάµεων, καθώς και τη δέσµευση για διεξαγωγή δηµοκρατικών εκλογών. 
 
Στα πλαίσια αυτά, η ΕΕ εκφράζει την έντονη ανησυχία της όσον αφορά τον διαφαινόµενο κίνδυνο επικράτησης 
µιας νοοτροπίας ατιµωρησίας, στενά συνδεδεµένης µε τις πολιτικές βιαιότητες που έγιναν κατά τη διάρκεια των 
περασµένων κρίσεων, υπογραµµίζοντας ότι στην εξέλιξη αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο η σηµερινή αστάθεια 
της χώρας. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης κα 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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37/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε  
την κοινή θέση 2005/149/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2005 

για την τροποποίηση της κοινής θέσης 2004/423/ΚΕΠΠΑ σχετικά 
 µε την ανανέωση των περιοριστικών µέτρων κατά της Βιρµανίας/Μυανµάρ 

Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2005 
 

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, δηλώνουν ότι προσυπογράφουν τους 
στόχους της κοινής θέσης 2005/149/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση 
της κοινής θέσης 2004/423/ΚΕΠΠΑ σχετικά µε την ανανέωση των περιοριστικών µέτρων κατά της 
Βιρµανίας/Μυανµάρ. Θα µεριµνήσουν ώστε οι εθνικές τους πολιτικές να είναι σύµφωνες µε την Κοινή αυτή Θέση 
του Συµβουλίου. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τη δέσµευση αυτή και εκφράζει την ευαρέσκειά της. 
 
* Η Κροατία εξακολουθεί να είναι µέρος της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

 
__________________________ 

 
 
38/2005 
 

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
σχετικά µε τις πρόσφατες εξελίξεις στον Ισηµερινό 

Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2005 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για την πολιτική και κοινωνική αστάθεια στον Ισηµερινό. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της για τους πρόσφατους θανάτους διαδηλωτών και απευθύνει έκκληση 
στην κυβέρνηση και στις πολιτικές δυνάµεις να διαπραγµατευθούν µία ειρηνική και συναινετική επίλυση της 
σηµερινής κρίσης, προκειµένου να υπάρξει ταχεία αποκατάσταση της συνταγµατικής οµαλότητας. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση της δηµοκρατικής 
διαδικασίας και των κρατικών θεσµών, µε σεβασµό του δικαίου και των θεµελιωδών ελευθεριών και σε συµφωνία 
µε την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. 
 
Οι υπό προσχώρηση χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης κα 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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39/2005 

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε το Τόγκο 

Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2005 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, την παραµονή προεδρικών εκλογών κεφαλαιώδους σηµασίας για το µέλλον της χώρας, 
απευθύνει έντονη έκκληση προς όλα τα µέρη, ώστε αυτές να διεξαχθούν κατά τρόπο ορθό και υπό συνθήκες 
ηρεµίας.  
 
Η ΕΕ διακατέχεται από ανησυχία λόγω των εντάσεων που χαρακτήρισαν την προετοιµασία των εκλογών και 
οδήγησαν σε υποβάθµιση του πολιτικού κλίµατος στο Τόγκο. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει επίσης έκκληση προς όλες τις πολιτικές δυνάµεις και τους θεσµικούς παράγοντες 
να επιδείξουν αίσθηµα ευθύνης και ανοικτό πνεύµα ώστε να εξασφαλίσουν υπέρ όλων των πολιτών τη δυνατότητα 
να ψηφίσουν ελεύθερα, σε κλίµα ηρεµίας και διαφάνειας, προκειµένου οι εκλογές να αποβούν αξιόπιστες. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανεώνει την υποστήριξή της στις προσπάθειες που καταβάλλει η Οικονοµική Κοινότητα 
των κρατών της ∆υτικής Αφρικής µεσολαβώντας και παρακολουθώντας την εκλογική διαδικασία που διεξάγεται 
µέσα στο πλαίσιο της συµφωνίας µεταξύ πλειοψηφίας και µειοψηφίας, η οποία συνήφθη στις 28 Φεβρουαρίου υπό 
την αιγίδα του Προέδρου Tandja. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί προσεκτικά την εξέλιξη των εκλογών πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την 
ψηφοφορία, θα καθορίσει δε τις µελλοντικές της θέσεις ανάλογα µε όλα αυτά τα στοιχεία. 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι είναι σηµαντικό να τηρηθούν οι 22 δεσµεύσεις τις οποίες συνυπέγραψε η 
κυβέρνηση του Τόγκο κατά τις διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν δυνάµει του άρθρου 96 της Σύµβασης του 
Cotonou µε αντικείµενο την αποκατάσταση της δηµοκρατίας, το σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των 
θεµελιωδών ελευθεριών. 

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. 

____________________________ 
 
 
40/2005 

 
∆ήλωση της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά µε την κατάσταση στο Τόγκο 
Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2005 

 
Η Προεδρία εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για την εξέλιξη της κατάστασης τόσο στην πόλη Λοµέ, όσο και στο 
υπόλοιπο Τόγκο, µετά τις εκλογές της 24ης Απριλίου. Χαιρετίζει το λαό του Τόγκο, που συµµετείχε στην 
ψηφοφορία παρά τις δύσκολες συνθήκες. 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

∆ελτίο 10.05.2005 - EL - PE 356.656 

56 

Η Προεδρία καταδικάζει κατηγορηµατικά το σηµερινό κύµα βίας και απευθύνει έντονη έκκληση προς όλα τα µέρη 
για την επάνοδο στην ηρεµία. Εν προκειµένω, παροτρύνει τις ∆υνάµεις Ασφαλείας να ασκούν το καθήκον τους για 
την τήρηση της τάξεως µε πλήρη σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, προκειµένου να αποφεύγεται οιαδήποτε 
βιαιοπραγία κατά του πληθυσµού. 
 
Η Προεδρία ενθαρρύνει τους ηγέτες όλων των πολιτικών δυνάµεων και τους ιθύνοντες των πολιτικών και 
στρατιωτικών οργάνων να επιδείξουν πνεύµα εξαιρετικής ευθύνης µε στόχο τη δροµολόγηση της εθνικής 
συµφιλίωσης και την επιτυχία µιας διαδικασίας µετάβασης. 

 
_________________________ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΚΑΙ 7ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 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 ολοµέλειας τίµησε µε την παρουσία της η κα Margot WALLSTRÖM, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η οµιλία της, καθώς και η συζήτηση που την ακολούθησε, αφορούσαν τις διοργανικές σχέσεις, τη 
συµµετοχική δηµοκρατία και την πολιτική επικοινωνίας.  
 
Πιο συγκεκριµένα, η κα WALLSTRÖM πρότεινε να εφαρµοστεί ένα έντονο πνεύµα συνεργασίας στη σχέση 
µεταξύ της Επιτροπής και της ΕΟΚΕ. Η ΕΟΚΕ πρέπει να έχει µεγαλύτερη επιρροή στις προτάσεις της Επιτροπής, 
στις ιδέες και στη νοµοθεσία. Η αυξηµένη αυτή συνεισφορά πρέπει να επισηµοποιηθεί µε το νέο πρωτόκολλο 
συνεργασίας που τελεί επί του παρόντος υπό διαπραγµάτευση µεταξύ των δύο οργάνων. Η Επίτροπος επέµεινε, 
επίσης, στη σηµασία του ρόλου της ΕΟΚΕ, ιδίως στην εδραίωση της στρατηγικής για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση. 
 
Η ΕΟΚΕ, συνέχισε η Επίτροπος, µπορεί να διαδραµατίσει «αποφασιστικό ρόλο, µεταβιβάζοντας τα ευρωπαϊκά 
µηνύµατα σε συγκεκριµένα κοινά-στόχους», και αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στη γενική στρατηγική 
επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που άρχισε πρόσφατα να διαµορφώνεται. Πρότεινε επίσης να 
διοργανωθούν διασκέψεις κορυφής µε την κοινωνία των πολιτών και ζήτησε από την ΕΟΚΕ να συµβάλει στην 
υλοποίηση της έννοιας της συµµετοχικής δηµοκρατίας. 
 
 
1.  ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
• Ταµεία (Γενικές διατάξεις) 
− Εισηγητής: ο κ. MALOSSE (Εργοδότες – FR) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 492 τελικό - 2004/0163 (AVC) – CESE 389/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Αν και επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής που, µε την παροχή ενός κατάλληλου οικονοµικοτεχνικού 
πλαισίου στην πολιτική συνοχής της διευρυµένης Ευρώπης, αποσκοπεί να ευθυγραµµίσει την πολιτική αυτή µε 
τους µεγάλους στρατηγικούς στόχους της Ένωσης, η ΕΟΚΕ εκτιµά, σε γενικές γραµµές, ότι στο έγγραφο 

http://www.cese.europa.eu
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πρέπει να υπάρχουν περισσότερες αναφορές στις προτεραιότητες, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να µην 
υλοποιηθούν τα προγράµµατα εάν οι πόροι αποδειχτούν ανεπαρκείς σε σχέση µε τις απαιτήσεις. 
 
Εξάλλου, η ΕΟΚΕ έχει επιφυλάξεις όσον αφορά την πρόταση επανεθνικοποίησης της επιλογής των κριτηρίων 
επιλεξιµότητας και των επιλέξιµων περιφερειών για τα οφέλη των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και εκφράζει τη 
λύπη της για την έλλειψη προσοχής σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων φορέων στο 
πλαίσιο της τοπικής εταιρικής σχέσης.  

 
Όσον αφορά τις παρατηρήσεις για τη σύσταση του ενιαίου ταµείου, για την αποκεντρωµένη διαχείριση και για 
τους όρους ακύρωσης των µη χρησιµοποιηµένων χρηµατοδοτήσεων, η ΕΟΚΕ επικροτεί, αντιθέτως, τις 
προτάσεις σχετικά µε την προώθηση ενός εθνικού στρατηγικού πλαισίου, µε την αρχή της προσθετικότητας και 
µε τη διαµόρφωση των συντελεστών, καθώς και µε τη µέθοδο των συνολικών επιδοτήσεων. Είναι σηµαντική 
µία βαθύτερη ανάλυση του αντικτύπου των αλλαγών που προτείνονται στις κοινοπραξίες ιδιωτικού/δηµόσιου 
τοµέα, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η συµβολή του ιδιωτικού τοµέα δεν κινδυνεύει να µειωθεί ή να 
µηδενιστεί. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Roberto Pietrasanta 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 
• Ταµείο Συνοχής 
− Εισηγητής: ο κ. SILVA (∆ιάφορες δραστηριότητες – PT) 

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 494 τελικό - 2004/0166 (AVC) – CESE 390/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί τον προσανατολισµό βάσει του οποίου ο κανονισµός για το Ταµείο Συνοχής επικεντρώνεται 
αποκλειστικά στους κύριους στόχους και στις γενικές γραµµές της εφαρµογής και της πρόσβασης. 
 
Για την αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη επίτευξη του στόχου της «Σύγκλισης, η ΕΟΚΕ συνιστά στην 
Επιτροπή να δρα σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη. 
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να σταθµίσει δεόντως κατά πόσον είναι χρήσιµος ο κανόνας της προϋπόθεσης 
σχετικά µε το υπερβολικό δηµόσιο έλλειµµα, έναντι των στόχων των κρατών µελών που είναι δικαιούχοι του 
Ταµείου αυτού. 
 
Τέλος, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την εκχώρηση περισσότερων δηµοσιονοµικών πόρων στο Ταµείο Συνοχής. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Roberto Pietrasanta 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 
• Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
–   Εισηγητής: ο κ. MATOUSEK (Μισθωτοί – CZ) 

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 495 τελικό – 2004/0167 (COD) – CESE 391/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί τη γενική προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την πρόταση  αυτή.  

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

∆ελτίο 10.05.2005 - EL - PE 356.656 

59

 
Ειδικότερα, επικροτεί το γεγονός ότι οι δράσεις που θα υποστηριχθούν από το Ταµείο θα επικεντρωθούν στις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίστηκαν στις συνόδους κορυφής της Λισαβόνας και του 
Γκέτεµποργκ. 
 
Θεωρεί, εξάλλου, ότι πρέπει να αποδοθεί υψηλή προτεραιότητα στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, 
την καινοτοµία και το επιχειρηµατικό πνεύµα, ιδίως για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων. 
 
Η ΕΟΚΕ, τέλος, επικροτεί τις προτάσεις για την προαγωγή της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, οι οποίες 
και πρέπει να ενισχυθούν.   

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Roberto Pietrasanta 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 
• Ευρωπαϊκός Όµιλος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟ∆Σ) 
–   Εισηγητής: ο κ. NOLLET (Μισθωτοί – BE) 

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 496 τελικό -2004/0168 (COD) – CESE 388/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ κρίνει πως θα είναι ενδιαφέρον να µπορούν ρητώς να ενεργοποιηθούν οι τοπικοί και περιφερειακοί 
οικονοµικοί και κοινωνικοί παράγοντες µέσω της συγκρότησης ενός Ευρωπαϊκού Οµίλου ∆ιασυνοριακής 
Συνεργασίας (ΕΟ∆Σ). 
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση της Επιτροπής και για τους επιδιωκόµενους στόχους. 
Εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά της για την ανυπαρξία ρητής διάταξης σχετικά µε τη συµµετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στις συµφωνίες παρακολούθησης. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Roberto Pietrasanta 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 
• Ευρωπαϊκές βιοµηχανικές περιοχές 
– Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 374/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί τη δηµιουργία της ευρωπαϊκής πλατφόρµας βιοµηχανικών περιοχών, η οποία πρέπει να 
περιλαµβάνει συγκεκριµένο προγραµµατικό πλαίσιο. 
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητο να εξεταστεί εκ µέρους της Κοινότητας η αναγνώριση των ευρωπαϊκών δικτύων 
των υπερ-περιοχών της γνώσης, µε σκοπό να φθάσει σε µία τυπολογία όπου η ευρωπαϊκή κοινοπραξία να 
ευνοεί την επιχειρηµατικότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα, τη δηµιουργία νέων δραστηριοτήτων, την 
ανάπτυξη της διαρκούς κατάρτισης και να ενθαρρύνει τις διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις. 
 

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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Εν κατακλείδι, η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η πείρα που αναπτύχθηκε στις βιοµηχανικές περιοχές, η οποία επί του 
παρόντος στρέφεται στις υπερ-περιοχές της γνώσης, παρέχει εξαιρετική ευκαιρία για:  

 
− την αύξηση της απασχόλησης, 
− τη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων στο εσωτερικό της αγοράς εργασίας, 
− την αναβάθµιση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων των εργαζοµένων, σε όλα τα επίπεδα, 
− την εξασφάλιση συνθηκών υγείας και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο, 
− την ανάπτυξη και την επέκταση της δεοντολογικής και περιβαλλοντικής πιστοποίησης (ISO 14.000 και 

EMAS), 
− την καλύτερη αντιµετώπιση των πιστωτικών προβληµάτων και του αντικτύπου των συµφωνιών της 

Βασιλείας ΙΙ, 
− τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων που κατασκευάζονται στην 

Ευρώπη, 
− την ενίσχυση και τη διεύρυνση των εξαγωγικών δυνατοτήτων, 
− την ενδυνάµωση της ισχύος της εργασίας, των εργαζοµένων και της επιχείρησης έναντι της 

γραφειοκρατίας. 
 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ θεωρεί σκόπιµο να διοργανωθεί, µε βάση την παρούσα γνωµοδότηση, δηµόσια 
ακρόαση, στην οποία θα συµµετάσχουν οι φορείς των υπερ-περιοχών και οι ενδιαφερόµενες οργανώσεις, στα 
διάφορα τοπικά επίπεδα. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. João Pereira dos Santos 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
• Για µια τουριστική πολιτική στη διευρυµένη Ευρώπη 
– Εισηγητής: ο κ. MENDOZA (Μισθωτοί – ES) 
  
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 375/2005 
  
– Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι ο τουρισµός είναι ένας οικονοµικός τοµέας και µια βιοµηχανία που έχει µεγάλη σηµασία 
για την αποτελεσµατική οικοδόµηση της διευρυµένης Ευρώπης. Πρέπει να αναπτυχθεί µε βάση κριτήρια 
βιωσιµότητας, µε την ευρύτερη έννοιά της, και καλείται να συµβάλει αποτελεσµατικά στην κοινωνική συνοχή 
της Ευρώπης. 
 
Τα νέα κράτη µέλη βλέπουν τον τουρισµό σαν µια µεγάλη ευκαιρία οικονοµικής ανάπτυξης, που µπορεί να 
µειώσει την απόσταση των εισοδηµάτων µε τις παλαιές χώρες της Ένωσης. Το ευρύ φάσµα της προσφοράς 
τους σε ό,τι αφορά τον πολιτισµό, την πολιτισµική κληρονοµιά και τις φυσικές καλλονές θα συντελέσει στην 
αύξηση τόσο της τουριστικής προσφοράς όσο και της ζήτησης εντός και εκτός της Ευρώπης. 

 
Η ΕΟΚΕ αναµένει ότι θα είναι πολύ θετικός ο αντίκτυπος που θα έχει µελλοντικά η διεύρυνση της Ένωσης 
στον τουριστικό τοµέα, ιδίως αν το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Τουρισµού εφαρµοστεί µε κριτήρια βιωσιµότητας. 
 
Μία από τις προτάσεις που διατυπώνει η ΕΟΚΕ προς έγκριση και διαβίβαση στο σύνολο των αρχών όλων των 
κρατών µελών είναι η διοργάνωση µιας ευρείας «εκπαιδευτικής εκστρατείας» γύρω από τον άξονα του 
τουρισµού ως στρατηγικής βιοµηχανίας για την Ευρώπη. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Nemesio Martinez 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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• MEDIA 2007 
– Εισηγητής: ο κ. PEGADO LIZ (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – PT) 

 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 470 τελικό – 2004/0151 COD – CESE 380/2005 
   
– Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία υιοθετεί, σε µεγάλο 
βαθµό, διάφορες προτάσεις και συστάσεις που είχε διατυπώσει η ΕΟΚΕ σε προγενέστερες γνωµοδοτήσεις της. 
 
Η ΕΟΚΕ επισύρει, ωστόσο, την προσοχή της Επιτροπής σε ορισµένες πτυχές που δεν έχουν ληφθεί επαρκώς 
υπόψη στη νέα πρόταση και συγκεκριµένα: 
 
− στην ανάγκη ενίσχυσης των πρωτοβουλιών µε στόχο να προληφθούν καταστάσεις συγκέντρωσης που θα 

έβλαπταν τον πλουραλισµό και την πολιτιστική ποικιλία, 
− στην ανάγκη εξασφάλισης της συµπληρωµατικότητας και της συνεκτικότητας µε τις λοιπές παρεµβάσεις 

της Κοινότητας που αποσκοπούν σε µια κοινή στρατηγική, 
− στην απόδοση προτεραιότητας ιδίως στην τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτοµία και τη διεθνική 

κυκλοφορία των πολιτιστικών έργων, 
− στη  µεγαλύτερη και σταθερή διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού στην ευρωπαϊκή οπτικοακουστική 

κληρονοµιά µέσω της δηµιουργίας δικτύου ευρωπαϊκής κλίµακας,  
− στην εξασφάλιση της διεξαγωγής τακτικών και συστηµατικών αξιολογήσεων της εκτέλεσης του 

προγράµµατος, προκειµένου να αξιοποιούνται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι διαθέσιµοι δηµοσιονοµικοί 
πόροι, 

− στη µεγαλύτερη προώθηση των ευρωπαϊκών κινηµατογραφικών ταινιών στην Ευρώπη και στον κόσµο 
µέσω της συστηµατικής ενηµέρωσης σχετικά µε τα φεστιβάλ. 

  
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Raffaele Del Fiore 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 
• Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στην πρόληψη της λαθραίας απασχόλησης 
− Εισηγητής: ο κ. HAHR (Εργοδότες – SE) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 385/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίηση της για το ψήφισµα του Συµβουλίου, το οποίο αποσκοπεί στην περαιτέρω 

προώθηση του θέµατος της αδήλωτης εργασίας, και σηµειώνει ότι η Επιτροπή ξεκίνησε το 2003 εκτενή έρευνα 
για την αδήλωτη εργασία στη διευρυµένη ΕΕ. Η ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή στους εξής τοµείς που πρέπει να 
διερευνηθούν περαιτέρω και να ληφθούν υπόψη: 

 
• Πρέπει να βελτιωθούν τα κίνητρα για τη δήλωση της εργασίας και να υπάρξει  αποτελεσµατική επιβολή 

κυρώσεων.  
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• Οι γυναίκες βρίσκονται συχνά εκτεθειµένες στην αδήλωτη εργασία και στους χαµηλούς µισθούς· πρέπει να 
µελετηθεί βαθύτερα η κατάστασή τους, προκειµένου να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα. 

• Οι αρχές έχουν καθήκον να ενηµερώνουν µε σαφήνεια τους µετανάστες για τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις τους και να τους εξασφαλίζουν πρόσβαση στην κανονική αγορά εργασίας και στην 
κατάρτιση. Τα πιστοποιητικά µερικών µεταναστών κατάσχονται από τα δίκτυα παράνοµης διακίνησης, 
προκειµένου να εξαναγκαστούν οι κάτοχοί τους να ξεπληρώσουν τα έξοδα της «διέλευσής» τους. 

• Οι νόµοι για τις επιχειρήσεις πρέπει να τροποποιηθούν έτσι ώστε να µειωθεί η γραφειοκρατία, ιδίως για 
την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Οι  ιδιοκτήτες των νέων επιχειρήσεων θα πρέπει να γνωρίζουν τις 
απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά τη λειτουργία µιας επιχείρησης, µεταξύ άλλων στον τοµέα του 
εργατικού δικαίου και της κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού. 

• Θα πρέπει να αναληφθεί µια εκτενής εκστρατεία ενηµέρωσης ενηµέρωσης των παραγωγών και των 
καταναλωτών για τις αρνητικές επιπτώσεις της αδήλωτης εργασίας στο εθνικό εισόδηµα και στα 
συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας. 

• Πρέπει να ενισχυθεί ο έλεγχος από τις αρµόδιες αρχές, µεταξύ άλλων µέσω της βελτίωσης της ικανότητας 
επιβολής της νοµοθεσίας, όπως και η συνεργασία των αρµόδιων αρχών σε όλα τα επίπεδα. 

• Θα ήταν επίσης χρήσιµο να εκπονηθεί µια εµπεριστατωµένη µελέτη που να ρίχνει φως στη σχέση µεταξύ 
των φόρων και των εισφορών, αφενός, και της αδήλωτης εργασίας, αφετέρου. 

• Οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ορισµένες τρίτες χώρες δεν τηρούν τα γενικώς 
αποδεκτά κοινωνικά πρότυπα. 

• Είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί η εφαρµογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. Μία 
εύρρυθµα λειτουργούσα αγορά εργασίας µε πλήρη απασχόληση και ποιοτικές θέσεις εργασίας είναι το 
καλύτερο αντίδοτο για την αδήλωτη εργασία. 

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

 
 

• Κοινοτικό πρόγραµµα για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη – PROGRESS 
– Εισηγητής: ο κ. GREIF (Μισθωτοί – AT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 488 τελικό – CESE 386/2005  
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί σε γενικές γραµµές την πρόταση της Επιτροπής, εκφράζοντας όµως παράλληλα ορισµένες 
επιφυλάξεις σχετικά µε συγκεκριµένα σηµεία. 

 
Συγκεκριµένα, πρόκειται για επιφυλάξεις που αφορούν: α) τη µεγαλύτερη συνοχή του προγράµµατος µε άλλους 
τοµείς δράσης της Κοινότητας, β) τους χρηµατοδοτικούς του πόρους, οι οποίοι θα πρέπει να αυξηθούν, και την 
κατανοµή τους, η οποία θα πρέπει να προσδιοριστεί σαφέστερα, γ) την ευρύτερη πρόσβαση και την αξιοποίηση 
από τους τελικούς χρήστες, παρά τον εξορθολογισµό που πραγµατοποιήθηκε στο επίπεδο της Επιτροπής, δ) τη 
διαφάνεια των εργασιών και τη συµµετοχή στην επιτροπή προγράµµατος και ε) τη συµµετοχή της κοινωνίας 
των πολιτών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:    κ. Pierluigi Brombo 
 (Tηλ.: 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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• ∆ιασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
− Εισηγητής: ο κ. SOARES (Μισθωτοί – PT) 

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 642 τελικό – 2004/0239 COD – CESE 387/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η απαίτηση υψηλής ποιότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση αποτελεί βασικό σηµείο για την επίτευξη 
των ορισθέντων στόχων στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ επιβεβαιώνει 
τη σηµασία, την οποία έχει για την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης στον ευρωπαϊκό χώρο, η µεγαλύτερη 
κινητικότητα των φοιτητών και των εργαζοµένων. Αυτού του είδους η κινητικότητα µπορεί να καταστεί 
θεµελιώδες στοιχείο για την υλοποίηση µίας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και για τη δηµιουργία µίας 
περισσότερο ανταγωνιστικής κοινωνίας, βασιζόµενης στη γνώση. 
 
Η πρόταση σύστασης κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς για να στεφθεί µε πλήρη επιτυχία η εν λόγω 
κινητικότητα απαιτείται η αµοιβαία αναγνώριση των προσόντων και των πτυχίων, γεγονός που προϋποθέτει τη 
δηµιουργία αποτελεσµατικών και συνεκτικών µηχανισµών σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε τη συµµετοχή όλων των 
µερών. Μεταξύ αυτών, η χρησιµοποίηση κατάλληλων µεθόδων για την αξιολόγηση της ποιότητας της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς και για τη διαπίστευσή της ενέχει ιδιαίτερη σηµασία. 
 
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι οι εν λόγω µηχανισµοί αξιολόγησης, οι οποίοι είναι προφανώς σηµαντικοί για την 
ενίσχυση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, δεν είναι δυνατόν να εξαρτώνται 
στενά από τις άµεσες ανάγκες της αγοράς, δεδοµένου ότι αυτοί έχουν µακροπρόθεσµους στόχους και 
προοπτική, αρχής γενοµένης από τη βασική έρευνα. 
 
Εξάλλου, η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι η χρηµατοδότηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης παραµένει καίριο 
στοιχείο για την υλοποίηση των ουσιωδών στόχων. ∆εν θα ήταν δικαιολογηµένο τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης να µην µπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αξιολόγησης και διαπίστευσης για υψηλότερη 
ποιότητα εξαιτίας εµποδίων χρηµατοδοτικής φύσεως. 

  
 Η ΕΟΚΕ επιβεβαιώνει δύο ουσιώδεις αρχές για την επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων στον τοµέα της 

αµοιβαίας αναγνώρισης, οι οποίες θα έπρεπε να αναφέρονται ρητώς στο κείµενο της σύστασης προς τα κράτη 
µέλη: 

 
− τα συστήµατα διασφάλισης της ποιότητας δεν θα πρέπει να επιβληθούν, αλλά να γίνουν αποδεκτά από τους 

ενδιαφερόµενους παράγοντες και, ειδικότερα, από τους διδάσκοντες και τις πανεπιστηµιακές αρχές και θα 
πρέπει να έχουν ως απώτερο στόχο να συµβάλουν στη βελτίωση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που 
διατίθεται στα κράτη µέλη, 

 
− τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούµενα µέσα για τη χρηµατοδότηση 

των δοµών προώθησης, υποστήριξης και εφαρµογής των µεθόδων και των τεχνικών που στοχεύουν στην 
ποιότητα, κυρίως ενόψει της απαραίτητης συµµετοχής εκείνων που παρέχουν την εκπαίδευση. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Stefania Barbesta 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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3.  ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 
 
• Προτεραιότητες της Ενιαίας Αγοράς 2005-2010 
– Εισηγητής: ο κ. CASSIDY (Εργοδότες – UK) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 376/2005 
  
– Κύρια σηµεία: 

 
Η Επιτροπή θα πρέπει να επικεντρώσει τις εργασίες της στην απλοποίηση, την ενοποίηση και τη βελτίωση της 
συνοχής της υφιστάµενης ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση του 
δυναµικού της ενιαίας αγοράς. 
 
Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, το βασικό εµπόδιο για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς είναι τα κράτη 
µέλη. Ορισµένα εξ αυτών επιδεικνύουν αναβλητικότητα στην εφαρµογή, άλλα εφαρµόζουν τη νοµοθεσία κατά 
τρόπο υπερβολικό, δηµιουργώντας έτσι ανταγωνισµό προς την ενιαία αγορά και την ΕΕ. Άλλα πάλι 
παρακωλύουν την εφαρµογή, υιοθετώντας εθνικά νοµοθετήµατα που απαγορεύουν τις διασυνοριακές 
αναλήψεις χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων όπως οι τράπεζες. Άλλα πάλι επιτρέπουν στις εθνικοποιηµένες 
βιοµηχανίες τους να προβαίνουν σε διασυνοριακές αναλήψεις χωρίς αµοιβαιότητα. Η διάθεση απεριόριστων 
πόρων σε εθνικοποιηµένες βιοµηχανίες ορισµένων χωρών αποτελεί στρέβλωση του ανταγωνισµού και είναι ένα 
από τα προβλήµατα τα οποία η Επιτροπή διστάζει έως σήµερα να επιλύσει. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Jean-Pierre Faure  
 (Tηλ.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 
 
• Μεγάλοι λιανοπωλητές – Τάσεις και αντίκτυπος σε αγρότες και καταναλωτές 
–   Εισηγητής: ο κ. ALLEN (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – IE) 
 
–   Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 381/2005 
 
–   Κύρια σηµεία: 

 
Αυτή η γνωµοδότηση πρωτοβουλίας αναφέρεται στην αυξανόµενη συγκέντρωση του τοµέα της µεγάλης 
διανοµής και αναλύει τις γενικότερες επιπτώσεις που έχει σήµερα ή ενδέχεται να έχει στο µέλλον για διάφορους 
φορείς, όπως οι καταναλωτές, οι υπάλληλοι των σουπερµάρκετ, οι γεωργοί και οι προµηθευτές. Τονίζει τις εξής 
τάσεις και προβλήµατα: 
 
• Για τους καταναλωτές, η τιµολογιακή πολιτική των µεγάλων αλυσίδων λιανικού εµπορίου, µε τη συνεχή 

τους επικέντρωση στη µείωση των τιµών, είναι ίσως θετική βραχυπρόθεσµα, µακροπρόθεσµα όµως µπορεί 
να έχει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των τροφίµων, στο φάσµα επιλογής του 
καταναλωτή και στο περιβάλλον. 

 
• Το προσωπικό που εργάζεται στα µεγάλα καταστήµατα λιανικού εµπορίου είναι συνήθως περιορισµένων 

προσόντων, εργάζεται µε µερική απασχόληση και αποτελείται από γυναίκες. Μολονότι οι ειδικές συνθήκες 
εργασίας στα σουπερµάρκετ προσφέρουν καλές ευκαιρίες για ευέλικτο ωράριο, το οποίο εξυπηρετεί άτοµα 
µε οικογενειακές υποχρεώσεις, φοιτητές κλπ., µπορούν επίσης να συνεπάγονται εκµετάλλευση και µισθούς 
που τοποθετούνται στο κάτω άκρο της µισθολογικής κλίµακας. Είναι σηµαντικό να µην υφίστανται 
διακρίσεις εις βάρος των εργαζοµένων µερικής απασχόλησης. 
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• Η γνωµοδότηση αναλύει τις διαφορές µεταξύ των τιµών που καταβάλλονται στους αγρότες και τους 
προµηθευτές και των τιµών που ορίζονται για τον τελικό καταναλωτή. Συµπεραίνει ότι υπάρχει τάση να 
καταβάλλονται χαµηλότερες τιµές στους παραγωγούς, ενώ οι καταναλωτές δεν πληρώνουν λιγότερο για το 
τελικό προϊόν στο σουπερµάρκετ, οπότε τα περιθώρια κέρδους του σουπερµάρκετ αυξάνονται, µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται δυσκολότερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας για τους γεωργούς και 
άλλους προµηθευτές. Η επιθετική τιµολογιακή πολιτική και η πώληση κάτω του κόστους αυξάνουν την 
πίεση στους παραγωγούς και τους προµηθευτές. 

 
Η γνωµοδότηση δηλώνει ότι, παρόλο που τα µεγάλα καταστήµατα λιανικού εµπορίου µπορούν να έχουν πολλά 
πλεονεκτήµατα για την οικονοµία και τους καταναλωτές, είναι πολύ σηµαντικό η Επιτροπή και τα κράτη µέλη 
να έχουν επίγνωση των δυνητικών προβληµάτων και να αντιδράσουν αναλόγως. Η γνωµοδότηση καταλήγει 
στα εξής συµπεράσµατα:  

 
• Απαιτούνται περισσότερα στοιχεία και διαφάνεια σχετικά µε τη διάρθρωση των τιµών και τα περιθώρια 

κέρδους όπως π.χ. µεταξύ των λιανοπωλητών, των προµηθευτών (επιχειρήσεις µεταποίησης τροφίµων) και 
των πρωτογενών παραγωγών. 

• Τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι στην επικράτειά τους υπάρχει επαρκής ανταγωνισµός. 
• Ένα ζήτηµα του δικαίου του ανταγωνισµού το οποίο θα πρέπει να µελετηθεί ιδιαιτέρως είναι ο ορισµός της 

«κοινής ωφέλειας», ο οποίος δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις τιµές και στις δυνάµεις της  αγοράς. 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Annika Korzinek  
 (Tηλ.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 

• Ηλεκτρονικές αγορές µεταξύ επιχειρήσεων 
– Εισηγητής: ο κ. LAGERHOLM (Εργοδότες – SE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 479 τελικό  –  CESE 377/2005 
  
– Κύρια σηµεία: 
  
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι: 

 
− Σε γενικές γραµµές, η ανακοίνωση της Επιτροπής καλύπτει σηµαντικά ζητήµατα της αποδοχής των 

ηλεκτρονικών αγορών, µε ικανοποιητικό τρόπο. 
 

− Ωστόσο, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει ότι αυτή δεν είναι η µόνη απαιτούµενη δράση. Ως έναν ορισµένο 
βαθµό, είναι επίσης κατανοητή η διστακτική συµπεριφορά της αγοράς. Οι προηγµένες µορφές ηλεκτρονικών 
αγορών, ειδικότερα, διαφέρουν αρκετά από τα παραδοσιακά πρότυπα επιχείρησης των ΜΜΕ. 

 
− Όσον αφορά το διασυνοριακό εµπόριο, υπάρχουν άλλες πτυχές πολύ µεγαλύτερης σηµασίας. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Nemesio Martinez 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
•  PRISM 2004 (ΠΕΑ) 
–  Εισηγήτρια: η κα SHARMA (Εργοδότες – UK) 
 
–  Έγγραφα αναφοράς: Ενηµερωτική έκθεση  –  CESE 835/2004 fin 
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–  Κύρια σηµεία: 
 
Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η αποτελεσµατικότητα της βάσης δεδοµένων PRISM θα πρέπει να βελτιωθεί και 
το περιεχόµενό της θα πρέπει να αντανακλά τις προσδοκίες των δυνητικών χρηστών της και να είναι 
εναρµονισµένο µε τις τάσεις και τις προτεραιότητες της ενιαίας αγοράς. 
 
Έχει καταρτιστεί ειδικό σχέδιο δράσης για την επικαιροποίηση αυτού του µέσου και την ενίσχυση του ρόλου 
και της δηµόσιας προβολής της ΕΟΚΕ. Αυτό το σχέδιο δράσης περιλαµβάνει βραχυπρόθεσµους, 
µεσοπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους µε τα αντίστοιχα χρονοδιαγράµµατα για την παρακολούθηση 
της µελλοντικής προόδου. 
 
Αυτό που χρειάζεται τώρα το PRISM είναι συντονισµένες προσπάθειες για να προσελκυστούν πόροι και 
χρήµατα, ώστε να αναδειχθεί σε εξέχουσα θέση και να εξασφαλιστεί ότι χρησιµοποιείται για τον σκοπό για το 
οποίο είχε αρχικά σχεδιαστεί.  Τώρα, µε την ένταξη των νέων κρατών µελών, είναι η ιδανική στιγµή για να 
αναπτυχθεί και να ενισχυθεί αυτός ο δικτυακός τόπος. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Jean-Pierre Faure  
 (Tηλ.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 
 
4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
 
•  LIFE+ 
–  Εισηγητής: ο κ. RIBBE (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DE) 

 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 621 τελικό – 2004/0218 COD – CESE 382/2005 

 
–    Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί κατ’ αρχήν την προσέγγιση της ένταξης της περιβαλλοντικής πολιτικής σε όλους τους 
άλλους τοµείς πολιτικής, δεδοµένου ότι µόνο µε τις περιορισµένες πιστώσεις του προγράµµατος LIFE δεν θα 
ήταν δυνατή η ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος στην ΕΕ. 
 
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ εντοπίζει στο σχέδιο κανονισµού της Επιτροπής και γενικότερα στη συζήτηση που 
διεξάγεται επί του παρόντος για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-2013 σηµαντικούς δυνητικούς  
κινδύνους για την µελλοντική επιτυχία του προγράµµατος LIFE. Αφενός, δεν υπάρχει κανενός είδους 
«εγγύηση» ότι τα µέτρα που χρηµατοδοτούνταν µέχρι σήµερα από το πρόγραµµα LIFE-Περιβάλλον θα λάβουν 
πραγµατικά χρηµατοδότηση από άλλα κεφάλαια του προϋπολογισµού και, αφετέρου, µε τη σχεδιαζόµενη 
µεταβίβαση της λήψης αποφάσεων στο επίπεδο των κρατών µελών, η ΕΕ εγκαταλείπει ένα περιορισµένο µεν, 
αλλά πολύ αποτελεσµατικό µέσο διαχείρισης. Γι’ αυτό, η ΕΟΚΕ προτείνει να παραµείνουν τα καινοτόµα 
τµήµατα των προγραµµάτων LIFE-Περιβάλλον και LIFE-Φύση σε ταµείο που θα διαχειρίζεται η ίδια η 
Επιτροπή. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Johannes Kind 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 91 11  – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
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• Ευρωπαϊκό Μητρώο Ρύπων 
–   Εισηγήτρια: η κα SÁNCHEZ MIGUEL (Μισθωτοί – ES) 
 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 634 τελικό – 2004/0231 COD – CESE 383/2005 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Annika Korzinek  
 (Tηλ.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 

• Προσυσκευασµένα προϊόντa 
– Εισηγήτρια: η κα SHARMA (Εργοδότες – UK) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 708 τελικό – 2004/0248 COD – CESE 379/2005 
  
– Κύρια σηµεία: 

 
Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η νέα οδηγία παρέχει µεγαλύτερες δυνατότητες καινοτοµίας, διερεύνησης της 
αγοράς και ευκαιρίες ανάπτυξης για τη δηµιουργία ευρύτερων επιλογών και ποικιλιών για τους καταναλωτές. 
 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί, επίσης, την επικείµενη αναθεώρηση της µετρολογικής ποσότητας, την οποία θεωρεί 
µείζονα προτεραιότητα για την προστασία του καταναλωτή και της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. 
 
Ωστόσο, ορισµένοι καταναλωτές ίσως να αισθάνονται αµηχανία µπροστά στην υπερβολική ποικιλία των 
διαστάσεων συσκευασίας και σε συσκευασίες οι οποίες, αν και δεν µπορεί να θεωρηθούν απατηλές µε τη στενή 
έννοια του όρου, δίδουν ωστόσο την εντύπωση µεγαλύτερου περιεχοµένου.  
 
Είναι απόλυτη ανάγκη να υλοποιηθούν οι στόχοι της οδηγίας όσον αφορά τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα 
συσκευασίας, ανεξαρτήτως αν έχουν ρυθµιστεί ή όχι οι διαστάσεις. 
 

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

 
 

• Πρόσθετα τροφίµων και γλυκαντικά 
–   Εισηγήτρια: η κα DAVISON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – UK) 

 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 650 τελικό – 2004/0237 COD – CESE 384/2005 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Annika Korzinek  
 (Tηλ.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 
• Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσµατα (ΚΜΤ) 
– Εισηγητής: ο κ. SEARS (Εργοδότες – UK) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 638 τελικό – 2004/0225 COD – CESE 378/2005 
  
– Κύρια σηµεία: 
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Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ των περιορισµών που προτείνει η Επιτροπή όσον αφορά την εµπορία και τη χρήση.  
 
Εντούτοις, όπως και στην περίπτωση των προηγούµενων τροποποιήσεων της οδηγίας 76/769/EOK του 
Συµβουλίου, η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για τη συσχέτιση ασύνδετων µεταξύ τους προϊόντων στο ίδιο 
κείµενο, το οποίο, σε άλλες περιστάσεις, θα απαιτούσε συγκεκριµένες και διαρκείς τροποποιήσεις για την 
προσαρµογή του στις αντικειµενικές εξωτερικές συνθήκες.  
 

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